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Aan de leden en belangstellenden van Heemkundevereniging 
Heitse 

Beste allemaal, 

Hopelijk zijn jullie allen weer gezond de laatste weken doorgekomen. Dat is het 
belangrijkste op dit moment. 
 
Het zal jullie niet verbazen dat het helaas niet mogelijk is het heemkundelokaal in BMV De 
Neerakker op korte termijn weer open te stellen. Door de verlengde lockdown blijft ons 
lokaal in elk geval gesloten tot 9 februari conform de richtlijnen en de adviezen van het 
RIVM, OMT en het kabinet. De huidige situatie en de angst voor de komst van de Britse 
variant van het virus laat nu geen versoepelingen toe. 
Uiteraard volgen we nauwgezet de ontwikkelingen en adviezen van de overheid. 
 
 

 
 
Zicht op Heythuysen. (Foto Martin Snijders) 

1) Nostalgische foto’s delen via Facebook 

HVH is in de ‘coronatijd’ gestart met een besloten Facebookpagina. Zoals al vaker vermeld in 
deze nieuwsbrief is het een ongekend succes geworden. Meer dan 850 belangstellenden 
bekijken regelmatig de geposte foto’s en berichtjes via dit medium. Ook wordt er veelvuldig 

gereageerd op de getoonde foto’s en leiden de verhalen vaak tot informatieve en ook leuke 
commentaren. Deze Facebookpagina vergroot zeker de belangstelling voor het verleden van 

Heitse en dat heeft mogelijk ook geleid tot een mooie groei van het ledental van HVH dat 



per 1 januari jl. tot boven de 450 is gegroeid. Dat de interesse in historische foto’s zich niet 
beperkt tot Heythuysen blijkt uit onderstaand artikeltje in BN De Stem op 10 januari jl. Maar 
hoe serieus is de interesse in het lokale erfgoed eigenlijk en is het een blijvertje? De krant 

wijst op een trend waarover het afgelopen jaar veel geschreven is. 

Nostalgie is hip op Facebook 

Het AD vroeg zich op 13 december 2020 af wat de nostalgische facebookgroepen zo leuk 

maakt. Volgens de geïnterviewden zijn de groepen vooral populair vanwege de onderlinge 
verbinding die het geeft en een verlangen naar vroeger, toen alles nog langzamer en 
simpelere was. Corona liet de Facebookgroepen alleen nog maar sneller groeien. Dit zou 
komen doordat de oude beelden geruststellend zijn, ze geven houvast in onzekere tijden. 
En de beelden zijn niet alleen een uitvlucht voor corona. Volgens Brabants Dagblad (26 
november 2020) zijn de Facebookgroepen een warm bad na een dag vol nieuws over Trump- 

en Bidenhaters, zwarte-piet-discussies en heibel over spotprenten. De groepen bieden een 
oase van positivisme en samenhorigheid.    

 

Betrokken publiek 

Ook vanuit erfgoedperspectief is wat er gebeurt heel mooi. Hoeveel meer 
publieksbetrokkenheid bij het verleden kun je wensen? Menig digitaal archief kan daarvan 
watertanden. En wat te denken van deze manier van crowd-sourcing. Er worden heel wat 

oude foto-albums van zolder gehaald en heel wat foto’s gedigitaliseerd. 

Wie redt dit nieuwe archief? 

Maar er zit ook een negatief randje aan dit mooie verhaal. Facebook is een vluchtig medium. 
Hoelang zullen deze collecties nog bestaan? Een paar maanden? Een paar jaar? Veel meer 
zal het niet zijn. Daarna zijn al die foto’s weer verdwenen. Hoog tijd om wat expertise te gaan 
verspreiden. Hoe kunnen bijvoorbeeld de lokale historische kringen en 

heemkundeverenigingen deze foto’s en bijbehorende verhalen voor de toekomst bewaren?  

 

https://www.ad.nl/dossier-nlthuis/nostalgische-facebookgroepen-zijn-een-hit-ik-dacht-als-ik-het-leuk-vind-zijn-er-meer~afb9cabf/


Tot slot 

Het artikel van BN De Stem eindigt nog met een waarschuwende noot. Pas op de 

auteursrechten van een foto! Niet elke oude foto kan zomaar zonder bronvermelding op 
Facebook geplaatst worden. Bron: De erfgoedstem 

2) HVH-tijdschrift de Bössel over de kerkrazzia 

De jongste extra uitgave van ons verenigingstijdschrift  ( december 2020) heeft geleid tot 
heel veel positieve commentaren van zowel leden als niet-leden van HVH. Een groot 
compliment voor de redactie en Jo Bemelmans is dus zeker op zijn plaats.  

 

3)  HVH-programma 2021 

Graag zouden wij op deze plaats een aantal activiteiten vermelden die HVH in 2021 gaat 
uitvoeren.  Gezien de heersende situatie gaan we pas een programma opstellen wanneer 
duidelijk is dat het ook uitvoerbaar is. Normaliter houden we in maart onze jaarvergadering. 

In 2020 hebben we deze geannuleerd. Het ziet er nu naar uit dat ook de jaarvergadering van 
2021 in ieder geval naar een later tijdstip doorgeschoven moet worden. Het bestuur gaat 

bekijken hoe informatie die normaalgesproken op de jaarvergadering aan de orde komt, 
toch met de leden gedeeld kan worden.  

4) Overleden leden HVH november 2020/december 2020/januari 2021 

Tot onze spijt hebben wij afscheid moeten nemen van onze leden Netty Snijders 20-11, Hub 
Coenen 29-11, Harrie Voermans 25 -12 en van Sjang Reijnen op 8 -1 – 2021. Veel sterkte 
voor hun familie en kennissen. 

Pieter Knippenberg, voorzitter HVH 
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