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AANLEIDING
Het boek: Opoeteren: een dorp aan de Oeter, uitgegeven naar aanleiding van het 100-jarig
jubileum van de neogotische Dionysiuskerk kende een enorme belangstelling.
Niet alleen de oplage was verbazend (850 exemplaren in een minimum van tijd
uitverkocht), ook de reacties waren overwegend positief. Opvallend was de grote belangstelling voor de opgenomen foto’s. We kregen in opvolging tips en aanwijzingen over
nog meer fotomateriaal: voldoende om een nieuw project op de starten.
De belangrijkste beweegredenen waren:
• foto’s zijn een recente (oudste foto’s dateren van ±1890) maar belangrijke bron
voor de geschiedenis van de twintigste eeuw;
• tal van foto’s zijn reeds verloren gegaan en andere dreigen onherroepelijk naar
het stort te worden afgevoerd. Foto’s zonder aanduidingen van datum en wie
afgebeeld is zijn vrijwel waardeloos en verdwijnen nogal eens bij overlijdens,
huisontruimingen, verkopen...);
• de Geschied- en Heemkundige Kring Utersjank heeft als belangrijkste doelstelling de geschiedenis van Opoeteren te onderzoeken, te verzamelen, veilig te
stellen en voor het grote publiek toegankelijk te maken.

VELDWERK EN VOORBEREIDING
Er werd en wordt nog steeds vrij systematisch op zoek gegaan naar bijkomend materiaal
onder de vorm van:
•
•
•
•
•
•

foto’s bruiloften, portretten, gouden bruiloften, eremissen, klasfoto’s ...
bidprentjes en rouwbrieven;
geboorte- en huwelijksaankondigingen;
middenstand (facturen, briefhoofden, publiciteit ...);
woningen (affiches van openbare verkopen, verkoopakten ...)
beroepen (loonfiches, arbeidsovereenkomsten ...)

Inzamelmethodes:
• huisbezoeken bij oude ingezetenen; huis-aan-huisbedeling van een flyer in
Opoeteren en Dorne; aanspreken van voorzitters en bestuursleden van
verenigingen; contacten met uitgeweken Opoeternaren;
• ...
Al het ingezamelde materiaal wordt gedigitaliseerd (er worden scans gemaakt op
ware grootte met een resolutie van 300 dpi).

De oorspronkelijke documenten worden zo snel mogelijk terugbezorgd aan de
bruikleengevers om het vertrouwen niet te beschamen en meer mensen ontvankelijk
te maken voor onze verzoeken.
De foto’s worden zoveel mogelijk geconnoteerd met: datum; plaats van opname;
personen en voorwerpen die afgebeeld worden; waar mogelijk aangevuld met
“des petites histoires”.
Al deze acties hebben op dit ogenblik ongeveer 1500 afbeeldingen opgeleverd.
De ultieme doelstelling is dat iedereen die in Opoeteren verbleef tussen 1880 en
1970 op een of meerdere foto’s zou voorkomen. Er zijn nog wat hiaten.

OPZET VAN HET BOEK
• De basisstructuur is een geografische behandeling van de Opoeterse wijken/
gehuchten. bv. Dorp/centrum, Riet, Houw, Bergeind, Dorne, Hei, Rooren, Roosterberg,
Schans ... In elk van die entiteiten worden de belangrijkste gebouwen, families,
wetenswaardigheden, ... behandeld.
• Tussen deze items worden thematische rubrieken gevoegd om wat afwisseling te
brengen. Bv. gemeentebestuur (burgemeesters, secretarissen, veldwachters, kantonniers ...) communicanten, klasfoto’s, beroepen, bedevaarten, militairen, mode,
vlaggen, verenigingen ...
•

In functie van deze indeling wordt een boek samengesteld van 400 pagina’s.

Deze omvang is bepaald op basis van een prijsofferte voor opmaak en druk voor
500 exemplaren en een aanvaardbare verkoopprijs (€35,00 bij voorintekening en
€42,00 na verschijnen) zodat iedere inwoner van Opoeteren zich dit boek kan
aanschaffen.

UITVOERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal : 500 ex.
Formaat : gesloten: 230 x 300 mm - open: 485 x 300 mm
Omvang : 4 pagina's kaft + blanco schutbladen
400 pagina's binnenwerk
Bedrukking : kaft: recto: quadri
binnenwerk: recto & verso: zwart
schutbladen: blanco
Papier : kaft: houtvrij maco half mat wit 135 gr
binnenwerk: houtvrij maco half mat wit 135 gr
schutbladen: 140gr hv offset wit
Nabewerking : kaft glanzend geplastificeerd (1 zijde)
Afwerking : genaaid gekartonneerd met rechte rug

