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Voorwoord  
 
 
Mondelinge geschiedenis is een aantrekkelijke vorm van geschiedenis. Het is een zeer toegankelijke 
manier om terug te gaan naar het verleden. Deze populaire en interessante onderzoeksmethode 
vraagt echter ook een specifieke voorbereiding en know how. Bovendien bestaat er niet één juiste 
werkwijze. Verschillende thema’s, doelstellingen en interviewsituaties vragen telkens om een andere 
benadering. Interviewen om het leven op het platteland in de jaren 1960 te onderzoeken vraagt 
bijvoorbeeld een andere aanpak dan het documenteren van immaterieel erfgoed.  
Daarom is dit geen rigide handleiding maar veeleer een leidraad met praktische tips voor 
erfgoedwerkers die interviews willen afnemen. Deze handleiding is grotendeels gebaseerd op het 
boek Wat is mondelinge geschiedenis van Jan Bleyen en Leen Van Molle en op de eerdere CAG-
handleiding van Mathias Cheyns.1  
 
Bij deze uitgebreide handleiding hoort ook een presentatie waarin de hoofdlijnen worden 
samengevat. Heb je nog vragen, wil je meer weten of wil je een workshop interviewtechnieken 
organiseren? Neem dan contact op met Chantal Bisschop via chantal.bisschop@cagnet.be of 
016/32 35 73. 

  

                                                           
 
1 De schema’s uit deze handleiding werden ook overgenomen uit: J. Bleyen, en L. Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, Leuven, 
2012; M. Cheyns, Leren luisteren. Een handleiding voor mondelinge 'geschiedenis van alledag'. Case Study: De Zuidelijke Westhoek, 
Erfgoedcel CO7 en Centrum Agrarische Geschiedenis, Leuven, 2011. Beschikbaar op http://www.cagnet.be/files/Leren%20luisteren.pdf.  

mailto:chantal.bisschop@cagnet.be
http://www.cagnet.be/files/Leren%20luisteren.pdf
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1 Inleiding 
 
Deze handleiding licht toe hoe je een interviewproject concreet aanpakt. Je vindt hier praktische tips 
en tricks voor de voorbereiding, het interview zelf, de verwerking, het bewaren en de analyse ervan. 
Maar vooraleer de praktische kant aan bod komt, is het belangrijk even stil te staan bij wat 
mondeling geschiedenis nu eigenlijk precies is (en wat niet).  
 

1.1 Wat is mondelinge geschiedenis? 

 
Mondelinge geschiedenis is een begrip met vier verschillende betekenissen.2 Het is tegelijkertijd een: 
 

 activiteit: het vertellen over het verleden en het luisteren naar die herinneringen 

 bron: het product van de activiteit van vertellen en luisteren 

 geschiedverhaal: een geschiedverhaal gebaseerd op vertellingen over het verleden; het 
resultaat van een onderzoeksproces waarbij interviews gebruikt werden 

 methode: een manier om antwoorden te vinden op een historische vraag 
 
Mondelinge getuigenissen zijn een bron naast schriftelijke en visuele bronnen zoals boeken, 
archiefstukken, foto’s, films en zo meer. Ze bieden andere informatie aan: 
 

 Ze vormen een neerslag van persoonlijke, subjectieve ervaringen, herinneringen, meningen, 
acties en emoties. De kwaliteiten liggen dus niet in objectieve feiten of cijfermateriaal. Wel 
liggen ze in de persoonlijke beleving en betekenisgeving van individuele vertellers.  

 Ze komen tot stand door een interactie tussen verteller en onderzoeker. De getuigenis van 
de verteller wordt beïnvloed door de vragen en de houding van de interviewer. 

 
Hier focussen we vooral op mondelinge geschiedenis als methode. Mondelinge geschiedenis is dus 
geen doel op zich, maar een middel. Het is de weg waarlangs we proberen om het verleden te 
begrijpen en te documenteren. 
 
 
Een korte historiek 
In de jaren 1950 raakt mondelinge geschiedenis meer en meer in trek. Vooral in de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk kent oral history een snelle opmars als onderzoeksmethode. Vanaf de 
jaren 1960 komt er met de taperecorder een toestel op de markt dat makkelijk te hanteren is, wat de 
populariteit van mondelinge geschiedenis nog doet toenemen. In Vlaanderen start vanaf de jaren 
1980 de zogenaamde eerste golf van mondelinge geschiedenis waarbij universiteiten en industriële 
archeologen het voortouw nemen. In de jaren 2000 vindt er letterlijk een tweede oral history wave 
plaats met een ware golf aan mondelinge geschiedenisprojecten in universiteiten maar vooral ook in 
het brede erfgoedveld.3 
 

  

                                                           
 
2 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 13-18. 
3 R. Vande Winkel, Mondelinge, historische bronnen in Vlaanderen. Eindverslag onderzoeksproject “Van Horen Zeggen” (I) Mondelinge, 
historische bronnen bewaren en ontsluiten, Gent, 2004, p. 35-37. 
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1.2 Waarom mondelinge geschiedenis?4 

 
Mondelinge geschiedenis maak het verleden tastbaarder. Verhalen van mensen ‘die het allemaal 
hebben meegemaakt’, geven kleur aan de geschiedenis. Voor sommige vormen van historisch 
onderzoek zijn er niet voldoende geschreven bronnen beschikbaar. Interviews kunnen dan gebruikt 
worden als aanvulling, om de leemten in archieven en gedrukte bronnen op te vullen. Mondelinge 
bronnen kunnen ook dienen als correctie van andere bronnen. Interviews laten toe om informatie uit 
geschreven en gedrukte bronnen te nuanceren, anders te bekijken of te corrigeren. Soms zijn er 
nagenoeg geen bronnen voorhanden om een vraagstelling te behandelen. Het interview krijgt dan 
een zelfstandige functie en wordt de hoofdbron. 
 

Plaats van het interview in de geschiedschrijving 

- als aanvulling (bij andere bronnen) 
- als correctie (van andere bronnen)  
- als hoofdbron (bij gebrek aan andere bronnen) 

 
Mondelinge geschiedenis als methode is perfect geschikt voor onderzoek naar betekenissen. Het 
unieke van mondelinge bronnen ligt in het feit dat ze de emoties en opinies van de spreker 
weergeven. Die subjectiviteit is volgens Allessandro Portelli - de toonaangevende theoreticus op het 
vlak van mondelinge geschiedenis - even belangrijk als het verifieerbare feitenmateriaal. Want net de 
subjectieve betekenislagen komen in gesproken bronnen het meest tot hun recht. 
 

“Oral history tells us less about events than about their meaning.”  
Allessandro Portelli5 

Mondelinge geschiedenis is waardevol omdat de methode: 
 

 aansluit bij onze verhalende manier van betekenis geven 

 aandacht heeft voor persoonlijke perspectieven 

 het bijzondere niet wegwist 

 toelaat vluchtige realiteiten – zoals handelingen – te onderzoeken 

 in interactie tot stand komt, wat diepgang en context bijvoegt 

 erkent dat de betekenisgeving al doende gebeurt 
 
 
 “Oral sources tell not just what people did, but what they wanted to do, what they believed they 
were doing, and what they now think they did.”  

Allessandro Portelli6 
 
 
Mondelinge bronnen zijn dus uitermate geschikt voor het onderzoek naar: 
 

 persoonlijke betekenisgeving en beleving 

 ervaringen, herinneringen, meningen, acties en emoties 

                                                           
 
4 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 15-29. 
5 A. Portelli, ‘What makes oral history different’, in: R. Perks en A. Thomson eds., The Oral History Reader, Londen en New York, 1998, p. 
67. 
6 Ibidem. 
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1.3 Mondelinge geschiedenis en immaterieel cultureel erfgoed 

 
Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) omvat alle tradities, gebruiken, gewoonten en technieken die we 
vandaag koesteren en willen doorgeven aan de volgende generaties. Sinds de UNESCO Conventie 
voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed uit 2003 is er een groeiend bewustzijn voor dit 
niet-tastbaar erfgoed.7 De term immaterieel erfgoed dekt een brede lading. Om wat richting te 
geven, deelde UNESCO dit erfgoed op in onder meer vijf deelverzamelingen of ‘domeinen’:  
 

1. orale tradities en uitingen 
2. podiumkunsten en muziek 
3. sociale praktijkten, rituelen en feesten 
4. kennis en praktijken op het vlak van natuur en universum 
5. ambachtelijke vaardigheden en technieken 
... 

 
Door de huidige populariteit van het borgen van immaterieel cultureel erfgoed is er vandaag een 
grote belangstelling voor mondelinge geschiedenis. Dit gaat echter hand in hand met een stijgende 
verwarring rond verschillende concepten. Men zou kunnen denken dat het eerste UNESCO domein 
van immaterieel erfgoed, namelijk ‘orale tradities en uitdrukkingen met inbegrip van taal als vehikel 
van immaterieel erfgoed’ simpelweg gelijk staat aan mondelinge geschiedenis. Dat is niet het geval. 
Mondelinge geschiedenis is wel een goede methode om het immateriële aspect van tradities, 
vaardigheden en gewoonten meer tastbaar te maken, te documenteren en te onderzoeken.8 
 
 
     

Immaterieel erfgoed          Mondelinge geschiedenis  

 
= alle tradities, gebruiken,     = een methode om 
gewoonten en technieken die    antwoorden te vinden op een 
we vandaag koesteren en willen   historische vraag 
doorgeven aan de volgende  
generaties        = methode om immaterieel 

             erfgoed te documenteren, 
= o.m. orale tradities zoals     onderzoeken en meer  
spreekwoorden, verhalen,     ‘tastbaar’ te maken 
vertelkunst, taalvariaties,  
kinderversjes, oogstliederen,  
streekdialecten … 

 
 
    
 
 
 
 
 

                                                           
 
7 Voor meer info: http://www.immaterieelerfgoed.be/over/meer-lezen en http://www.unesco.org/culture/ich/.  
8 Zie bijvoorbeeld ook de studiedag In Klank en Beeld over het documenteren van ICE: 
http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/thema/17.  

http://www.immaterieelerfgoed.be/over/meer-lezen
http://www.unesco.org/culture/ich/
http://www.immaterieelerfgoed.be/Detail/thema/17
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1.4 Een ontmoeting tussen verteller en interviewer 

 
Een interview is zoveel meer dan alleen maar vragen stellen en er antwoord op krijgen. Het is een 
samenwerking of een diepgaande uitwisseling (naar A. Portelli). 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juist omdat mondelinge bronnen in het heden als een dialoog tot stand komen, is mondelinge 
geschiedenis vaak onder vuur genomen en onbetrouwbaar genoemd. De subjectiviteit van de 
verteller, maar ook van de historicus, wordt vaak als een probleem gezien. Daarbij wordt meestal 
vergeten dat ook bij historisch onderzoek op basis van schriftelijke bronnen de invloed van de 
historicus niet mag worden onderschat. Het is immers de historicus die de bronnen selecteert, 
analyseert en interpreteert en dat gebeurt altijd op een deels subjectieve manier. Maar, en hier ligt 
het grote verschil, bij mondelinge geschiedenis is de historicus ook betrokken bij de creatie van de 
mondelinge bronnen. 
 
Mondelinge geschiedenis is dus niet alleen subjectief, maar ook intersubjectief. Het interview is 
immers een product van de communicatie tussen twee individuen die elk iets van zichzelf in het 
interviewproces inbrengen. Een historicus moet zich daarom niet alleen bewust zijn van de manieren 
waarop getuigen doorheen hun verhaal hun eigen identiteit opvoeren of performen, maar ook van 
zijn of haar niet te onderschatten eigen rol. Verteller en toehoorder dragen een shared authority, ze 
zijn samen verantwoordelijk voor het eindresultaat, aldus Michael Frisch.10  
 
 

Historicus   gedeelde autoriteit   verteller 
 
 
Het startpunt om kritisch om te gaan met die intersubjectiviteit is het bewustzijn van de historicus 
van zijn of haar eigen subjectieve positie. Dat houdt in dat er reflexief moet nagedacht worden over 
de eigen inbreng van de onderzoeker en over de manier waarop diens subjectiviteit impact heeft op 
de verhalen die verteld worden.11 We should have an objective relation to our own subjectivity, 
besluit de antropoloog Victor Turner.12 
 
  

                                                           
 
9 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 41-55; C. Bisschop, Meer dan boer alleen. Een geschiedenis van de Landelijke 
Gilden (ICAG Studies 5), Leuven, 2015, p. 42-44. 
10 M. Frisch, A Shared Authority, Albany, 1990. 
11 L. Abrams, Oral History Theory, Londen, 2010, p. 58. 
12 Victor Turner, zoals geciteerd bij: Abrams, Oral History Theory, p. 56. 

