Buurtverhalen - hulpdocument
In dit document een aantal leidraden, die kunnen helpen bij het maken en plaatsen van een
‘Buurtverhaal’ artikel op de Achteruitkijkspiegel.
Een verhaal vastleggen (als interviewer)
De persoon zelf hoort net zo goed bij het verhaal, als wat hij/zij te vertellen heeft!
Hoe lang woont hij/zij/de familie al in de buurt?
Wat voor werk/school achtergrond is er?
Het verhaal/de verhalen zelf zijn te sturen met open vragen, om de verteller te laten praten.
Hoe zou u [die periode/die gebeurtenis] omschrijven?
Hoe heeft u [die periode/die gebeurtenis] beleefd?
Wat was de reactie van [uw familie/de buurt] op […]?
Als interviewer ben je zelf waarschijnlijk ook nieuwsgierig! Wat zou je graag willen weten van
iemand?

Beeldmateriaal verzamelen
Het zou leuk zijn als mensen zelf nog foto’s hebben, die op de Achteruitkijkspiegel geplaatst mogen
worden.
Aanvullend is het een optie zelf foto’s te maken van de plaatsen van het betreffende verhaal in de
buurt.
Via de site van Stadsarchief Enschede zijn ook foto’s te vinden! De foto’s die via onderstaande link te
vinden zijn, mogen op de Achteruitkijkspiegel gebruikt worden - met vermelding dat ze afkomstig zijn
van het Stadsarchief Enschede.
http://enschedepubliek.hosting.deventit.net/zoeken.php?zoeken[modules][]=78#
Op verzoek kan ik ook stadsarchief foto’s toesturen, mail mij dan even de documentnummers.
Let op! Vermeldt bij foto’s altijd de bron/rechthebbende/fotograaf. Gebruik geen foto’s zonder
toestemming (als in; willekeurig van het internet geplukt of gescand uit een boek) aangezien dat
wettelijk gezien niet mag en problemen kan opleveren voor het Stadsarchief Enschede.

Een verhaal op de Achteruitkijkspiegel plaatsen
Bovenaan de website www.achteruitkijkspiegel.nl klikt u op ‘Draag bij’.
Als u ingelogd bent op Facebook, zal u meteen naar het bijdrageformulier gaan. Anders komt u bij
het ‘Login’ scherm. Daar kunt u op ‘Registreren’ klikken en een gebruikersaccount aanmaken.
De onderdelen om in te vullen zijn:
Titel
Begin bij voorkeur de titel met ‘Buurtverhalen - ’, en noem de buurt in de omschrijving erna.
bijvoorbeeld
Buurtverhalen – Mekkelholt
of
Buurtverhalen – ‘De Mekkelholtse bakker die voor zijn klanten zong’
of
Buurtverhalen – Herinneringen aan de Mekkelholtse broodfabriek
Categorie
Kies een passende categorie uit de lijst
Upload afbeeldingen
Als u hierop klikt, kunt u de afbeeldingen selecteren die bij het artikel horen.
Foto bron
De fotograaf/rechthebbende van de foto’s.
bijvoorbeeld
Stadsarchief Enschede, Henny Jansen-Smid
Wie of wat zie je op deze foto(’s)?
Hier kan beschreven worden wat er op de foto’s te zien is.
Bij meerdere bronnen van de foto’s kan dat hier ook aangegeven worden.
bijvoorbeeld
Het Mekkelholts Mannenkoor treedt op in de Fazantstraat, 1968.
- Foto Henny Jansen-Smid
Groenteboer De Jong met een partij zelfgemaakte Mekkelholtse sandwichspread, ca. 1987.
- Stadsarchief Enschede, foto #053

Waar is deze foto genomen?
Hier kan iets over de buurt verteld worden.
Dit vakje kan ook leeg gelaten worden.
bijvoorbeeld
Mekkelholt ontleent zijn naam aan de Twentse woorden ‘Mekkel’ en ‘Holt’, dat ‘Sterke Kerel’
en ‘Hout’ betekend. In vroeger tijden haalde jonge boeren hier het hout voor de open haard
weg.
of
Mekkelholt is een stadsbuurt die in de jaren ’60 gebouwd is.
Vertel je verhaal bij deze foto
Het verhaal uit jullie buurt! Het mag kort of lang zijn, of meerdere verhalen bij elkaar.
Voor de lezer is het natuurlijk leuk iets van de achtergrond van de verteller, tijdsperiode en
locatie te weten. “Het zit ‘m in de details.”
bijvoorbeeld
“Harry woonde in 1968 in de Puttenstraat. Als jongste van een gezin van vijf speelden hij en
zijn vier zussen regelmatig op straat, waar…”
of
“Nadat de laatste textielfabriek in Mekkelholt-Zuid in 1975 over de kop ging, zochten veel
werkloze arbeiders afleiding in discodansen. Zo ook Greetje, die na 15 jaar als drolster
gewerkt te hebben nu opeens zonder inkomsten zat. Zij en haar vriendinnen stonden
regelmatig op de dansvloer bij Danspaleis Janssen, waar …”
Datum
Als het verhaal aan een datum te koppelen is, kan die hier ingevuld worden. Enkel een jaartal
kan ook. Niets invullen is ook een optie, als het verhaal over meerdere jaren speelt.
Video
Als er een bijpassende Youtube video is, kan die hier bijgevoegd worden.
Dit vakje kan ook leeg gelaten worden.
Zoekwoorden
Een extra manier voor bezoekers om in de toekomst het verhaal te kunnen vinden.
Typ een zoekwoord, en sluit dit af met de Enter toets. Dit vakje kan ook leeg gelaten worden.
bijvoorbeeld
Buurtverhalen [Enter] Mekkelholt [Enter] Bakker [Enter] Zang [Enter]

Adresveld
Door het adres in te typen, of het markeerpunt op de kaart te verslepen, kun je een locatie
aan het verhaal verbinden. Druk dan altijd nog een keer op ‘Vind adres’, dan zoekt het
systeem pas echt de locatie op.
Auteursrecht/Ik ga akkoord
Lees het stukje tekst en selecteer ‘Ik ga akkoord’ en dan…
VERSTUUR
Het is zover! Het verhaal is geplaatst! :D

Ik heb geprobeerd alles zo netjes mogelijk uit te leggen. Mochten er toch nog vragen zijn, of is er iets
mis gegaan bij het plaatsen van het verhaal neem dan contact op met m.smeehuijzen@enschede.nl
Tips zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Marijn

