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Deze bijzondere lezing zal worden verzorgd door onze
bestuursleden Mieke Spekman en Joss Hopstaken.
Zoals gebruikelijk wordt ook deze lezing gehouden in
de grote zaal van Mariadal (maximaal 150 plaatsen)
Kaarten zijn op te halen op zaterdag 20 oktober 2018
van 10.00 uur - 12.30 uur, of op dinsdag 23 oktober
2018 van 13.30 uur – 16.00 uur
Om te voldoen aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) - zie ook onze
Nieuwsbrief 2018-2 - wijzen wij u op de mogelijkheid
dat er tijdens deze lezing foto’s kunnen worden
gemaakt die vervolgens op onze website worden
gepubliceerd. Door deelname aan de lezing gaat u hier
op voorhand mee akkoord.
Bestuur Heemkundekring
Erfgoed Brabant Academie

Excursie najaar 2018 vervallen,
najaarslezing 2018 op 5 november 2018
In verband met een reorganisatie van de verschillende
werkgroepen van onze heemkundekring komt onze
traditionele excursie in de maand oktober dit jaar te
vervallen. Natuurlijk betreuren ook wij dat we dit
besluit hebben moeten nemen maar het bleek helaas
niet mogelijk en verantwoord op korte termijn een en
ander nog rond te krijgen.
Dan de traditionele najaarslezing. Deze gaat gelukkig
wel door, alleen deze keer niet in oktober maar op 5
november 2018, onder de titel:
In een plaats genaamd Roosendaal
1268 - 1968 - 2018
Voor een goede verstaander is het hiermee ook direct
duidelijk waarom deze lezing niet in oktober maar op
5 november wordt gehouden. 5 november 2018 is
immers exact de datum waarop Roosendaal 750 jaar
bestaat.

Kent u de website www.erfgoedbrabantacademie.nl ?
De Erfgoed Brabant Academie is een onderdeel van
Erfgoed Brabant. Deze academie biedt o.m. scholing
en deskundigheidsbevordering aan leerkrachten en
mensen die werkzaam zijn in het Brabants
erfgoedveld. Alle activiteiten van de Erfgoed Brabant
Academie zijn te vinden op deze website. U kunt
hierbij denken aan thema’s als digitalisering,
financiering, publiek en presentatie en beleid en
organisatie.
Speciaal voor leerkrachten staat er op de site
lesmateriaal, cursussen en workshops naast
informatie over erfgoededucatie, maar ook een
uitgebreid cursusaanbod voor het erfgoedveld.
Onder het kopje ‘Van rondleiden naar begeleiden ’
wordt u inzicht gegeven hoe om te gaan met jonge
bezoekers van een erfgoedinstelling en
leeftijdsadequaat met hen te communiceren.
De leerstoel ‘Diversiteit en Taal en Cultuur’ beweegt
zich op het terrein van de diversiteit van de Brabantse
talen en culturen in ruime zin. Dit omvat o.a. het
brede scala aan literaire en culturele
uitdrukkingsvormen zoals die zich in de provincie
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Noord-Brabant manifesteren en zoals die een bijdrage
leveren aan processen van identiteitsvorming van
groepen en regio’s.
De leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ bevordert de
wetenschappelijke beoefening en bestudering van
geschiedenis en erfgoed in Noord-Brabant
Introductie Immaterieel Erfgoed
*
*
*

Van de molenaar, de metworstrennen,
worstenbroodjes en gildes tot het bloemencorso;
Hoe kunnen heemkundekringen daarmee aan
de slag?;
Hoe kun je in je eigen gemeente immaterieel
erfgoed inventariseren?

In een tweedaagse introductie geeft Ineke Stroucken
- bestuurslid Brabants Heem en oud directeur
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland antwoord op deze en andere vragen. En u gaat zelf
aan de slag.
Op zaterdag 20 oktober van 10.30 uur - 12.00 uur in
Museum De Vier Quartieren, St. Odulphusstraat 11 te
Oirschot.
Deze introductie is gratis voor leden van
heemkundekringen die zijn aangesloten bij Brabants
Heem (zoals Heemkundekring De Vrijheijt van
Rosendale).
Aanmelden: erfgoedorganisaties@outlook.com.
Wacht niet te lang met aanmelden, het aantal
plaatsen is beperkt. Zie ook: www.brabantsheem.nl .

Duizenden foto’s website HKK offline
Onze fotowerkgroep houdt zich al jaren bezig met de
digitalisering van zijn beeldcollectie om ervoor te
zorgen dat deze collectie via de website van het WestBrabants Archief (voorheen het Roosendaals
Gemeentearchief) beschikbaar komt voor een breed
publiek.

Maar als je niet weet wie de maker is én dus ook niet
weet of en wanneer hij is overleden, mag je het werk
niet publiceren.
De gedigitaliseerde beelden afkomstig uit onze
collecties zijn in de loop der jaren overgedragen aan
het West-Brabant Archief (en zijn voorlopers).
Hierbij werd lang verondersteld dat de rechten dan
ook bij onze Heemkundekring dan wel het WestBrabants Archief zouden liggen, maar dit is veelal niet
het geval.
Het West-Brabants Archief is onlangs, samen met een
aantal andere archiefdiensten in Nederland,
aangeklaagd door een rechthebbende, waarbij dit
onder andere naar voren kwam.
Onlangs heeft de rechtbank deze rechthebbende in
het gelijk gesteld. Bij overtreding zullen forse boetes
worden opgelegd.
Archieven en Heemkundekringen hebben daarom
landelijk besloten om per 7 mei 2018 alle beelden
offline te zetten waarvan:
* De maker onbekend is, en het beeld jonger is
dan 1918.
* Geen expliciete overeenkomst is met de
rechthebbende/maker.
Van onze fotocollectie van ruim 3500 beelden worden
er nu nog 880 getoond.
Het West-Brabants Archief en ook onze
fotowerkgroep zullen de komende tijd met de
rechthebbenden/makers waar nog geen
overeenkomst mee is gesloten, in gesprek gaan
enproberen deze overeenkomsten wél te sluiten.
Dit ligt met de verweesde werken een stuk lastiger.
De Auteurswet eist een uitgebreid onderzoek naar de
mogelijke makers/rechthebbenden. Publicatie van “op
zwart gezette” beelden zal dus zeker niet op korte
termijn plaatsvinden.

Op een groot deel van onze collectie rust
auteursrecht. Van veel beelden die we gedigitaliseerd
hebben en online aanbieden op de website is niet
bekend wie de maker is; dit noemen ze ook wel
verweesde werken.

Wij betreuren het met het West-Brabants Archief zeer
dat de maatregel van het offline halen van de beelden
getroffen moet worden. Wij vinden dat het
beschikbaar stellen van de beeldcollectie aan een
breed publiek één van onze taken is, maar als
Heemkundekring moeten wij ook de wet naleven.

De Auteurswet (1912) schrijft voor dat het recht om
een werk openbaar te maken en te verveelvoudigen
alleen bij de maker van dat werk berust. Dit recht
geldt tot 70 jaar na het overlijden van de maker.

Wij hopen op uw begrip. Samen met het WestBrabants Archief volgen wij de verdere
ontwikkelingen en blijven wij in gezamenlijkheid
optrekken.
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