Verteller          Interviewer 
dialoog 

diepgaande uitwisseling 
samenwerking 
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Wanneer is mondelinge geschiedenis wetenschappelijk? 

vroegere criteria        huidige criteria 

- als de getuigen betrouwbaar zijn    - als de interviewer zijn/haar werkwijze expliciteert 
- als de getuigenissen gecontroleerd zijn  - als de vertellingen gecontextualiseerd zijn 
- als de interviewer objectief is   - als de interviewer bewust is van de eigen rol en die 

  meedeelt 
 
 
 
Als historicus vervul je een actieve rol in mondelinge geschiedenis, maar ook de personen bij wie je 
te gast bent, zijn minstens zo levendig in de ontmoeting betrokken. Om die reden noemen we ze 
liever vertellers dan respondenten, getuigen of informanten. 
 
 

Waarom ‘verteller’ een betere term is 
 

respondent:  te passief: iemand die slechts antwoorden geeft 
getuige:   te passief: iemand die slechts waargenomen heeft 
informant:  te passief: iemand die slechts geraadpleegd wordt 
verteller:   actief: iemand die zijn of haar verhaal ‘doet’ 
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2 Voorbereiden 
Wie aan een onderzoeksproject mondelinge geschiedenis begint, doet dat niet onbezonnen. Er komt 
heel wat voorbereidingswerk bij kijken.13 

2.1 Uitzetten van de krijtlijnen 

2.1.1 Probleemstelling 

Wat wil ik weten? Dat is de eerste vraag die je jezelf moet stellen vooraleer je gaat interviewen. Het 
is erg belangrijk om eerst duidelijk te bepalen wat moet worden onderzocht. Dit is de 
probleemstelling. 
 

 Wat wil je als onderzoeker met de interviews bereiken? 

 Zijn de doelstellingen van het project realistisch? 
 

2.1.2 Onderzoeksvragen 

Vanuit de probleemstelling kunnen dan de onderzoeksvragen opgesteld worden. Deze vragen zijn 
bepalend voor de keuze van de vertellers. Je bekijkt dus eerst wat je wil onderzoeken en dan pas wie 
je wil interviewen en niet omgekeerd. 
 

Je onderzoeksvragen zijn niet gelijk aan de interviewvragen (de vragen die je tijdens 
het interview effectief zal stellen)! 
 

Tips voor het opstellen van een probleemstelling en onderzoeksvragen: 
 

 Hoe minder onderzoeksvragen (thema’s die je tijdens het interview moet aansnijden), hoe 
meer je in de diepte kan werken. Dit wil zeggen dat je het aantal vragen waarop je een 
antwoord zoekt, best beperkt. Je doet dit door een bepaalde insteek te zoeken. Bijvoorbeeld: 
in de plaats van een algemeen onderwerp zoals ‘de landbouw in de omgeving van Ieper’ 
neem je ‘de mechanisatie van de landbouw in de omgeving van Ieper’. 

 Beperk je voor wat de periode betreft tot die waarvan je vermoedt dat vertellers zich 
voldoende herinneren. Concreet: de meeste vertellers weten nog weinig te vertellen van 
vóór de jaren 1940 omdat ze toen nog heel jong waren. Langs de andere kant kunnen 
sommigen wel verhalen oprakelen die ze van hun ouders, familie of vrienden gehoord 
hebben. In dit geval moet je wel rekening houden in je analyse en verwerking achteraf dat je 
niet meer met een bron uit eerste hand werkt. 

2.1.3 Stappenplan 

Op basis van de probleemstelling maak je een overzicht van je doelstellingen. Wat moet er allemaal 
gebeuren? Hoeveel mensen wil je ongeveer interviewen? In welke tijdspanne moet dit gebeuren? 
Tot welke (publieks-)resultaten moet dit project leiden? Eenmaal je dit weet, kan je een stappenplan 
met timing opstellen. Vermeld bij elke stap welk resultaat je verwacht tegen wanneer. Welke 
stappen je precies moet nemen, vind je hieronder. 
 

                                                           
 
13 Dit deel steunt voornamelijk op: Cheyns, Leren luisteren, p. 7-13; Erfgoedcel Land van Dendermonde, Mondelinge geschiedenis: uitleg 
bij de Powerpoint – tips & tricks, p. 3-8. Beschikbaar op 
http://www.egclandvandendermonde.be/images/filelib/MondelingegeschiedenisTipstricks_145.pdf. 

Let op!   
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Werken met vrijwilligers? 

Door de hulp van vrijwilligers in te roepen kan je op korte tijd een stuk meer interviews doen dan je 
op je eentje kan. Hou er wel rekening mee dat je de vrijwilligers zal moeten 'klaarstomen'. Niet alleen 
moeten ze wegwijs gemaakt worden in de finesses van de mondelinge geschiedenis, ze moeten ook 
voldoende op de hoogte zijn van het project en het onderwerp (zie 2.2.). Indien je wenst te werken 
met vrijwilligers dien je dus in opleiding te voorzien. Vrijwilligers zijn ook niet altijd bereid om de 
interviews te helpen verwerken (zie Error! Reference source not found. Error! Reference source not 
found.). De kans bestaat dus dat je dit zelf zal moeten doen. Maak hierover op voorhand duidelijke 
afspraken met de vrijwilligers. 
Denk je erover na om met vrijwilligers te werken? Neem dan ook eens contact op met 
erfgoedactoren met ervaring op dit gebied, bijvoorbeeld het MAS, om hun ervaringen te horen.14  
 
 

2.2 Inhoudelijke voorbereiding 

Een interviewer is het best goed ingewerkt in het thema. Lees en werk je zoveel mogelijk in je 
onderwerp in. Ga daarom vooraf op zoek naar alle mogelijk informatie over je 
onderzoeksonderwerp. Wat is er allemaal verschenen? Verzamel en raadpleeg zoveel mogelijk 
bronnen, boeken, wetenschappelijke artikels, tijdschrift- of krantenartikelen, archiefmateriaal, foto’s, 
videomateriaal, … 
 

 Ook voor het opstellen van goede vragenlijsten en themalijsten is voldoende 
achtergrondkennis een noodzakelijke voorwaarde.  

 Alleen wanneer je zelf goed op de hoogte bent, zal je in staat zijn om de juiste vragen te 
stellen om een antwoord te vinden op je onderzoeksvragen. Daarbij kan je zo ook beter 
uitspraken van vertellers detecteren die onjuist of tegenstrijdig zijn. Maar vergeet niet: 
mondelinge geschiedenis leert ons niet zo veel over feiten, maar des te meer over de 
betekenis ervan voor de vertellers!  

 Vertellers voelen zich gerespecteerd als ze merken dat ze te maken hebben met een 
interviewer die toch ten minste iets weet over de thema’s waarover ze vertellen. Sommigen 
testen zelfs of de interviewer kennis van zaken heeft. Indien dit niet zo is, bestaat er een kans 
dat de verteller dicht klapt. Al houden sommigen er ook heel erg van om hun kennis te 
etaleren tegenover veeleer onwetende interviewers. 

 
 Voor de geschiedenis en het erfgoed van landbouw voeding en landelijk leven is 

www.hetvirtueleland.be de perfecte start. Hier vind je inspirerende verhalen, beelden, 
werktuigen en onderzoeksbronnen voor het agrarisch erfgoed. Bruikbare naslagwerken 
werden gebundeld in de online bibliografie agrarische en rurale geschiedenis. In het 
overzicht van alle landbouwgerelateerde archieven tref je zowel de inhoud als bewaarplaats 
aan. Het repertorium van de Belgische landbouwpers omvat bijna 1000 periodieken die in 
België zijn verschenen voor en over landbouw en platteland, vanaf het einde van de 
achttiende tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Onder de noemer rapporten 
staan studies uit het eigen huis verzameld. 

 

                                                           
 
14 MAS Museum aan de Stroom, neem bijvoorbeeld contact op met Sofie De Ruysser via Sofie.DeRuysser@stad.Antwerpen.be. 

http://www.hetvirtueleland.be/
mailto:Sofie.DeRuysser@stad.Antwerpen.be
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2.3 Zoeken en contacteren van vertellers 

Wat je wilt onderzoeken, bepaalt welke mensen je als interviewer zal contacteren en niet 
omgekeerd. Maar hoe  vind je nu geschikte mensen voor je mondeling geschiedenisproject?15 

2.3.1 Zoeken  

 Neem contact op met de plaatselijke heemkundige kring, erfgoedcel, lokale vereniging, … 
indien je minder goed vertrouwd bent met de gemeente waaruit je vertellers moeten 
komen.  

 Contacteer zoveel mogelijk voorzitters van lokale verenigingen. Zij kennen veel mensen en 
kunnen je ongetwijfeld in de juiste richting helpen. Dit kan zeer eenvoudig aan de hand van 
een brief of mail waarin je het project toelicht en een oproep doet. Op de website van veel 
gemeenten is een lijst van de lokale verenigingen opgenomen. Indien dit niet het geval is, 
kan je best even aankloppen bij de dienst cultuur van de gemeente in kwestie. 

 Indien je zelf niet thuis bent in de gemeente(n) waar je vertellers zoekt, kan het interessant 
zijn om te werken met een tussenpersoon die je helpt mensen op te sporen. Kies voor 
iemand die veel mensen kent en vertrouwen uitstraalt, zoals de voorzitter van een lokale 
vereniging of heemkundige kring … 

 Naast verenigingen kunnen ook bepaalde instellingen, zoals bejaardentehuizen, je verder op 
weg helpen. 

 Plaats een advertentie in een blad dat gelezen wordt door je doelgroep, of verspreid een 
flyer op een gericht gekozen plaats. Wil je boeren interviewen, dan kan je bijvoorbeeld een 
advertentie plaatsen in het blad ‘Boer en tuinder’ van de Boerenbond. Denk zeker ook aan 
regionale kranten en bladen of tijdschriften van de gemeente.16  

 Indien je op zoek bent naar vertellers uit bepaalde minderheidsgroepen kan het interessant 
zijn na te gaan of er geen verenigingen bestaan die zich bezig houden met die bepaalde 
groep. Het Minderhedenforum bijvoorbeeld, vertegenwoordigt etnisch-culturele 
verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratie achtergrond een 
stem. 

 Eenmaal je bij een verteller op bezoek bent, kan die je ook doorverwijzen naar een volgende 
persoon, enzovoort. Deze ‘sneeuwbalmethode’ is zeer efficiënt maar houdt ook het risico in 
dat je, zonder dat je het zelf beseft, in een beperkt segment belandt. Bepaalde perspectieven 
dreigen zo overbelicht of juist overschaduwd te worden. 

2.3.2 Selecteren 

Mondelinge geschiedenis is een kwalitatieve methode van onderzoek, kwantiteit is niet het 
criterium bij het uitkiezen van je getuigen. Kies dus liever voor een beheersbaar aantal vertellers die 
je tenminste grondig beluistert.   
 
Let ook op bij het vastleggen van een aantal kenmerken waaraan je vertellers zeker moeten voldoen. 
Vertellers zijn immers niet te herleiden tot enkele kenmerken zoals klasse (hoog of laag opgeleid, 
arm of vermogend), etnische achtergrond, religieuze overtuiging, partijkleur, en woonplaats. De idee 
van representativiteit van ‘informanten’ suggereert dat er zoiets als culturele uniformiteit van sociale 
groepen zou bestaan, met vastliggende eigenschappen. Het is gevaarlijk om mensen te selecteren op 
basis van één of enkele labels waarvan je vaak onterecht aanneemt dat ze een oorzakelijke factor 

                                                           
 
15 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 59-70; Cheyns, Leren luisteren, p. 11-12; Erfgoedcel Land van Dendermonde, 
Mondelinge geschiedenis, p. 4-5. 
16 Voor tips bij het opstellen van een advertentie, zie Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 62-65. 
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geweest zijn voor hun doen of laten. In werkelijkheid leer je de leefwereld van mensen pas in de loop 
van het interview en de analyse kennen. 
 
Maar, uiteraard is het wel erg belangrijk om een veelheid aan perspectieven te verkennen. Alle 
getuigenissen samen moeten een zo compleet en gevarieerd beeld vormen, vanuit verschillende 
invalshoeken. Als je het hebt over de landbouw, neem je interviews af van mannen, vrouwen, 
jongeren en ouderen, telers van vee of van gewassen enz.  
 
De selectie van vertellers is vaak een organisch proces. Wie met een te rigide interviewplan vertrekt, 
dreigt zelf reeds antwoorden te geven op de onderzoeksvragen. 
 

Representativiteit?  

De vraag is niet: is je getuige representatief? 
 
De vraag is wel: zal de persoon die je gekozen hebt een verhaal kunnen vertellen dat een rijke 
toegang biedt tot een voorbije wereld die je wilt leren kennen? 
 
