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“In vergelijking met onze kempische 
keuterboerkens waren de franse boeren al ver 
vooruit voor die tijd: maaien en hooien van het 
gras, oogsten en dorsen van tarwe en maïs het 
gebeurde allemaal machinaal.” 

Haesen, J. “Het gebeurde 50 jaar geleden. Deel III”. 
Den Turftrapper. (1991)1, 19-30.  



Vorige week: 

• Project / globaliseringserfgoed 

• ‘Mondelinge geschiedenis’ 

• Wat? Wie? Hoe? 

• Mondelinge bron = geluidsopname + randdocumenten 

• Drie randdocumenten (1.Themalijst  2.Vragenlijst  3.ID-fiche) 

 

Vandaag: 

• Afnemen van een interview 

• Opnemen van een interview 

• Bewaren en transcriberen van een interview/mondelinge bron 



Wie heeft zijn/haar huiswerk gemaakt? 



Het afnemen van een interview (1) 

Op voorhand: zelfreflectie 

• Wat zijn mijn kwaliteiten? 

• Hoe betrokken ben ik? 

 

Op voorhand: praktische voorbereiding 

• Plaats en tijdstip bevestigen 

• Opnameapparaat testen 

• Themalijst en vragenlijst goed bestuderen 

• Kledij 



Het afnemen van een interview (2) 

Wat neem je mee? 

• Opnameapparaat 

• ‘Spiekbriefje’ (thema’s + enkele kernwoorden) 

• Identificatiefiche 

• Eventueel fotomateriaal (koffertje) 

• Eventueel een geschenkje 

• Eventueel een fototoestel 

• Pen en papier 

• Overeenkomst 



Het afnemen van een interview (3) 

Pen en papier → Interviewfiche 

• Context van het gesprek 

• Hoe ben ik ontvangen? 

• Non-verbaal gedrag tijdens het interview 

• Incidenten tijdens het interview 

• Juiste spelling van namen 

• Plaatsbeschrijvingen 

• Informatie na de uitschakeling van het 
opnameapparaat 









Het afnemen van een interview (4) 

Overeenkomst: 

• Drie partijen 

• Toestemming voor gebruik van het interview 

• Volledige of gedeeltelijke vrijgave 

• Eigendom wordt overgedragen 

• Privacy van de respondent primeert! 

• Respondent mag niet worden geschaad in zijn/haar 
functioneren in de lokale en sociale gemeenschap 



Het afnemen van een interview (5) 

De omstandigheden van het interview: 

• Vertrouwde omgeving 

• Bij voorkeur één gesprekspartner 

• Aanwezige derden hebben een ondergeschikte rol 

• Meerdere gesprekspartners heeft voordelen, maar is 
moeilijker voor de interviewer 



Het afnemen van een interview (6) 

Bij de koffie: 

• Licht het project nog eens toe 

• Vertel iets over jezelf 

• Haal opnameapparaat, pen en papier boven 

• Vermeld het contract (dat na het interview wordt 
ingevuld) 

• Glas water binnen handbereik 

 

Geluidsfragment 



Het afnemen van een interview (7) 

Tips voor een goed gesprek: 

• Begin met algemene en open vragen 

• Pas daarna specifieker of kritischer 

• Gevoelige thema’s bewaar je best voor op het eind 

• Moedig aan, maar non-verbaal 

• Zo weinig mogelijk onderbreken 

• Eenvoudige taal, geen vakjargon 



Het afnemen van een interview (8) 

Tips voor een goed gesprek: 

• “Interview van x met x op xx-xx-xxxx te x.” 

• Stiltes en emoties horen erbij 

• Gebruik enkel je spiekbriefje 

• Niet corrigeren, wel sturen 

• Niet de les spellen, wel proberen nagaan waarom de 
respondent zich iets op een bepaalde manier 
herinnert 

• Blijf wakker/alert 

• Maximale duur: 1,5 uur 



Het afnemen van een interview (9) 

Afronden en afsluiten: 

• Overloop je spiekbriefje nog eens 

• Bedank de respondent 

• Ga niet direct naar huis 

• Laat je contactgegevens achter 

• Opname wordt met de post opgestuurd 



Het opnemen van een interview 

Demonstratie van de dictafoons (Evelien) 

 

Geluidsfragment 

 

Tips voor een goede opname: 

• Controleer het apparaat (Verstaanbaar? Batterijen?) 

• Weer achtergrondgeluiden 

• Leg de dictafoon op een kussentje/sjaal 

• Geen glazen of tassen in de buurt 



Bewaren van de mondelinge bron (1) 

De geluidsopname: 

• Zo snel mogelijk op de harde schijf van uw PC (of PC 
van de heemkring) 

• Online plaatsen van de opname 

• Opname wissen van het opnameapparaat 

• Terugbrengen van het opnameapparaat naar 
uitleenpunt 



Bewaren van de mondelinge bron (2) 

De randdocumenten: 

• Als je een scanner hebt: inscannen en originelen 
naar uitleenpunt brengen 

• Als je geen scanner hebt: originelen naar uitleenpunt 
brengen. Evelien zal ze scannen en de scans e-
mailen. 



Bewaren van de mondelinge bron (3) 

Foto’s, documenten, objecten: 

• Niet meenemen naar huis 

• Noteren op ID-fiche 

• Vragen naar bereidheid om ze te scannen of te 
fotograferen 



Bewaren van de mondelinge bron (4) 

De transcriptie: 

= omzetten van een interview in een geschreven tekst 

• Tijdsintensief (1/8) 

• Best volledig uitgeschreven 

• Best door de interviewer zelf, kort na het interview 

 

Voor dit project: 

• Eventueel door andere vrijwilligers 

• Samenvatting 

• Bandinhoudsfiche 





Ontsluiten van onze mondelinge bronnen 

Erfgoedplus 

http://www.erfgoedplus.be/erfgoedplus/index.jsp


Tot slot 

Een mondelinge bron = 

• Geluidsopname 

• 1. Themalijst 

• 2. Vragenlijst 

• 3. Identificatiefiche 

• 4. Interviewfiche 

• 5. Overeenkomst 

• 6. Transcriptie: bandinhoudsfiche en samenvatting 



Veel succes! 

Voor vragen over de voorbereiding, de inhoud en 
het verloop van de interviews: 

karel.strobbe@cegesoma.be of 02/556.92.17 

 

Voor vragen over planning, randdocumenten, 
uitlenen en terugbrengen van materiaal:  

evelien.elk@gmail.be of 0468/108714 

mailto:karel.strobbe@cegesoma.be
mailto:evelien.elk@gmail.be

