
 
 
 

 
                                         

Uitnodiging cursus Oral History thema “Wederopbouw” 

12 & 26 april 2019, 9.00 – 15.00 uur 

  

Het begint met een goed verhaal… 

Iedereen heeft een verhaal. U ook. Oral history brengt de geschiedenis van onze gemeente, 

uw organisatie en onze gemeenschap met deze verhalen tot leven. Persoonlijke 

herinneringen verbinden het verleden met het heden. En dat biedt kansen voor de toekomst. 

Wat is oral history? 

Oral history, ofwel gesproken geschiedenis, is een interviewtechniek die de persoonlijke 

herinneringen van mensen vastlegt. De verhalen die hieruit voortkomen vertellen de 

menselijke kant van geschiedenis. Met oral history verrijkt u de geschiedenis. Een collectie 

persoonlijke verhalen uit het verleden creëert draagvlak, begrip en betrokkenheid in het 

heden. Zo zet u uzelf en uw verhaal in de markt. 

Wij nodigen u hierbij van harte uit om de cursus oral history in onze gemeente te volgen.  

De cursus 

De cursus duurt in totaal 2.5 dag. Deelnemers moeten op alle dagen van de cursus kunnen 

deelnemen (de halve dag is een terugkomdag). 

De cursus leert om een oral history interview af te nemen en dit te verwerken tot een verhaal. 

Interviews worden opgenomen op een eenvoudig te bedienen recorder, overgezet naar een 

pc waar vervolgens een transcript van wordt geschreven. Ervaren schrijverschap is niet 

nodig, maar wel affiniteit met het (leren) schrijven en enige schrijf- en computervaardigheid. 

Daarnaast is een eigen laptop of pc (evt. IPad) nodig. 

De cursus wordt gegeven door Lian van der Zon. Zij leert u met behulp van concrete 

voorbeelden en praktische oefeningen, over de basisprincipes van oral history.  

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. voorbeelden van oral history projecten, 

interviewtechnieken, transcriberen archiveren en presentatiemogelijkheden.  

Doelstelling van  deze cursus is onder andere om de nog levende historie over 

wederopbouw vast te leggen in verhalen. En deze verhalen aan een groter publiek kenbaar 

te maken. Bij oral history draait het om actief luisteren, zodat mensen worden gestimuleerd 

om hun verhaal te vertellen. Tijdens de cursus wordt hierop geoefend in rollenspellen.  

Om tot publiceerbare verhalen te komen verwachten we de deelnemers zo’n 6 weken na de 

laatste cursusdag terug om de schrijfworkshop te volgen. Tijdens deze workshop, gegeven 

door Henriette Kossen van Erfgoed Gelderland worden ervaringen uitgewisseld en leren de 

cursisten om van het transcript van het interview een leesbaar verhaal te maken. Ook is er 

redactie over de aangeleverde verhalen zodat deze na de cursus direct gepubliceerd kunnen 

worden. 

Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. De tegenprestatie is ten minste één uitgewerkt 

interview en een samenvatting daarvan aan leveren ten behoeve van het project 

“Wederopbouw”.   
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Voor wie:  Iedereen die mooie verhalen weet te vangen over de wederopbouw. 

 Ervaren schrijverschap is niet nodig, maar wel affiniteit met het (leren) 

schrijven en enige schrijf- en computervaardigheid. 

Datum: 12 & 26 april 2019 
Tijd:               9.00 uur tot ± 15.00 uur 
Locatie:          Gemeentehuis Bronckhorst 
  Elderinkweg 2, Hengelo 
Kosten:          GEEN 

U kunt in de lunchpauze gebruik maken van de bedrijfskantine.  
 

Aanmelden 
Wilt u erbij zijn? Meld u dan voor 28 maart aan via een email met naam, evt. functie binnen 
stichting of vereniging en de naam van stichting/vereniging naar 
k.tenheggeler@bronckhorst.nl 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, bij veel aanmeldingen proberen we zoveel 
mogelijk verschillende verenigingen en/of stichtingen de kans te bieden om mee te doen. 

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin ten Heggeler, 
combinatiefunctionaris gemeente Bronckhorst, telefoon (06) 55 888 223 of per e-mail 
k.tenheggeler@bronckhorst.nl 
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