 
Een groepsinterview, een interview met meerdere vertellers tegelijk, biedt voor- en nadelen. 
Groepsinterviews over het verleden bieden het voordeel dat het collectieve geheugen en de 
groepsmentaliteit worden geactiveerd. Een verteller die een herinnering ophaalt, kan het geheugen 
van de andere deelnemers prikkelen. Maar, een groepsinterview van bijvoorbeeld vijf vertellers is 
niet zomaar de som van vijf aparte interviews. Bovendien is het risico op zelfcensuur van de 
deelnemers minder groot wanneer ze alleen praten en is het voor de interviewer makkelijker om het 
gesprek in de ‘gewenste’ banen te leiden. Bij een groepsinterview ben je als interviewer tegelijkertijd 
ook moderator en moet je erop letten dat mensen niet te veel door elkaar gaan praten. Ook het 
transcriberen van een groepsinterview is moeilijker. Als je een groepsinterview plant, bereid dit dan 
zorgvuldig voor. Ga eventueel al vooraf eens apart met elke verteller praten, zo kan je de 
verschillende personen beter inschatten.  
 
Vermijd wel de situatie waarbij de partner, zoon of dochter, buur of kennis het interview bijwoont in 
een andere hoek van dezelfde ruimte, zonder actief deel te nemen aan het interview. Deze derde 
persoon heeft zeker een impact op de vertelling, want hij/zij luistert mee. In zo’n geval kan het goed 
zijn om deze persoon actief bij het vertellen te betrekken.17 
 
 

Voordelen groepsinterview Nadelen groepsinterview 

 
- tijdbesparend - transcriberen moeilijker  
- groepsdynamiek zichtbaar - grotere druk om volgens sociale rollen te vertellen 
- elkaars herinnering prikkelen - minder geschikt voor intieme en persoonlijke aspecten 
 
 
 

  

                                                           
 
17 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 55-58. 
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2.3.3 Contacteren 

Erg belangrijk is ook de manier waarop je de verteller benadert. Dit bepaalt immers voor een groot 
deel het verloop van het daaropvolgende interview.  
 

 Boeren bijvoorbeeld hebben over het algemeen een gezond wantrouwen tegenover elk 
initiatief van overheidswege. Maak in dat opzicht van bij het begin duidelijk dat je voor een 
erfgoedvereniging of -organisatie werkt en niet voor de overheid. Maak ook van bij het begin 
duidelijk wat de bedoeling is van het onderzoek en wat er nadien met de interviews gebeurt. 
Draai niet rond de pot en zeg wat je nodig hebt. 

 De ene persoon is meer op privacy gesteld dan de andere. Maak duidelijk dat het interview in 
de eerste plaats voor een studie bestemd is en niet voor radio, krant of tv. Desnoods laat je 
de respondent anoniem getuigen. 

 Kies zorgvuldig het medium dat je hanteert om je getuigen te contacteren. In de meeste 
gevallen zal een telefoontje volstaan, maar soms kan het interessant zijn persoonlijk langs te 
gaan een week voor je het interview wenst af te nemen. Op die manier heeft de getuige je al 
eens gezien en is het ijs wat gebroken. 

 Wanneer je de verteller contacteert, informeer hem/haar dan over het project: 
o Stel jezelf voor: zeg wie je bent en voor welke organisatie je werkt. 
o Stel het project voor: waar gaat het precies over? Een handig hulpmiddel is een korte 

tekst van bv. één pagina waarop het project kort voorgesteld wordt in duidelijke, 
eenvoudige bewoordingen. Deze voorstelling kan je ter verduidelijking nadien ook 
via mail of post bezorgen aan de vertellers. 

o Geef aan waarom zijn/haar verhaal belangrijk is. Vele vertellers hebben de neiging 
om te denken dat ze niets interessants zullen kunnen vertellen. 

o Vraag om eventueel foto’s en/of ander materieel klaar te leggen. 
o Vertel dat het interview zal worden opgenomen (evt. gefilmd), dat er een fotograaf 

meekomt, enz. Geef duidelijk aan wat de verteller kan verwachten. 
o Zoek samen een gepaste, rustige plek en een geschikte moment waar je een 

interview ongestoord kan afnemen. 

2.3.4 Afspreken 

Het kiezen van de locatie en het tijdstip van de ontmoeting laat je best aan je verteller over. Het kan 
interessant zijn om met de verteller af te spreken op een plaats met een symbolische waarde voor je 
verteller in het kader van het onderzoek (bijvoorbeeld de vroegere school). Doorgaans gaat de 
voorkeur uit naar de eigen woonkamer, waar men zich letterlijk en figuurlijk thuis en misschien 
daardoor ook minder kwetsbaar en meer op het gemak voelt.  
Ook het ogenblik waarop het interview zal plaatsvinden, kun je best aan hen overlaten. Net zoals bij 
de keuze van een plaats, ga je best zoveel mogelijk stressfactoren uit de weg. Bij jongere vertellers, 
kan je beter ’s avonds afspreken, na het rumoer van de dag, het avondmaal en nadat de kinderen 
reeds zijn gaan slapen. Oudere mensen verkiezen meestal in de loop van de namiddag af te spreken, 
weliswaar na hun eventuele middagdutje. Let bij actieve landbouwers ook op de globale periode om 
af te spreken, doe dat bijvoorbeeld niet in de drukke oogstperiode.  

 
Laat vertellers zelf kiezen waar en wanneer ze jou willen ontmoeten 

 
Let wel op de volgende zaken: 

- Is het een rustig plekje zonder te veel achtergrondlawaai? 
- Spreek liever binnen dan buiten af. 
- Vraag om niet/zo weinig mogelijk gestoord te worden.  
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2.4 Uitproberen van opnameapparatuur18 

Je kan ervoor kiezen om enkel te noteren met pen en papier tijdens een interviewgesprek. Bij 
voorkeur leg je jouw interviews echter vast op een geluidsdrager. Zo kan je steeds terugvallen op  
het volledige en letterlijke uitgesproken verhaal van je verteller. Tijdens het interview kan je wel 
kleine zaken noteren, bijvoorbeeld onbekende namen en woorden om op het einde nog te peilen 
naar de betekenis ervan.  
 
Het is uitermate belangrijk dat je de opnameapparatuur door en door kent vooraleer je op interview 
gaat. Zo kan je rustig je vragen stellen en luisteren zonder dat je je voortdurend zorgen moet maken 
of de apparatuur wel werkt. 

 Bekijk zeker op voorhand de handleiding en experimenteer eens met het opnameapparaat. 

 Plaats nooit de micro rechtstreeks op een harde ondergrond zoals een houten of glazen blad 
van een tafel. Voorzie een sjaal, doek, tafellaken of washandje om ertussen te leggen en zo 
weergalm te beperken. 

 Let op met het bekijken van boeken, fotoalbums e.d. Bladeren doe je best niet al te dicht 
tegen het opnameapparaat, dat kan een zeer storend (en pijnlijk) geluid zijn bij het 
beluisteren. 

 Weet hoe ver/dicht jij en je verteller bij de micro en opnameapparaat moeten zitten om een 
duidelijke en kwalitatief goede opname te hebben. 

 Vermijd geknoei bij de start van het interview. Een interviewer die vlot met zijn apparatuur 
kan omgaan, oogt professioneler en dat geeft de verteller ook meer vertrouwen. 

 Zorg dat je een goed idee hebt van de impact van achtergrondgeluiden. 

 Zijn de batterijen opgeladen? Vergeet geen extra batterijen of een voedingskabel mee te 
nemen naar het interview. 

 
In sommige gevallen kan het interessant zijn ook een video-opname te maken van het interview. Het 
grote voordeel aan het filmen van interviews is dat ook de lichaamstaal van de verteller wordt 
bewaard. Fragmenten van gefilmde interviews kunnen ook een meerwaarde bieden aan een 
tentoonstelling en kunnen eventueel gebundeld worden tot een documentaire op een dvd of een 
projectwebsite. 
 
Kies je voor het opnemen van een interview met een camera, besef dan wel dat dit gevolgen heeft 
voor de inhoud en het verloop van het interview. Een camera, die we al sneller met openbaarheid en 
entertainment associëren, maakt het vertellen formeel en afstandelijk. De ogen van de camera en de 
bijhorende microfoon (en zelfs eventuele cameraman), laten minder ruimte voor lange stiltes, 
aarzelingen, uitingen van pijn en onzekerheid. 
 
 

Geluidsopname   Camera 

beluisterd worden   bekeken worden 
verhaal staat centraal  beeld staat centraal 
anoniem en suggestief  publiek en in het oog lopend 

  

                                                           
 
18 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 73-74; Cheyns, Leren luisteren, p. 12-13; Erfgoedcel Land van Dendermonde, 
Mondelinge geschiedenis, p. 5. 
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Tips voor het filmen van een interview 
 

 Leg op voorhand goed uit wat je met de camerabeelden wil doen aan de verteller. Stel 
hem/haar op zijn gemak. 

 Voor interviewfragmenten die je wilt laten zien in een tentoonstelling of op dvd, kan het 
nuttig zijn op voorhand een soort van ‘proefinterview’ te doen vooraleer de getuigenis op 
videocamera op te nemen. Besef wel dat dit tweede interview nooit gelijk kan zijn en door de 
eerste ontmoeting zonder camera is beïnvloed. 

 Film vanuit een vaste positie. Laat de verteller plaatsnemen in een comfortabele zetel of aan 
een tafel. Ook filmen op een historische locatie is mogelijk, maar neem dan een cameraman 
mee zodat je volledige aandacht naar het interview kan gaan. Besef wel dat een extra 
cameraman het interview een heel andere sfeer en dimensie geeft en voor sommige 
vertellers intimiderend kan overkomen. 

 De vertellers kijken meestal tijdens het praten naar de interviewer. Zet jezelf buiten beeld 
naast de camera, zodat de verteller in de richting van de lens kijkt. 

 Ook hier gelden dezelfde regels als bij het gebruik van audioapparatuur. Zorg dat je goed 
voorbereid bent en je de videocamera door en door kent. 

 

2.5 Randdocumenten 

 
Een interview op zich, zonder enige verdere context, heeft heel weinig waarde. Als je niet weet wie 
de verteller is, wat zijn/haar achtergrond is, wanneer hij/zij werd geïnterviewd en door wie, en wat 
het onderwerp van het gesprek was, mis je cruciale informatie om iets met de getuigenis te doen.  
 
Veel mondelinge geschiedenisprojecten worden vandaag gestart vanuit een vooraf bepaald 
publieksdoel (tentoonstelling, boek, buurtproject, dvd, etc.). Dat specifieke publieksdoel bepaalt op 
welke manier je het project gaat aanpakken: je vraagstelling, uitvoering, manier van transcriberen, 
analyse en verwerking. Van zodra het publieksdoel is bereikt, verdwijnt dikwijls de opvolging van een 
mondeling geschiedenisproject. De dominantie van korte termijnpublieksdoelstellingen doet 
vergeten dat deze mondelinge bronnen ook op langere termijn nuttig kunnen zijn voor (verder) 
historisch onderzoek.19 
 
Daarom is het noodzakelijk om als onderzoeker of interviewer voldoende aandacht te besteden aan 
de randdocumenten. Randdocumenten zijn onlosmakelijk verbonden met het interview: ze geven er 
een context en waarde aan. Een interview wordt pas een mondelinge bron samen met de 
randdocumenten. Bij archivering en deponering van een geluidsopname in een archiefinstelling, 
moet het interview vergezeld worden van de thema- en vragenlijst, identificatiefiche, interviewfiche, 
contract, bandinhoudsfiche en eventuele transcriptie (zie verder). Deze contextdocumenten laten 
toe het interview adequaat te klasseren, te beschrijven, en beschikbaar te stellen voor verder 
onderzoek. 
 
Volgende randdocumenten laten een sytematische contextbeschrijving van mondelinge bronnen 
toe:  
 

                                                           
 
19 N. Wouters, Mondelinge Geschiedenis in België. Eindrapport oktober 2012, Brussel, 2012, p. 74-75. 
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2.5.1 Themalijst 

De themalijst geeft een overzicht van alle onderwerpen die tijdens het interview aan bod moeten 
komen. Je stelt je themalijst op aan de hand van je onderzoeksvragen en de inzichten die je hebt 
verkregen tijdens de inhoudelijke voorbereiding. Tijdens het interview dient elk thema op de lijst aan 
bod te komen. De volgorde van de thema’s speelt geen rol.  
 
 Zie bijlage 1 op p. 37 voor een voorbeeld. 

