Oral history met vrijwilligers in Gelderland
samen met bewoners Bijzondere verhalen uit uw streek vastleggen?
mondelinge geschiedenis van het landschap beleefbaar maken?

Oral history of mondelinge geschiedenis is het vastleggen van ervaringen van bewoners middels interviews over
een bepaald onderwerp. U kunt de unieke verhalen over vroeger toepassen in diverse communicatiemiddelen.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Stichting het Gelders Erfgoed faciliteren een vrijwillige werkgroep
Oral History Gelderland. Wij bieden u een professionele werkwijze met betrokken streekbewoners
en mooie producten als resultaat.

oral history project, iets voor u?
Oral history leent zich voor allerlei onderwerpen. Wij hebben
bijvoorbeeld een oral history boek gemaakt over het leven op
landgoederen. Voor gemeenten uit het rivierengebied zijn verhalen
opgetekend over hoogstamfruit. En inmiddels zijn er ook al verhalen
over religieus erfgoed in het landschap, het militaire leven in
Gelderland, historische kerkenpaden, natuurgebied Oldenaller en drie
buurtschappen bij Zelhem verzameld.
Heeft u ook belangstelling voor een oral history project over een door u te kiezen
onderwerp in een bepaald gebied? De schitterende verhalen die worden verzameld door
vrijwilligers zijn prima inzetbaar voor onder meer :
- gebiedsprocessen in de streek. Wat is de streekidentiteit? Welke lokale geschiedenis leg ik vast?
- input voor streekeigen beheer en inrichting van natuurterreinen en landgoederen.
- aanvullende achtergrondinformatie over een streek als inspiratie voor streekproducten.
Als u met ons samenwerkt dan bieden wij u het volgende. Wij werven vrijwilligers voor het
onderwerp en trainen ze middels een cursus oral history en een veldinstructie over het gekozen
thema. Daarna nemen de vrijwilligers de interviews af en werken deze uit in een transcript en
een aansprekend verhaal. Wij begeleiden hen hierbij van begin tot eind. De verhalen kunt u
toepassen in een door u gewenst communicatieproduct, variërend van een informatiepaneel,
brochure, website of boek. Neem hiervoor contact met ons op.
De 80-jarige Elbert van den Hazel is geïnterviewd voor het
oral history project over historische kerkenpaden in Putten.
Elbert is geboren en getogen in Huinen. Hij herinnert zich
dat het Huinerkerkpad vroeger langer was dan nu.
“Het liep zeker tot aan de Hevelschutterweg en bij Wien van den Brink ging
het zelfs stief bie huus heen. Ik zie de mensen nog zo lopen, op schoenen of
klompen, zondagse kleren aan, soms helemaal in het zwart als er iemand
was overleden, dan gingen ze de rouw in de kerk brengen.”
Lees Elberts verhaal en meer oral history verhalen op:
www.landschapsbeheergelderland.nl/oralhistory.
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Meer informatie
Voor een samenwerkingsvoorstel op maat zoekt u contact met:
André Kaper van Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2A, 6891 DA Rozendaal, Telefoon: 026 - 35 37 444
E-mail: a.kaper@landschapsbeheergelderland.nl
Internet: www.landschapsbeheergelderland.nl
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