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Elke vrijdagmiddag komen vrijwilligers van Stichting de Oude Schoenendoos bij 
elkaar om foto’s te beschrijven in het collectieregistratiesysteem Memorix Maior. 
Regelmatig schuiven mensen aan om te helpen bij het duiden van de personen, 
gebouwen en gebeurtenissen op de foto’s. Omdat ik nieuwsgierig ben naar de 
wekelijkse bijeenkomsten, nodigt Stichting de Oude Schoenendoos mij uit om op 
24 november aan te schuiven.  
 

 
V.l.n.r. Jos van Kooij, Jan Hendriks en Lucy Kusters van Stichting de Oude Schoenendoos. 

 
De wekelijkse bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek van Vierlingsbeek. Jan 
Hendriks en Lucy Kusters van Stichting de Oude Schoenendoos zijn hier elke week te 
vinden om foto’s uit de collectie te beschrijven in Memorix Maior. Op de middag dat ik er 
ben, is ook Jos van Kooij aanwezig. Hij is de zogenaamde gebiedsvertegenwoordiger van 
Maashees en beschrijft de foto’s uit dit dorp. De stichting verzamelt en beschrijft foto’s 
van de oude gemeente Vierlingsbeek waartoe zes dorpen behoorden, te weten: 
Overloon, Groeningen, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem, Holthees en Maashees. Jan: “Het 
ideaal is om per dorp een gebiedsvertegenwoordiger te hebben die de foto’s uit dat dorp 
kan beschrijven, zoals Jos dat doet voor Maashees. Op dit moment is dat nog niet het 
geval en werken er vier á vijf mensen aan de ontsluiting van de collectie.”  
 
Kennis van bewoners 
Jan: “Om regelmaat in het registreren te krijgen, merkten we dat als we een vaste 
afspraak maken dit veel beter gaat.” Een leuke bijkomstigheid van de bijeenkomsten in 
de bibliotheek is dat mensen die weten dat leden van de stichting daar zitten, 
langskomen met interessante verhalen. Omdat deze mensen vaak veel historische 
kennis hebben van de regio, zijn zij ook een grote hulp bij het duiden van de personen, 



gebouwen en gebeurtenissen op de foto’s uit de collectie. Zo’n persoon is Truus 
Cremers-Bouten die samen met haar broer Wim Bouten op de middag die ik er ben, 
aanschuift. Het duurt maar een paar minuten om door te hebben dat deze vrouw 
ontzettend veel kennis heeft van de geschiedenis van de oude gemeente Vierlingsbeek. 
Nadat Truus mij een paar spannende verhalen over de regio tijdens de Tweede 
Wereldoorlog heeft vertelt, proberen Truus, Wim en Lucy de onderwerpen van een 
aantal foto’s te duiden. Lucy: “Mensen zoals Truus schuiven aan, maar mensen die in de 
bibliotheek rondlopen, vragen we ook weleens om naar een foto te krijgen. Uiteraard 
krijgen ze dan ook een kopje koffie.”  
 

 
Screenshot van de collectiesite van Stichting de Oude Schoenendoos. 

 
Stichting de Oude Schoenendoos probeert ook op andere manieren bewoners in te 
zetten bij het duiden van de personen, gebouwen en gebeurtenissen op foto’s. Zo plaatst 
de stichting foto’s in het Dorpsblad Globaal met het verzoek informatie over het 
onderwerp door te geven.  
 
Help ook mee 
Bent u benieuwd naar de collectie van Stichting de Oude Schoenendoos? Bezoek dan de 
website http://www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl. Heeft u aanvullingen op de 
collectiebeschrijvingen? Stuur dan een mail met het objectnummer en de informatie 
naar info@stichtingdeoudeschoenendoos.nl. Of breng op een vrijdagmiddag een bezoek 
aan de stichting in de bibliotheek van Vierlingsbeek aan de Vrijthof 16.  
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