 

2.5.2 Vragenlijst 

Op basis van de themalijst maak je een concrete vragenlijst. Het is niet de bedoeling dat je elke vraag 
stelt. De vragenlijst dient eerder als geheugensteuntje om niets te vergeten of om het gesprek op 
gang te houden. Je hoeft je dus zeker niet strikt aan de vragenlijst te houden. Wanneer een verteller 
graag en goed praat, zal de interviewer weinig vragen moeten stellen. Bij mensen die uit zichzelf wat 
stiller zijn, kan de vragenlijst wel heel goed helpen. Wees zo uitgebreid mogelijk bij het opstellen van 
je vragenlijst. 
 
Om te vermijden dat je met teveel papieren voor je zit tijdens het interview, kan je ook opteren voor 
een thema- en vragenlijst in één. Je groepeert dan de vragen onder een thema dat bijvoorbeeld 
duidelijk vetgedrukt is. 
 
 Zie bijlage 2 op p. 38 voor een voorbeeld van een vragen- en themalijst in één. 

 
 
 Hoe stel je goede vragen? Kijk daarvoor op p. 21! 

 
  

2.5.3 Contract 

Het is belangrijk om een contract op te maken. Hierin staan de rechten en de plichten van zowel 
verteller als interviewer. Op voorhand is bijvoorbeeld niet altijd helemaal duidelijk waarvoor de 
interviews gebruikt zullen worden. Interviews kunnen in de toekomst ook heropgevist worden voor 
andere projecten. Een contract is nodig om later, bijvoorbeeld bij het verwerken van een interview in 
een publieksgerichte activiteit, geen problemen te hebben met auteursrechten. Er kan ook voor 
bepaalde stukken uit het interview bepaald worden dat ze niet of enkel anoniem mogen gebruikt en 
vrijgegeven worden. Wanneer de verteller beeldmateriaal ter beschikking stelt, dient hiervoor een 
apart contract opgemaakt te worden.  
 
Je kan ervoor kiezen om het contract aan het begin van het interview door de verteller te laten 
tekenen. Dit kan soms wat intimiderend overkomen, daarom is het belangrijk dat de interviewer de 
verteller geruststelt: een contract zorgt voor goede afspraken en beperkt misverstanden. 
Je kan het contract ook vermelden bij het begin van het interview en pas aan het einde laten 
tekenen. Zo kan de verteller meteen invullen welke passage hij bv. liever niet gebruikt wil zien in een 
publieksproject. 
 
 Zie bijlage 3 op p. 39 voor het CAG modelcontract. 
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2.5.4 Identificatiefiche 

Deze fiche laat de identificatie en situering van de verteller toe (bv. naam, leeftijd, burgerlijke stand, 
scholingsgraad, beroep, enz.), wat bijdraagt tot de genuanceerde interpretatie van zijn of haar 
getuigenis. De precieze inhoud van de fiche wordt best bepaald in overeenstemming met het 
onderzoeksonderwerp. Als het interviewproject focust op de geschiedenis van de landbouw in een 
bepaalde regio, kan je de standaardfiche aanpassen met bijvoorbeeld gegevens over het 
landbouwbedrijf (grootte, teelten, lastdieren en vee, opvolging, enz.) 
 
 Zie bijlage 4 op p. 41 voor een voorbeeld van een identificatiefiche (aan te vullen met 

specifieke basisinformatie in functie van het onderzoek). 

 
Identificatievragen hoeven niet (allemaal) bij het begin van het interview via een gesloten vraagvorm 
verzameld te worden. Soms brengt dit het gesprek op gang. Maar starten met een lijst van dergelijke 
gesloten vragen kan de verteller ook ontmoedigen, als die bijvoorbeeld niet meer exact weet op 
welke datum elk van de kinderen geboren is, en bovendien gaat zo kostbare interviewtijd verloren. 
De biografische informatie kan ook aan bod komen in de antwoorden zelfs op open en halfopen 
vragen. Op het einde van het interview kan je deze informatie dan wel op een gestandaardiseerde 
wijze invullen op de identificatiefiche. 
 

2.5.5 Interviewfiche 

Deze fiche vul je best onmiddellijk na het interview in, eens je terug op kantoor of thuis bent. De 
interviewfiche geeft informatie over het interviewgebeuren zelf: wie waren de interviewer en de 
verteller, wanneer en waar vond het interview plaats en hoe werd het opgenomen? Het is ook nuttig, 
zeker als het interview nadien terug gebruikt zou worden, om kort aan te geven in het kader van 
welk project dit interview werd afgenomen en wat de doelstellingen ervan waren.  
 
In de interviewfiche kan je ook opmerkingen over het verloop van het interview (relevante non-
verbale communicatie, verklaring voor storende elementen op de geluidsband, tussenkomst van 
derden, vragen om de band stop te zetten, …) en verwijzingen naar andere relevante documenten 
(bv. beschikbaarheid van foto’s, memoires, …) noteren. 
 
Als mondelinge geschiedenis intersubjectief is en verteller en interviewer samen verantwoordelijk 
zijn voor het eindresultaat, is het niet meer dan logisch dat er ook wat informatie wordt gegeven 
over de interviewer en zijn/haar relatie met de verteller. In de interviewfiche is daarom ook plaats 
voor enkele relevante gegevens over de interviewer (naam, functie, opleiding, interviewervaring en 
achtergrondkennis van het onderzoeksonderwerp.  
 
De interviewer kan ook kort zijn persoonlijk gevoel bij het interview noteren ((on)gezellig, voelde 
zich (niet) welkom, ontvangst eerder stroef, indruk dat verteller vrijuit praatte of niet, tevreden 
gevoel enz.) en welke rollen hij/zij al dan niet bewust heeft opgenomen tijdens het interview of 
welke rollen de verteller aan de interviewer toeschreef (bv. vriend, expert, onderzoeker, therapeut, 
biechtvader, roddeltante, leerkracht, onwetende leerling, buitenstaander, ingewijde, …). 
 
Al deze gegevens helpen om de context waarin het interview plaatsvond, beter te schetsen, wat een 
grote hulp is bij de analyse ervan. 
 
 Zie bijlage 5 op p. 42 voor een voorbeeld van een interviewfiche. 
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3 Interviewen 
Er bestaat geen vaste handleiding voor een goed interview. Elk interview is immers een uniek 
samenspel van omstandigheden: elke situatie, interviewer en verteller zijn anders. Wees je er ook 
van bewust dat de creatie van een mondelinge bron al start vanaf het moment dat je de verteller 
voor het eerst contacteert. Hij/zij vormt dan al in zijn gedachten een beeld van hoe de interviewer zal 
zijn en wat je zal willen horen. 
 
Een interview is spannend, ook voor de verteller. Hij/zij weet vaak niet precies wat er staat te 
gebeuren en wat de interviewer wil horen. Begin daarom met je verteller eerst en vooral op zijn/haar 
gemak te stellen. Stel jezelf kort voor in een informele babbel, verwijs naar het project, leg uit dat je 
een opnametoestel gaat gebruiken. Benadruk dat de verhalen van je verteller interessant zijn, dat er 
geen goed of fout bestaat en dat jij vooral gaat luisteren. Verwijs ook alvast even naar het contract. 
 
Wees aandachtig voor de eerste reacties in de ontmoeting, deze zijn vaak heel betekenisvol. De 
eerste zaken die mensen zeggen, raken vaak aan de kern van de vertelling. Het zijn dingen die 
mensen erg belangrijk vinden, of die ze zeker willen gezegd hebben. 
 
Elk interview is verschillend en elke verteller is anders. Hoe moet je je nu het best gedragen tijdens 
een interview? Pas je voorkomen en gedragingen lichtjes aan je verteller aan. Leg m.a.w. niet het 
accent op de verschillen maar op de overeenkomsten. Het is bijvoorbeeld aangeraden om niet in 
vrijetijdskledij toe te komen bij mensen die belang hechten aan een formeel voorkomen, 
bijvoorbeeld bij bedrijfsleiders of politici die vroeger veel aanzien genoten. Omgekeerd trek je ook 
niet je stijfste kostuum aan wanneer je een rundveehouder gaat interviewen. Wat echter ook niet wil 
zeggen dat je zelf een overall moet aantrekken. Meestal doe je dit automatisch, maar pas ook je 
taalgebruik (eventueel dialect) en spreeksnelheid aan de verteller aan. 
 
In het algemeen loopt een interview goed als de vertellers zich op hun gemak voelen. Dat gebeurt 
het vaakst als de interviewer zich open en ongekunsteld gedraagt. Blijf dus ook jezelf, speel niet 
zomaar een rol, gedraag je spontaan en ‘natuurlijk’. 
 
 

Pas je voorkomen en gedragingen lichtjes aan je verteller aan 
Blijf tegelijk ook jezelf 

 

3.1 Geheugen en herinneringen 

 
Het geheugen is geen passieve bewaarplaats van verleden feiten, maar een actief proces van 
betekenisgeving. Het verleden wordt bij herinneringen telkens subjectief geïnterpreteerd en niet 
zomaar gereproduceerd. Ook al vertelt een respondent een warrig verhaal, vergeet, minimaliseert of 
overdrijft hij zaken, zelfs al liegt de getuige, dan nog spreekt hij de waarheid. Hij vertelt immers nooit 
hét verleden, maar wel het door hem hier en nu, bewust of onbewust herinnerde verleden.20 
 
 
“Oral history is a telling of the past through the multiple lenses including that of the present” 

Lynn Abrams21 

                                                           
 
20 Portelli, ‘What makes oral history different’, p. 68-70. 
21 Abrams, Oral History Theory, p. 39 
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Ervaringen uit de verdere levensloop van de respondenten zorgen ervoor dat oudere herinneringen 
anders worden ingekleurd met het verstrijken van de jaren. De specifieke bruikbaarheid van 
mondelinge bronnen ligt niet in het feit dat ze het verleden kunnen bewaren, maar precies in de 
veranderingen die al of niet door het geheugen worden aangebracht. Deze veranderingen onthullen 
namelijk de poging van de respondent om betekenis te geven aan het verleden, om het vorm te 
geven in hun leven en het interview in zijn historische context te plaatsen.22 Herinneringen kunnen 
ons evenveel over het verleden als over het heden vertellen. 
 
De interviewsituatie kan sommige herinneringen doen ontstaan, maar ook aan wat getuigen 
vergeten lijken te zijn, kunnen herinneringen worden bewaard. De vragen van de onderzoeker 
kunnen het geheugen van de respondenten stimuleren door een historische context in herinnering te 
brengen. Door het verleden te evoceren en sleutels tot herinnering aan te reiken, kan de getuige 
geholpen worden bepaalde zaken in zijn geheugen terug op te rakelen. Deze windows of memory 
kunnen bepaalde woorden zijn, maar ook foto’s, namen, een tijdschriftnummer, artikel of een 
opsomming van de chronologie kunnen helpen. Voor mondelinge geschiedenis over 
landbouwpraktijken bijvoorbeeld, kan tijdens het interview rond de boerderij worden gewandeld en 
kan het geheugen van de verteller via foto’s of werktuigen worden gestimuleerd.23 
 

 Volg het perspectief van je verteller, vraag niet naar algemeenheden (hoe was de landbouw 
in de jaren 1950?) maar peil naar ervaringen door ze te plaatsen in de concrete leefwereld en 
ervaringen van de verteller (hoe zag een werkdag eruit op de boerderij toen je pas getrouwd 
was?).  

 Concrete en eenmalige gebeurtenissen kunnen getuigen makkelijker herinneren dan 
alledaagse routines of langzame evoluties. Onplezierige ervaringen zijn over het algemeen 
resistenter dan aangename. 

 Het alledaagse blijft vaak ongemerkt en onzichtbaar omdat het gedachteloos wordt beleefd 
en vaak als saai en banaal wordt afgedaan. Het bestaat uit ongrijpbare zaken als gebaren, 
gewoonten en routines.24 De reconstructie van het dagdagelijkse leven is geen gemakkelijke 
opgave voor de vertellers. Deze praktijken zijn geen ingrijpende ervaringen die al vaak voor 
het interview werden bovengehaald. Het alledaagse vervloeit dikwijls in één grote vage 
herinnering.25 Daarom is vragen naar eerste ervaringen of de ‘eerste keer’ (de eerste 
werkdag bij de Boerenbond, de eerste oogst die zelf werd binnengehaald enz.) dikwijls een 
goed vertrekpunt. Het prereflexieve wordt bij deze eerste keren iets meer reflexief en 
daarom ook vaak beter herinnerd. 

 Laat het interview niet te lang duren, twee uur is ideaal. Nadien verslapt de concentratie en 
vermindert de wil tot herinneren en diepgaand te vertellen. 

 Wanneer het verhaal moeilijk op gang komt of erg chaotisch verloopt, kun je de verteller 
helpen door bepaalde uitspraken te herhalen of verhaalfragmenten samen te vatten. Ook 
het aanbrengen van enkele feiten, zoals namen, plaatsen of tijdstippen, kunnen helpen. Blijf 
wel steeds een open houding aanhouden. 

