Samen het verleden herbeleven

Facebookpagina
Lochem Verleden in Beeld
Van de redactie

Begin 2013 startte de facebookpagina Lochem Verleden in beeld. De pagina toont het verleden van
Lochem en omstreken in historische foto’s, ansichtkaarten, prenten, knipsels, oude advertenties
en ander beeldmateriaal. De drukbezochte community heeft inmiddels meer dan 3000 unieke
bezoekers. Hebt u al kennisgemaakt?
Facebook is inmiddels voor velen een niet meer
weg te denken medium, waarop groot en klein
nieuws wordt gedeeld, in de vorm van foto’s,
video’s en reacties. Individuen en in groepen
verenigde gebruikers delen zo hun leven, familiegebeurtenissen, belangstellingen en hobby’s.
Bedrijven, instellingen, verenigingen, organisaties,
winkeliers en nog talloze anderen houden via
Facebook voeling met hun achterban, met klanten,
donateurs en leden.

Voor de duidelijkheid, LVB is een particulier initiatief
en wordt dus niet beheerd vanuit het Historisch
Genootschap of één van de regionale archieven.
De Facebookpagina bestaat nu ruim vier jaar. Na
een weifelende start wisten steeds meer mensen
de site te vinden en op dit moment zijn er dus meer
dan 3000 unieke belangstellenden, die de pagina
op zijn minst een paar keer per week bezoeken.

Historie
Ook geïnteresseerden in historie kunnen veel van
hun gading op Facebook vinden. Archieven en
historische verenigingen, erfgoedclubs en verzamelaars zijn actief en communiceren via het
medium. Bij uitstek is het natuurlijk geschikt voor
het delen van nieuwsberichten, activiteiten en
vooral ook mooi en interessant beeldmateriaal.
Van talloze Nederlandse dorpen en steden bestaan
bijvoorbeeld bloeiende Facebookpagina’s waarop
met veel enthousiasme historische foto’s worden
gedeeld en becommentarieerd. Lochem verleden in
beeld (LVB) is er daar één van.

Er worden ook veel oude ansichtkaarten vertoond, zoals deze van
de Molenstraat, rond 1915-1920
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Een populaire foto op LVB, een bezoekje aan de Hertenkamp in
Berkeloord, jaren 20

Lochem Verleden in Beeld draait grotendeels op de
inbreng van de bezoekers zelf. Zij delen berichten
met oude foto’s als reactie op eerdere posts of sturen de foto’s rechtstreeks via de mail naar de paginabeheerder.
Iedere dag wordt een nieuwe foto geplaatst, inmiddels zijn dat er meer dan 2300! De nieuwe foto’s
worden iedere dag door een paar duizend mensen
gezien, de meest succesvolle foto’s halen soms de
5000 views en soms zijn er uitschieters. In 2015
werd een veel gedeelde foto van zwembad Stijgoord meer dan 10.000 keer bekeken!
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Veel facebookers vinden bekenden terug op groepsfoto’s van
Lochemse scholen, bedrijven en verenigingen. Een voorbeeld is
deze foto van het Lochemse Rodekruiskorps uit de jaren 50

Voor iedereen
Bijzonder is dat alle leeftijdsgroepen van de partij
zijn, van tieners tot 80+. De bezoekers komen overal
vandaan, de meeste natuurlijk uit Lochem en omgeving, maar ook uit alle delen van Nederland, diverse
Europese landen en zelfs van nog verder weg, zoals
Canada, Australië en Zuid-Afrika. En er worden naar
hartelust herinneringen opgehaald in de reacties bij
de foto’s. Soms vinden bekenden elkaar na vele jaren
terug, je kunt er zomaar stuiten op klasgenoten en
speelkameraadjes van vroeger, oude buren en lang
vergeten kennissen. De leeftijdsgroepen tussen de 30
en 50 zijn het meest vertegenwoordigd, wat maakt
dat, gezien het onderwerp, een relatief jong publiek
wordt getrokken. Blijkbaar leeft de historie van je
eigen omgeving, de stad van je jeugd, bij jong en
oud. Een interessant publiek, ook voor het Historisch
Genootschap. Met enige regelmaat worden berichten
over activiteiten van het HGL op Facebook geplaatst,
in de hoop belangstelling te wekken voor publicaties,
lezingen en bijzondere manifestaties. De vele mooie
oude foto’s zijn natuurlijk ook voor de leden van het
Genootschap erg leuk om te bekijken.
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Bijzonder materiaal
Er zijn al een paar duizend historische beelden van
Lochem en omstreken de revue gepasseerd, vaak
unieke beelden uit privéverzamelingen of fotoalbums
van (oud) Lochemers. Een prachtige aanvulling op de
beeldbanken op de websites van bijvoorbeeld het Regionaal Archief Zutphen en het Gelders Archief in Arnhem en de website Gelderlandinbeeld.nl. Het aanbod
is heel divers: oude ansichtkaarten en foto’s van bekende en minder bekende plekjes in en rond Lochem,
Barchem en Laren, historische wandelkaarten en
luchtfoto’s, advertenties van winkeliers en bedrijven,
foto’s van gezelschappen en (on)bekende personen,

suikerzakjes, toegangskaartjes, relatiegeschenken van
Lochemse ondernemers, te veel om op te noemen.
Veel materiaal dateert uit de jaren 60, 70 en 80 van de
vorige eeuw, de kindertijd van veel van de bezoekers.
De herinneringen aan zwembad Stijgoord, de popmeetings in het Openluchttheater, de activiteiten van
jongerensoos de Ungha en schoolfoto’s uit die jaren
doen het dan ook altijd uitstekend.
Ook een kijkje nemen?
Ga naar Facebook en zoek op “Lochemverledeninbeeld”.
Met enige regelmaat vindt u daar ook berichten
van het Historisch Genootschap.
Bron foto’s: particuliere collectie.

Ook foto’s van bekende en minder bekende plekjes in de
Lochemse binnenstad doen het altijd goed. Hier zien we de
familie Te Riet voor hun huis aan de Bierstraat in 1910 (links
bevindt zich de Kerksteeg).