 Maak duidelijk dat het niet erg is als de verteller niets weet over sommige onderwerpen. 
 
 
 

                                                           
 
22 Portelli, ‘What makes oral history different’, p. 67, 69; B. De Wever en P. François, Gestemd verleden: mondelinge geschiedenis als 
praktijk, Brussel, 2003, p. 26. 
23 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 92; De Wever en François, Gestemd verleden, p. 11; M. Riley en D. Harvey, 
‘Oral histories, farm practice and uncovering meaning in the countryside’, in: Social & Cultural Geography, 8, 2007, 3, p. 391-410. 
24 J. Moran, ‘History, memory and the everyday’, in: Rethinking history, 8, 2004, p. 56-57. 
25 A.J. Bijsterveld, ‘Ten geleide’, in T. Stevens, ‘Over honderd jaar is alles voorbij’. Brieven uit de crisistijd 1928-1936, Tilburg, 2005, p. 20. 
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Wegwijzers om verteller te helpen herinneren26 

 
- Vraag in eerste instantie naar praktijken 
- Haal er geheugenvensters bij 
- Volg het perspectief van je verteller 
- Beperk de duur van het vertellen 
- Breng desnoods zelf wat structuur aan 

 

3.2 Luisteren 

 
Het belangrijkste advies voor een interviewer kan kort samengevat worden: goed luisteren.27 Laat de 
verteller zoveel mogelijk zelf aan het woord. Empathisch luisteren is niet gelijk aan niets doen, het 
laat de vertellers toe hun verhaal rustig op te bouwen. Vertellers die je de stilte gunt, krijgen de tijd 
om stil te staan bij hun ervaringen uit het verleden, en te kiezen op welke manier ze dat verleden 
onder woorden brengen. Je verteller aanmoedigen kan best op een non-verbale manier door te 
knikken, glimlachen enz. Zich inleven sluit een kritische houding niet uit. Als interviewer blijf je altijd 
voor een deel een ‘vreemde onderzoeker’ of een ‘outsider’. 
 

 
Rolverdeling 
 

Mondeling historicus      verteller 
        geeft gezag 

maakt zich ‘klein’      wordt ‘groot’ 
geeft het woord      krijgt het woord 
is ‘onwetend’      is de expert 
zwijgt         spreekt 

 
Door te luisteren plaats je jezelf niet boven de verteller, maar leg je de autoriteit bij hem of haar. De 
kalmte die je door te luisteren zelf vertoont, straalt ook af op de verteller. Zo kan die de rust vinden 
om stukje bij beetje een verhaal op te bouwen. Maar luisteren is erg moeilijk, stiltes kunnen erg 
beklemmend overkomen in het begin voor de interviewer. Probeer de neiging te weerstaan om die 
stilte zelf op te vullen en je zult zien dat de regelmatige stiltes welkome rustpunten worden in het 
gesprek. 
 

Optimale houding 
 

NIET      WEL 
‘gesloten’    ‘open’ 
vaste vragenlijst   soepel inspelen 
vele kleine vragen   enkele grote vragen 
checklist aanvinken  actief luisteren 
gezag houden    gezag geven 
afstandelijk    inlevend 

                                                           
 
26 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 85-93. 
27 Ibidem, p. 95-103. 
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 EXPERT       ONDERZOEKER      VRIEND 
 
Expert geeft een  Onderzoeker stelt vragen   Vriend luistert evenveel  
uiteenzetting van de eigen om te luisteren naar wat   als hij praat om evenwaardig 
bevindingen en hoopt op de verteller te vertellen heeft  van gedachten te wisselen  
een aandachtig publiek  zonder op te gaan in de    en met de ander mee te  
(al dan niet om bevestiging leefwereld van de getuige    leven 
te krijgen) 
 

PUBLIEK       VERTELLER       VRIEND 

 
 
 
Let wel, elk interview en elke verteller is anders: je soepel opstellen is de boodschap. De ene verteller 
heeft bij wijze van spreken aan één grote open vraag genoeg om zijn verhaal te doen, terwijl de 
andere veel aarzelender is en veel meer kleinere vragen en aanmoedigingen van de interviewer 
nodig heeft. De kunst is om dit tijdens het interview te proberen aanvoelen en daar soepel op in te 
spelen. Zelfs wanneer je achteraf het gevoel hebt dat een interview ‘mislukt’ is, of niets heeft 
opgeleverd, zal je bij het beluisteren of transcriberen soms versteld staan van de interessante 
informatie die het heeft opgeleverd. Sta daarvoor open. En, oefening baart kunst. Je leert maar 
luisteren door het bewust te doen tijdens de interviews. 
 

3.3 Vragen28 

Natuurlijk is luisteren alleen niet genoeg, er moeten (af en toe) ook vragen gesteld worden. De wijze 
waarop je vragen stelt, bepaalt in grote mate de antwoorden die erop volgen. Hierna volgen tien tips, 
als het ware ‘de tien geboden’ van goede vragen. Maar vergeet niet, elk interview is anders en elke 
voorbereiding is maatwerk . 

3.3.1 Wees open in je vraagstelling  

Er zijn drie soorten vragen. 
 

a) Gesloten vragen leveren korte en voorspelbare antwoorden op. 
 

 Wanneer ben je geboren? (1957) 

 Waar heb je gestudeerd? (Antwerpen) 

 Welk beroep heb je uitgeoefend? (winkelier) 

 Heb je broers? (nee) 

 Ben je getrouwd (ja) 
 

Gesloten vragen kunnen helpen om het interview in het begin op gang te helpen. Sommige 
vertellers kan je op hun gemak stellen door te beginnen met enkele gesloten vragen die hen 
toelaten zichzelf voor te stellen. Over het algemeen kan je in een mondeling geschiedenis 
interview beter gesloten vragen vermijden. Ze nodigen immers niet uit om een omvangrijk 
verhaal te vertellen. Ze zijn veeleer geschikt voor een studie die kwantificeerbare resultaten voor 
ogen heeft dan voor een kwalitatief onderzoek.  

                                                           
 
28 Ibidem, p. 105-115. 
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b) Open vragen zijn het tegenovergestelde. Het zijn vragen zonder echte thematische focus die 

aanzetten tot het vertellen van het eigen levensverhaal. 
 

 Vertel eens over de moeilijke/gelukkige momenten in uw leven?  
 

c) In de praktijk zijn veel vragen niet helemaal gesloten maar ook niet helemaal open. Halfopen 
vragen zetten de verteller op een duidelijk spoor en bieden toch veel vrije verhaalruimte. 
Halfopen vragen reiken een thema aan, waarover de verteller vrijuit kan vertellen, in een zelf 
gekozen volgorde. 
 

 Vertel eens over je eerste werkdag hier? 

 Wat deed u meestal op zondagen? 

 Hoe verliepen je eerste dagen in de nieuwe winkel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Spreek in de taal van de leefwereld van je verteller 

Vermijd jargon uit het domein waarin je gespecialiseerd bent en dat de verteller niet kent. Vermijd 
begrippen zoals ‘modernisering’, ‘secularisering’ enz. maar gebruik hun eigen taal van de ervaring. 
Vraag bijvoorbeeld niet naar de ‘mechanisering van de landbouw’ maar peil naar de ervaring met 
hun eerste tractor op de boerderij. 

3.3.3 Stel maar één vraag per keer 

Meervoudige vragen zijn vragen die uit meerdere vragen bestaan. Bijvoorbeeld: ‘hoe zag uw week 
eruit en wat deed uw meestal op zondagen?’ Deze vragen kunnen verwarring zaaien en leiden tot 
halve antwoorden. Splits dergelijke vragen op in twee korte duidelijke vragen: ‘hoe zag uw week 
eruit?’ en ‘Wat deed u meestal op zondagen?’ 

3.3.4 Spreek je verteller concreet aan 

Stel geen te abstracte of te vage vragen. Vraag niet: ‘hoe ging men om met de mechanisering van de 
landbouw in de jaren 1960?’ Maar richt je rechtstreeks tot de verteller met je/u, en probeer de 
chronologie van de verteller aan te houden. Grote kans dat hij niet over ‘de jaren 1960’ gaat spreken 
maar bijvoorbeeld wel over de periode waarin hij net getrouwd was.  
 
Stel gevoelige of intieme vragen wel op een indirecte manier. Bouw het interview ook langzaam op 
en spaar de gevoelige of moeilijke thema’s tot het einde, wanneer het interview goed loopt en het 
vertrouwen er is. 

Gesloten vragen 
 
korte losstaande antwoorden 
 
 
vr -> a 
vr -> a       
vr -> a 

Open vragen 
 
verteller krijgt de kans een verhaal op te 
bouwen 

vr -> a -> vr -> a -> vr -> a 
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3.3.5 Als je spreekt, hou het dan kort 

Lange vragen zijn niet nodig, en leiden de aandacht onnodig af. Ze dreigen je rol van luisterend oor te 
verdringen en vermoeien je verteller. 

3.3.6 Je interviewvraag is geen onderzoeksvraag 

De vragen die je op het einde van je project wilt beantwoord zien, zijn niet de vragen die je 
rechtstreeks gaat stellen aan je vertellers. De onderzoeksvraag ‘hoe waren de sociale verhoudingen 
tussen hopplukkers onderling en tussen plukkers en boeren?’ kan je proberen beantwoorden door 
deze vragen te stellen tijdens het interview: 
 

 Hoe verliep het contact met mensen die niet plukten? 

 Hoe verliep het contact met plukkers die bij andere boeren werden tewerkgesteld? 

 Hoe werd omgegaan met ‘vreemde’ plukkers? 

 … 

3.3.7 Stel een hoe-vraag, eerder dan een waarom-vraag 

Waarom-vragen zetten veel mensen met de mond vol tanden. Verklaringen aanreiken ‘waarom’ ze 
iets gedaan hebben zoals ze dat gedaan hebben, is erg moeiijk. Vele handelingen en beslissingen in 
het leven nemen we immers zonder daar echt voor te kiezen of bewust over na te denken. Nadien 
zoeken we evenwel naar een uitleg. Stel daarom liever een hoe-vraag. 

3.3.8 Laat het betekenisgeven aan je verteller over, wees niet suggestief 

Leg geen antwoorden in de mond van de vertellers. Zeg niet, dat zal wel een moeilijke periode voor 
je zijn geweest’, maar vraag ‘hoe heb je het verlies van je knecht op de boerderij ervaren?’. 

3.3.9 Stel je volgende vraag niet te snel, laat stiltes toe 

Wacht even voor je een nieuwe vraag afvuurt. Durf stiltes toe te laten. Soms komt er na een korte 
stilte van de verteller nog een heel relaas dat aansluit op het vorige. Een nieuwe vraag zou dan het 
betoog van je verteller breken. Vertellers hebben trouwens de gewoonte om zelf aan te geven 
wanneer ze een nieuwe vraag verwachten. Soms gebeurt dat door een veranderende intonatie, of 
door een afsluitende zin of een expliciete vraag: ‘en nu moogt gij uw vragen stellen’ of ‘zeg eens, wat 
wilde je nog weten?’. 

3.3.10  Sluit je vraag aan bij het verhaal 

Hou niet vast aan de volgorde van je vragenlijst, maar luister en pik in op het verhaal van je verteller. 
Maak logische overgangen, spring niet van de hak op de tak, maar laat je verteller zijn verhaal doen. 
Goede vragen zijn niet abrupt.   
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De 10 geboden van goede vragen29 

1. Wees open in je vraagstelling 
2. Spreek in de taal van de leefwereld van je verteller 
3. Stel maar één vraag per keer 
4. Spreek je verteller concreet aan 
5. Als je spreekt, hou het dan kort 
6. Je interviewvraag is geen onderzoeksvraag 
7. Stel een hoe-vraag, eerder dan een waarom-vraag 
8. Laat het betekenisgeven aan je verteller over 
9. Laat stiltes toe 
10. Sluit je vraag aan bij het verhaal 
 
 

 
 

3.4 Afronden 

Wanneer alle thema’s uit je themalijst aan bod zijn gekomen of wanneer je verteller te moe is 
geworden, is het tijd om het interview af te ronden. Het is het moment om de betekenis van 
onbekende namen en woorden, die tijdens het interview aan bod zijn gekomen en die je eventueel 
op een papiertje hebt opgeschreven, te vragen. Je kan ook de identificatiefiche verder aanvullen 
samen met de verteller.  
 
Belangrijk is om het interview niet abrupt stop te zetten. Laat zeker ook het opnametoestel nog even 
opstaan, maar doe dit wel niet stiekem. Vaak komen er nog heel interessante verhalen naar boven 
wanneer het ‘eigenlijke interview’ afgelopen is en er een meer informele afsluitende babbel 
ontstaat. Vraag of de verteller nog vragen heeft en of het interview beantwoordde aan zijn/haar 
verwachtingen. Maak eventueel een afspraak voor een tweede interview als niet alles aan bod is 
kunnen komen. 
 
Nu is ook het moment gekomen om het contract te tekenen. Teken eventueel uitzonderingen op als 
er passages niet mogen worden gebruikt. Praat gerust nog even na. Stuur enkele dagen na het 
interview een bedankmail of -briefje. Of contacteer je verteller opnieuw en vraag hoe het interview 
werd ervaren. Misschien wil de verteller wel nog iets kwijt dat hem of haar sindsdien te binnen is 
geschoten.  

 
  

                                                           
 
29 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 105-115. 
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4 Verwerken 
 
Eens het interview is afgenomen, zit het werk er nog niet op. Nu begint de verwerking ervan zodat 
het echt een mondelinge bron kan worden. Het is van cruciaal belang dat alle informatie op de juiste 
manier wordt opgeslagen en bewaard. Ook al was het interview nog zo geslaagd, als er in dit stadium 
iets misloopt, is alles misschien voor niets geweest. De gouden regel is hier: doe de verwerking zo 
snel mogelijk, terwijl alles nog vers in het geheugen zit.  
 

4.1 Eerste indrukken 

 
Noteer zo snel mogelijk je eerste indrukken over het interview in de interviewfiche. Deze informatie 
zorgt voor een betere contextomschrijving en laat ook latere onderzoekers toe dit interview in zijn 
geheel te kaderen. Dit hoeft zeker niet lang te zijn, enkele korte opmerkingen zijn voldoende. 
 

4.2 Moederversie versus werkversie 

 
Vóór je ook maar iets doet met de audio-opname, moet je de opname van het toestel overzetten op 
computer. Sla hierbij steeds een moederversie en enkele kopieën op. De moederversie is de versie 
waarin je nooit werkt. De kopieën zijn werkversies die je kan beluisteren en eventueel kan bewerken. 
Sla een werkversie op je eigen harde schijf op en nog een back-up op een externe harde schijf of een 
usb-stick. 
 
Let op! Beluister eerst het interview, vooraleer je de opname van het opnametoestel wist. Zo ben je 
zeker dat het bestand goed werd overgezet. 
 

4.3 Bandinhoudsfiche 

 
Om gemakkelijk bepaalde fragmenten terug te vinden en om toekomstige onderzoekers de 
mogelijkheid te geven snel te bekijken wat soort informatie er op de opnames terug te vinden is, stel 
je een bandinhoudsfiche op aan de hand van een aantal kernwoorden. Je noteert welke 
onderwerpen de revue passeren en zet er een tijdsaanduiding naast. De bandinhoudsfiche is te 
vergelijken met de inhoudstafel van een boek. Wanneer je het interview (gedeeltelijk) transcribeert, 
is het makkelijk om deze bandinhoudsfiche tezelfdertijd of erna op te stellen. 
 
Let op: gebruik steeds dezelfde kernwoorden – metatags genoemd – wanneer je van meerdere 
interviews in hetzelfde project een bandinhoudsfiche opstelt. 
 

 
 Zie bijlage 6 op p. 44 voor een voorbeeld van een bandinhoudsfiche 
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4.4 Transcriberen of samenvatten?30 

 
Het is aan te raden om de interviews uit te schrijven. Een geschreven tekst is nu eenmaal veel 
makkelijker te hanteren en analyseren dan een geluidsopname. Belangrijk is wel dat je ervan bewust 
bent dat er bij het uitschrijven van een orale opname hoe dan ook een vertaling gebeurt naar een 
ander medium. Veel zaken, zoals het geluid en de bewegingen, gaan verloren, maar er komen ook 
elementen bij. In de vertaling van gesproken naar geschreven woorden, voegt de historicus ook 
interpretaties toe. Bij het aangeven van een opvallend hoge intonatie bijvoorbeeld, kan de historicus 
best aangeven dat deze bijvoorbeeld verontwaardiging inhoudt. 
 

 
When we transcribe, we as much re-create as translate31 

 

Er bestaat niet één juiste transcriptiewijze. De manier waarop je het interview uitschrijft, hangt 
telkens af van de beoogde doelstelling en de soort analyse die wordt vooropgesteld. Wil je enkel 
feiten achterhalen, dan heb je in principe zelfs geen transcript nodig, en is het mogelijk om je te 
beperken tot het noteren van die bepaalde namen en feiten die belangrijk zijn. Wil je een interview 
uitgebreid inhoudelijk en ook narratief analyseren, dan schrijf je dit best zo volledig mogelijk uit. 
Want niet alleen wat maar ook hoe dit wordt gezegd, is in zo’n narratieve analyse belangrijk. 
 
Het uitschrijven gebeurt trouwens het best door de interviewer zelf. Deze is het meest vertrouwd 
met de context van het gesprek en zal bij onduidelijke passages meer zicht hebben op wat precies 
bedoeld werd. Vaak merkt de interviewer tijdens het uitschrijven ook zaken op die hem/haar 
voordien niet waren opgevallen en die kunnen helpen voor de analyse of het verwerken van de 
interviews. 
 
Een interview volledig uitschrijven is een erg tijdrovend en arbeidsintensief werk. Hou er rekening 
mee dat een interview van één uur ettelijke uren (van vier tot negen uur) in beslag kan nemen! 
Binnen erfgoedprojecten is deze tijd er vaak niet en is het ook niet altijd nodig om alle interviews 
integraal uit te schrijven. Het is dikwijls veel efficiënter om fragmenten die niet relevant zijn voor je 
vraagstelling weg te laten of kort samen te vatten, dan schroomvol alles uit te schrijven. 
 

4.4.1 Enkele vuistregels 

 
Het belangrijkste is dat je duidelijk maakt hoe je te werk gaat en dat ook consequent doet. Dat is 
belangrijk voor jezelf maar ook voor anderen die na jou de transcriptie willen consulteren of 
gebruiken. Vermeld bovenaan de transcriptie expliciet hoe je te werk bent gegaan (weglatingen, 
dialect, aanhalingstekens, pauze, vermelden van storende interferenties enz.), het verschil tussen de 
vragen en de antwoorden (vet, cursief), welke nummering of tijdsaanduiding je hebt gebruikt enz., en 
pas dit ook consequent toe. 
 

 Euh’s en korte pauzes kan je weglaten. 

 Lange, opvallende en betekenisvolle pauzes kan je aanduiden bv. [5s] = vijf seconden stilte. 

 Dialectklanken pas je aan om de leesbaarheid te bevorderen. 
bv. ne wordt een, goe wordt goed, moa wordt maar enz. 

                                                           
 
30 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 133-138. 
31 D.K. Dunaway, ‘Transcription, shadow or reality?’, in: The Oral History Review, 12, 1984, p. 116. 
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 Dialectwoorden behoud je omdat ze betekenisvol zijn. Bij de eerste vermelding kan je wel de 
verklaring tussen [vierkante haakjes] geven. Bv. tjeef [katholiek], wuvetje [vrouw] 

 Passages die niet relevant zijn (gesprekken over het weer, wegenwerken in de buurt enz.) 
kun je kort samenvatten. Ook het inleidend en afsluitend gesprek moeten niet volledig 
worden uitgeschreven, tenzij ze echt waardevolle inhoud bevatten of de vertelwijze erg 
betekenisvol is. Bv. [SV: gesprek over het weer]. 

 Herhalingen zijn betekenisvol en leggen een klemtoon. Ook als iemand iets voor een tweede 
of derde keer zegt, mag je dat niet zomaar weglaten. 

 Opvallende bewegingen, bv. met de handen op tafel slaan en opvallende intonaties of 
emotionele reacties of verandering in vertelritme kan je tussen haakjes uitleggen. Bv. [lacht] 

 Als de verteller opvallend overschakelt naar dialect of algemeen Nederlands geef je dit ook 
best duidelijk aan in je transcript. Bv. [dialect:]. 

 Reported speech of het naspelen van dialogen duid je consequent aan met behulp van 
aanhalingstekens. Bv. en hij zei: ‘ja maar zo gaat dat hier niet he’ en toen antwoordde ik: ‘het 
moet wel’. 

 Gebruik een vorm van tijdsaanduiding of nummering in je transcriptie. Je kan de regels 
nummeren (handig bij een poëtische transcriptie), een tijdsaanduiding zetten per vijf 
minuten (bv. [5’]) of bij elke vraag van de interviewer de juiste tijdsaanduiding zetten (bv. 
00.05.87). 

 

4.4.2 Transcriptiewijzen 

a) Prozaïsche transcriptie 
 

De tekst wordt volledig uitgeschreven als proza. Non-verbale communicatie kan tussen haakjes 
vermeld worden. Deze doorlopende transcriptie is aangewezen wanneer de nadruk niet op de 
narratieve analyse ligt, maar louter op de inhoud van de getuigenis en wanneer de verteller 
veeleer korte antwoorden heeft gegeven. 
 
b) Poëtische transcriptie  

 
Deze wijze van transcriberen is vooral geschikt wanneer de verteller op een open wijze een 
relaas brengt, vanaf een inleiding tot een ‘plot’ met als het ware opeenvolgende thematische of 
chronologische ‘scènes’. Deze poëtische methode komt een narratieve analyse en onderzoek 
naar betekenisgeving en metaforen ten goede.32 In deze methode ontstaan geen doorlopende 
zinnen, maar versregels en strofen. Per zinsdeel, zin of inhoudelijke gedachte wordt één regel 
voorzien, wat vaak overeenkomt met een ritmisch deeltje en eindigt met een daling van de 
toonhoogte. Elke inhoudelijke episode, die de verteller dikwijls eindigt met een rustpauze 
waarna vaak een nieuwe episode begint met ‘en dan’, wordt één strofe.  
 
De tekst (het verhaal) sluit zo nauwer aan bij de ritmische kwaliteit van de mondelinge 
interviewperformance (de vertelling). Omdat het uitschrijven aansluit bij het ritme van vertellen, 
verloopt het transcriberen bovendien een stuk sneller. Telkens een verteller als het ware adem 
neemt, begin je een nieuwe regel. Het transcriptiedocument heeft ook een veel overzichtelijker 
bladspiegel die de historicus toelaat met kleuren en tekens betekenisvolle woorden of zinsdelen 
op te lichten.33 Elke regel kun je automatisch laten voorafgaan door een oplopend cijfer.  

                                                           
 
32 J. Bleyen, Doodgeboren. Een mondelinge geschiedenis van rouw, Amsterdam, 2012, p. 181. Deze methode is onder historici niet zo 
bekend, maar Jan Bleyen haalde zijn mosterd bij sociologen en antropologen, in het bijzonder bij: C.K. Riessman, ‘Narrative analysis’, in 
M. Huberman en M. miles, eds., The Qualitative Researcher’s Companion, Thousand Oaks en Delhi, 2002, p. 236-242. 
33 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 133-135. 
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Voorbeeld uit: interview met M. Beddegenoots, 12-03-2010, regel 775-79734 
 
 Prozaïsche transcriptie: 

 
Die Landelijke Gilden, die werking kwam dat traag op gang de eerste jaren? 

Ja, oh oh, ja [lacht]. In het begin was dat erg. Ja die, eigenlijk ik denk in heel die beginfase, dat 
onze besturen ter plaatse er niet fel in geloofden zo niet. Ze zagen dat zo niet zitten: ‘ja maar, als 
wij niet meer kunnen tuinbouwvoorlichting geven of geen landbouwvoorlichting geven, met wat 
gaan wij ons bezighouden?’ Nu moet ge ook weten dat ze al zoveel niet meer deden, voordien. 
Want het was eigenlijk allemaal wat op een laag pitje aan het gaan. Op de meeste plaatsen toch, 
behalve West-Vlaanderen misschien en zo. Maar op vele plaatsen was dat op het minimum aan 
het draaien. En zij zagen ja goed: ‘hoe gaan wij dat nu doen?’ Hoe gaan wij nu een openheid 
creëren naar anderen en zo? Want we zien dat eigenlijk niet zitten.’ En we hebben dus eigenlijk 
in het begin heel veel overtuigingskracht moeten gebruiken om hen. We hebben ze dan ook in 
zeer intensieve trainingsprogramma’s betrokken die besturen, waar men ze een hele dag 
samenbracht leerden besturen en zo, om hen dat bij te brengen. 

 Poëtische transcriptie 
 
01 DIE LANDELIJKE GILDEN DIE WERKING KWAM DAT TRAAG OP GANG DE EERSTE JAREN? 
02 ja oh oh 
03 ja [lacht] 
04 in het begin was dat erg 
05 ja die 
06 eigenlijk ik denk in heel die beginfase 
07 dat onze besturen ter plaatse er niet fel in geloofden zo niet 
08 ze zagen dat zo niet zitten 
09 ‘ja maar’ 
10 ‘als wij niet meer kunnen tuinbouwvoorlichting geven of geen landbouwvoorlichting geven’ 
11 ‘met wat gaan wij ons bezighouden?’ 
12 nu moet ge ook weten dat ze al zoveel niet meer deden 
13 voordien 
14 want het was eigenlijk allemaal wat op een laag pitje aan het gaan 
15 op de meeste plaatsen toch 
16 behalve West-Vlaanderen misschien en zo 
17 maar op vele plaatsen was dat op het minimum aan het draaien 
18 en zij zagen ja goed: ‘hoe gaan wij dat nu doen’ 
19 ‘hoe gaan wij nu een openheid creëren naar anderen en zo want we zien dat eigenlijk niet 

zitten’ 
 

20 en we hebben dus eigenlijk in het begin heel veel overtuigingskracht moeten gebruiken om 
hen 

21 we hebben ze dan ook in zeer intensieve trainingsprogramma’s betrokken die besturen 
22 waar men ze een hele dag samenbracht leerden besturen en zo 
23 om hen dat bij te brengen 

 

                                                           
 
34 Bisschop, Meer dan boer alleen. Leuven, 2015. 



 

 Leren Luisteren. 29 
 

4.4.3 Fragmenten uitlichten 

a) Citaten  
 

Naargelang de geplande ontsluiting kan het interessant zijn een aantal citaten uit de interviews te 
lichten en uit te schrijven. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ofwel geef je het citaat ongewijzigd, 
met dialecttermen, herhalingen, eventuele foute grammatica, … ofwel vertaal je hetgeen de verteller 
heeft gezegd naar leesbaar en vlot Algemeen Nederlands. Dit hangt af van je bedoeling. Leg je 
nadruk op de inhoud dan kan correcte schrijftaal de beste oplossing zijn. Wil je bijvoorbeeld 
aantonen dat bepaalde episodes in een geschiedenis emotionele reacties losweken, dan kan je er 
voor kiezen om een aarzelend citaat, met herhalingen over te nemen, ook al is dat iets minder vlot 
leesbaar. Je kan er ook voor kiezen om bepaalde fragmenten in eigen woorden na te vertellen om de 
leesbaarheid te vergroten. 
 
Bij het citeren van een verteller in een tekst, moet je natuurlijk ook een bronvermelding toevoegen. 
Dat kan op verschillende manieren, maar het is belangrijk dat je dit consequent op dezelfde en 
duidelijke manier doet. Bij een minimale bronvermelding geef je de naam van de verteller en de 
naam van de interviewer, de datum en eventueel de plaats van het interview mee. Is het 
eindresultaat bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel, kan je ook meer details opnemen in je 
bronvermelding.  
 

* Minimale bronvermelding 
 

Bisschop, Chantal, Interview met Maurice Beddegenoots, 12 maart 2010. 
of 
Bisschop, C., Interview met M. Beddegenoots, Leuven, 12 maart 2010. 
 
In voetnoot kan je kiezen voor een verkorte weergave, zoals bijvoorbeeld: 
1Interview met Beddegenoots. 

 
* Volledige bronvermelding in voetnoten 
 

- Wanneer je het interview volledig hebt getranscribeerd: 
 

1Interview met Beddegenoots, 775-797. (met regelnummers) 
1Interview met Beddegenoots, p. 2-3.  (met paginanummers)  
1Interview met Beddegenoots,§ 5-7.  (met alinea-aanduiding)  
1Interview met Beddegenoots, 00:38:16-00.42:02. (met tijdsaanduiding) 
 

- Wanneer je hebt gewerkt met een bandinhoudsfiche, kan je de gebruikte 
tijdsaanduidingen daarvan overnemen: 

 
1Interview met Beddegenoots, 00:38-00.42. 

 
 

b) Luisterfragmenten 
 

Voor tentoonstellingen, websites, … kunnen audiofragmentjes uit de interviews worden gehaald. 
Tegenwoordig bestaat er gratis software waarmee je grote audiobestanden zoals een interview 
makkelijk kunt verknippen tot hapklare fragmenten. Een zeer geschikt programma is Audacity, dat 
gratis te downloaden is op http://audacity.sourceforge.net/?lang=nl. Let erop dat de 
luisterfragmenten niet te lang zijn. 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=nl
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4.4.4 Hoe praktisch transcriberen? 

Je kan uiteraard werken met je tekstverwerker (Word) en het programma waarmee je gewoonlijk 
audiofragmenten afspeelt. Handiger is echter deze methode: 
 
Download en installeer het programma Express Scribe. 
De volledige handleiding van dit programma kan je consulteren door op de toets F1 te klikken. 
 
Open Express Scribe en sleep het audiobestand van het interview dat je wilt transcriberen in het 
programma. Het programma zal nu het geluidsfragment decoderen en inladen. 
 

 
 
Nu kan je met de toetsen onderaan (play, stop, fast forward, enz.) naar het geluidsfragment 
luisteren, maar je kan ook de sneltoetsen gebruiken.  
 
 
Ga naar Options -> Controller -> tabblad Hot-Keys.  
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Hier staan alle toegewezen sneltoetsen op een rijtje. De sneltoetsen die het programma zelf voorziet, 
zijn onder meer: 
F9 -> play 
F7 -> rewind 
F8 -> fast forward 
F4 -> stop 
 
Het makkelijke aan dit programma is dat je ook zelf hot-keys of sneltoetsen kan toewijzen aan 
bepaalde acties. Dit kan op de volgende manier:  
 
Klik op een reeds toegewezen hot-key (bijvoorbeeld F9 = play) en klik op change. 
 

  
 
Klik vervolgens op change en geef dan een toets of toetsencombinatie in. Kies een makkelijke toets, 
die je niet of amper zult gebruiken in je transcriptie. Je kan bv. kiezen voor een , als je een poëtische 
transcriptie maakt zonder leestekens. Of je kiest voor een & in een prozaïsche transcriptie. Let op dat 
je de toets blindelings weet staan en dat deze ‘makkelijk te bereiken is’. Dat werkt des te sneller. 
Klik nu op ok. De toets staat nu geregistreerd als hot-key. 
 



 

32 

 

  
 
Doe nu hetzelfde voor een aantal vaak voorkomende commands. Het makkelijkste is dat je 
sneltoetsen hebt voor play, step back 5s, step forward 5s en stop. 
 
Om aan je transcriptie te beginnen hoef je enkel nog je tekstverwerker te openen. Elke keer als je op 
de sneltoets drukt, geef je dit command aan Express Scribe, ook al staat dit programma op de 
achtergrond en blijf je dus werken in Word. Omdat je onnodig wisselen van vensters en programma’s 
en muisklikken vermijdt, kan je heel wat sneller transcriberen. 
 
 
 

4.5 Bewaren 

 
Wil je het interview goed bewaren, dan doe je dit het best zo volledig mogelijk. Dit wil zeggen dat je 
de audio-opname samen met alle randdocumenten samen bewaart. Kies voor je geluidsopname het 
WAV formaat, niet MP3 dat veel minder van kwaliteit is! 
 
 

Moederversie interview  

 
- origineel audiobestand (.WAV) 
- thema- en vragenlijst 
- identificatiefiche 
- interviewfiche 
- gescand en ondertekend contract 
- bandinhoudsfiche 
- transcriptie of samenvatting met verklaring werkwijze 
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5 Analyseren 
Mondelinge bronnen kunnen op veel manier gelezen en geïnterpreteerd worden. Hoe een interview 
best geanalyseerd wordt, hangt af van de doelstelling. Grondig interpreteren vraagt tijd, meerdere 
malen lezen en herlezen met oog voor de context is belangrijk. 
 

5.1 Thematische codering35 

Bij grotere interviewprojecten waarbij bijvoorbeeld enkele tientallen interviews werden afgenomen, 
kan codering van de antwoorden helpen om de beschikbare informatie op een volledige, geordende 
en inzichtelijke wijze te verwerken. 

5.1.1 Kwantitatieve verwerking 

Een kwantitatieve verwerking kan aangewezen zijn bij een deductieve probleemformulering. Bij een 
deductieve werkwijze zijn onderzoekshypothesen aanwezig (omdat al eerder onderzoek werd 
verricht over het thema). Met de interviews wil de onderzoeker de hypothesen controleren. De te 
ondervragen onderzoeksgroep en vraagstelling liggen vrij duidelijk vast. De veelal 
gestandaardiseerde antwoorden kunnen kwantitatief verwerkt worden met behulp van programma’s 
als SPSS of SAS. 

5.1.2 Kwalitatieve verwerking 

Bij veel historisch onderzoek is echter sprake van een inductieve probleemformulering. Er zijn geen 
betrouwbare hypothesen voorhanden en het onderzoek verloopt veeleer exploratief. Een grote 
openheid en onbevangenheid zijn nodig, zowel bij de keuze van de vertellers als in de vraagstelling. 
Op voorhand is nog niet duidelijk wat allemaal relevant zal zijn. Het einddoel bij dit soort onderzoek 
is het bereiken van een inhoudelijke representativiteit (saturation of knowledge). 
 
Bij dit soort onderzoek is er een grote variatie in antwoorden. Een kwalitatieve verwerking is mogelijk 
met behulp van programma’s als NVivo. Dat is een softwarepakket voor kwalitatieve analyse van 
voornamelijk tekstuele informatie. NVivo analyseert, classificeert, en ordent de informatie op basis 
van codes en categorieën (zie: http://www.qsrinternational.com/what-is-nvivo). 
 
Let op! Deze werkwijzen zijn tijdsintensief en enkel zinvol bij een voldoende groot aantal interviews. 
 

5.2 Betekenisgeving 

Via mondelinge geschiedenis kunnen twee niveaus van betekenisgeving worden onderzocht.  
Ten eerste is er de betekenisgeving die doorheen de praktijken in het verleden ontstond. Dat is de 
betekenisgeving in het verleden, in de leefwereld die wordt verteld.  
 
Ten tweede geeft de verteller vandaag, tijdens het interview, ook betekenissen aan aspecten uit het 
verleden door erover te vertellen. De betekenisgeving in de narratieve constructie van het interview 
ontstaat dus vandaag. Tijdens de constructie van het verleden in het interview geven de getuigen 
betekenis aan aspecten uit hun persoonlijke verleden.36  

                                                           
 
35 L. Van Molle, Mondelinge Geschiedenis. Theorie, methoden, praktijken, cursus Master in de Geschiedenis, KU Leuven, academiejaar 
2010-2011. 
36 Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis?, p. 119-122. 

http://www.qsrinternational.com/what-is-nvivo


 

34 

 

 2 niveaus van betekenisgeving 
 

in het verleden  – in de leefwereld waarover wordt verteld 
 
vandaag    –  tijdens het interview 

 
 

5.3 Inhoudelijke en narratieve analyse 

Niet alleen wat er wordt gezegd, maar ook de manier waarop dit gebeurt, is betekenisvol. Naar de 
woorden van Portelli: Oral history tells us less about events than about their meaning.37 In andere 
woorden: zowel het WAT (vertelinhoud) van de tekst als het HOE (vertelwijze) levert informatie op. 
Een integrale analyse combineert best beide aspecten.38 

5.3.1 Inhoudelijke analyse 

Mondelinge bronnen kunnen dikwijls veel meer info bevatten dan men op het eerste gezicht zou 
denken. Het kan verhelderend werken om verschillende informatiesoorten duidelijk van elkaar te 
onderscheiden. Toch heeft dat ook iets artificieels omdat ze altijd met elkaar verweven zijn. Een 
transcriptie lezen en aandachtig herlezen, kan helpen om de informatie bloot te leggen. 
 

Informatiesoorten 
 

- feiten   ‘ik ben geboren in 1939’ 
- handelingen   ‘elke ochtend ging ik naar de kerk’ 
- opvattingen  ‘echtscheidingen, ik vind dat niet goed’ 
- emoties   ‘ik ben daar nog altijd kwaad over’ 
- identiteiten  ‘die Italianen, die deden nooit iets’ 

 

5.3.2 Narratieve analyse 

In een narratieve analyse heb je oog voor de ‘vorm’ waarmee het vertellen gebeurt. 
 

Voorbeelden van narratieve informatie 
 

- Lichaamstaal, spreekritme en toonhoogte 
- Woordkeuze en verhaalstructuur 
- Stijlfiguren, in het bijzonder metaforen 
- Selectie van informatie (wat wordt wel en niet verteld) 
- Contrasten tussen ‘wij’ en ‘zij’ 
- Actieve en passieve rollen 
- Causaliteit 
- Individuele en collectieve herinneringen 
- Vergelijkingen van heden en verleden en indelingen van tijd 

 
  

                                                           
 
37 Portelli, ‘What makes oral history different’, p. 67. 
38 Voor meer informatie over hoe je interviews kan interpreteren en analyseren, zie: Bleyen en Van Molle, Wat is mondelinge 
geschiedenis?, p. 119-155. 
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 Vier aandachtspunten bij het interpreteren van de vertelling 
 

 
 

1. het ‘wat’ 
= de inhoud 

 
2. het ‘wie’ 

= de rollen 

 
3. het ‘waarom’ 

= de effecten 
       De verteller is de regisseur van het scenario  

 
4. het ‘hoe’ 

= de stijl 
 

SCENARIO 
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7 Bijlagen 

7.1 Themalijst 

 
Themalijst project 'Heuvelland, landbouwers op rust'39 
 
(Bij elk thema wordt gepeild naar de verschillen tussen vroeger en nu.) 
 
Algemeen / Gezinsleven   Het landschap 
De boerderij      Welvaart en welzijn op het platteland 
Werken op het land    Oorlog 
Werktuigen en machines   Vrije tijd, religieus leven en mobiliteit 
Verkoop       Sociaal leven en verenigingsleven 
Opleiding en bijscholing   Toekomst van de boerenstiel 
De overheid en de landbouw 
 
 
 
Themalijst project 'Mondelinge geschiedenis van de manuele hoppepluk' 
 
Algemeen / gezinsleven   Relaties op het werk 
De aankomst bij de boer   Na de dagtaak – Ontspanning 
De plukkers      Hommelpap 
De bendebazen     Betaling 
De boeren en hun gezin   Taal 
Op het ‘hommelhof ‘    Terug naar huis / Na de plukperiode 
Het plukken      De Tweede Wereldoorlog 
Eten en drinken     De mechanisering 
Hygiëne en gezondheid   Eigen opgeschreven gegevens 
 
 

  

                                                           
 
39 Cheyns, Leren luisteren, p. 25. 



 

38 

 

7.2 Vragenlijst 

Vragenlijst doctoraat “Als landbouw en platteland niet meer samenvallen” De Landelijke Gilden, 
Vlaanderen 1950-199040 

 De vragen staan gegroepeerd per thema. Dit is dus een vragen- en themalijst in één. 
 

1. Ervaringen in de Boerenbond 
Hoe was het om toen voor de BB te werken? 
Herinner je nog je eerste werkdag bij de BB? (wat viel toen 
op, wat moest je doen, …)  
Welke functies had je bij de BB? 
Hoe was dat om directeur te worden van de OD? 
Hoe was de sfeer daar? 

6. Beginnende werking LG 
Hoe verliep de werking van de LG in de eerste jaren na de 
hervorming? 
Wat betekende het Jaar van het Dorp voor de LB? 
 

2. Veranderingen 
Hoe heb je de BB zien veranderen? (intern/ tgo. 
buitenwereld?) 
Hoe heb je het imago zien veranderen? (gevolgen voor 
werking?) 
Wat is de grootste verandering die de BB/LG heeft 
meegemaakt? 
Wat was de moeilijkste periode volgens jou van de BB of de 
LG? 
Wat was voor jou het mooiste moment in jouw carrière? 

7. Plaatselijke gilden 
Had je veel contact met lokale boeren? 
Waren er veel van je vrienden lid van de plaatselijke LG? 
Welke activiteiten organiseerden de plaatselijke gilden? Hoe 
evolueerde dat? 
Wie was er allemaal lid van de plaatselijke gilde? Hoe 
veranderde dat? 
Hoe werd naar nieuwkomers op het platteland gekeken? 
Hoe werden nieuwe leden (niet-boeren) van de gilden 
bekeken (of aangetrokken)? 
Hoe heb je de eigen gilde zien evolueren? 

3. betekenis BB 
Als je aan iemand die nog nooit gehoord heeft van de BB of 
de Landelijke gilden, hoe zou je de BB/LG omschrijven? 
Wat betekent de Boerenbond voor jou? 
Voel(de) je een “boerenbonder”? 
BB familie: werd dat ook zo aangevoeld? 
Was er zoiets als een BB-cultuur? 

8. BB versus KVLV e.d. 
In hoeverre was de boerinnenbond KVLV daarbij betrokken? 
In hoeverre was de “economische BB” daarbij betrokken? 
Hoe kijk je nu op deze gebeurtenissen terug? 
Was er een groot verschil in mentaliteit tussen BB en LG? 
Hoe herinner je de gebeurtenissen met de DKLJ? 
Welke rol speelde de proost in de Boerenbond? 
 

4. herstructurering 1971 
Waarom werd de BB geherstructureerd? 
Hoe verliep de herstructurering van de BB in 1971? 
Wie speelde er volgens jou daar een grote rol in? 
Van wie kwam die zin voor verandering? 
Kwam er inspiratie vanuit het buitenland? 

9. personen 
wat voor iemand was Boon, Hinnekens, … 
 

5. reacties 
Hoe waren de reacties op de herstructurering? (intern-
boeren-publieke opinie) 
Hoe reageerden boeren toen er ook niet-boeren lid werden 
van de landelijke gilden? 
Hoe werd de overgang van boerengilden naar landelijke 
gilden ervaren? door personeelsleden, consulenten, … 
Hoe strategisch was de keuze van de BB om de LG op te 
starten? 

10. toekomst 
Hoe zie je de Landelijke Gilden nog evolueren in de 
toekomst? 
 

                                                           
 
40 Gepubliceerd als C. Bisschop, Meer dan boer alleen. Een geschiedenis van de Landelijke Gilden (ICAG Studies 5), Leuven, 2015. 
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7.3 CAG Modelcontract 

 

OVEREENKOMST GEBRUIK AUDIO-OPNAMES 
Ondergetekenden 

de heer/mevrouw: …………………………………………………………………………………………………………………. 

straat + nr.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

postcode + gemeente: ………………………………………………………………………………………………………….. 

telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………... 

e-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

hierna genoemd ‘de verteller’ (= geïnterviewde) 

 

de heer/mevrouw: …………………………………………………………………………………………………………………. 

organisatie: Centrum Agrarische Geschiedenis 

straat + nr.: Atrechtcollege, Naamsestraat 63 

postcode + gemeente: 3000 Leuven 

telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

hierna genoemd ‘de interviewer’ 

 

komen het volgende overeen: 

betreffende (korte omschrijving van het interview en het project waarbinnen het werd afgenomen) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

geregistreerd op (datum van interview) ……………………………………………………………………………………………… 

 

1. CAG bevestigt dat het genoemde verhaal enkel voor wetenschappelijke, educatieve, of 

sociaal-culturele doeleinden zal worden gebruikt op de wijze aangeduid in de punten 2 en 3 

en dit zonder winstoogmerk. Bij elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van de 

geïnterviewde vereist. 

2. De verteller verleent CAG de toestemming om, zonder dat daarvoor een vergoeding moet 

worden betaald, zijn verhaal 

geheel  

gedeeltelijk  

te gebruiken voor 

wetenschappelijk onderzoek  

presentatie in gedrukte vorm  

presentatie als audiofragment (bv. bij tentoonstellingen)  

presentatie op internet  

presentatie op radio  
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inspiratiebron voor culturele producties (vertelavonden, toneel, …)  

ter promotie of ter illustratie bij andere projecten rond mondeling erfgoed  

 

Indien gedeeltelijk werd aangeduid, gelieve hierna per passage aan te geven welk voorbehoud wordt 

gemaakt:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. De verteller bevestigt dat zijn/haar verhaal geen inbreuk pleegt op auteursrechten die 

toebehoren aan derden en vrijwaart CAG voor alle aanspraken die derden zouden kunnen 

uitoefenen in verband met de in deze overeenkomst verleende rechten.  

4. Het verhaal mag niet openbaar gemaakt worden op een wijze waardoor inbreuk wordt 

gemaakt op de persoonlijkheidsrechten van de geïnterviewde. Er mogen evenmin wijzigingen 

worden aangebracht zonder de toestemming van de geïnterviewde (met uitzondering van 

louter formeel-technische aanpassingen).  

5. Telkens het verhaal gebruikt wordt, zoals vermeld in de punten 1 en 2, wordt de naam van 

de geïnterviewde vermeld.  

6. Bij gebruik van het verhaal voor een publicatie in gedrukte vorm levert CAG per omgaande 

en zonder kosten een bewijsexemplaar aan de geïnterviewde.  

7. CAG verplicht zich tegenover de verteller het verhaal op deskundige wijze te bewaren en te 

beheren en er als een ‘goede huisvader’ zorg voor te dragen.  

8. CAG draagt de kosten van bewaring en beheer.  

9. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. De geïnterviewde kan hieraan een einde 

stellen bij aangetekend schrijven dat na drie maanden uitwerking zal hebben. Een dergelijke 

beëindiging zal geen effect hebben op reeds aangegane engagementen.  

 

Elke partij verklaart een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen. 

Aldus opgemaakt in 2 exemplaren te …….…………………………………..…… op ………………………………………. 

 

De verteller          CAG 

(naam + handtekening)       (naam + handtekening) 

………………………………………………………..    ……………………………………………………….. 
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7.4 Voorbeeld van een identificatiefiche 

 

Naam  

Adres  

Telefoon  

E-mail  

Geboortedatum  

Vader (opleiding, beroep)  

Moeder (opleiding, beroep)  

Gezinssamenstelling (bv. 

oudste van 11 kinderen, arm 

gezin, …) 

 

Opleiding (kleuter, lager, 

middelbaar, hoger) 
 

Beroep en loopbaan  

Burgerlijke stand  

Kinderen  

Levensbeschouwing  

Lidmaatschap verenigingen  

Hobby’s  

…  

 
  



 

42 

 

7.5 Voorbeeld van een interviewfiche 

 

INTERVIEW  

Datum van interview  

Opname materiaal  

Locatie interview  

Duur interview  

Adres verteller  

Telefoon verteller  

  

PROJECT  

Probleemstelling  

Beoogde 

(publieks)resultaten 
 

  

INTERVIEWER  

Naam interviewer  

Functie CAG  

Opleiding  

Loopbaan  

Interviewervaring  

Achtergrondkennis van het 

onderzoeksonderwerp 
 

Relatie tot de verteller  
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INTERVIEW CONTEXT  

Opmerkingen verloop*  

Randdocumenten*  

Persoonlijk gevoel van 

interviewer over het 

interview 

 

Verschillende rollen tijdens 

het interview 
 

  

SOORT TRANSCRIPTIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* informatie over de context van het gesprek 
- ontvangst, sfeer, … 
- non-verbaal gedrag tijdens het interview 
- incidenten tijdens het interview 
- correcte spelling van namen en plaatsen 
- plaatsbeschrijvingen, kaartjes, tekeningen 
- Informatie die werd verteld voor het interview of nadat het opnametoestel werd uitgeschakeld 
 
* Randdocumenten = beschikbare foto’s, documentatiemateriaal e.d.  
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7.6 Voorbeeld bandinhoudsfiche 

 
Inhoudsopgave interview Deschildre Eric (Nieuwkerke)41 
 
 
00:00:00 tot 00:04:58   Inleidend gesprek, migratie naar de gemeente  

00:04:58 tot 00:22:00 Gezinssituatie, geschiedenis van het bedrijf en de familie, 

bodemkwaliteit, heropbouw na de oorlog  

00:22:00 tot 00:22:32   Personeel  

00:22:32 tot 00:27:40   Eerste tractor  

00:27:40 tot 00:29:50   Grootte van de bedrijven, teelten  

00:29:50 tot 00:33:30   Handel  

00:33:30 tot 00:36:30   Smokkel  

00:36:30 tot 00:38:50   Vee en lastdieren, machines  

00:38:50 tot 00:42:50   Kinderarbeid, melkmachine  

00:42:50 tot 00:44:08   Personeel  

00:44:08 tot 00:51:41   Grondbezit  

00:51:41 tot 01:02:40   Investeringen, winstmarges en schaalvergroting  

01:02:40 tot 01:05:50   Grootte van de bedrijven  

01:05:50 tot 01:09:58   Onderwijs  

01:09:58 tot 01:13:30   Migratie naar Wallonië en Antwerpen  

01:13:30 tot 01:17:50   Waarom bedrijf overgenomen  

01:17:50 tot 01:18:56   Opvolging in de streek  

01:18:56 tot 01:23:40   Gemeenschapsleven en boerenbond  

01:23:40 tot 01:28:56   Evolutie van het dorp  

01:28:56 tot 01:32:40   Toerisme  

01:32:44 tot 01:38:16   Uitbreidende regelgeving, ruilverkaveling  

01:38:16 tot 01:49:15  Mogelijke opvolging, werkplezier, voor- en nadelen van boeren, 

toekomst van de boerenstiel 

 
 

                                                           
 
41 Cheyns, Leren luisteren, p. 29. 
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