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∗ Feiten en gebeurtenissen 
∗ Beeldmateriaal  
∗ Verhalen en ervaringen 
∗ Portretten van personen 
∗ Reflectie en beschouwing 

 

Geschiedenis Mariannhill 
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∗ Personen geven inkijk in relevante situaties 
∗ Verhalen en ervaringen illustreren de tijdsgeest 
∗ Personen maken algemeen beeld specifiek en concreet 
∗ Verhalen van meerderen vullen elkaar aan 
∗ Beeldmateriaal brengt verhaal tot leven 
∗ Ieder persoon levert een bijdrage aan inzicht in de 

historische ontwikkeling 
∗ Verhalen over dezelfde onderwerpen van verschillende 

doelgroepen leveren relevante onderzoeksresultaten op 
 
 

Portretten geven historie een gezicht 
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Interviewmatrix 
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∗ Geboorteplaats 
∗ Beroep ouders 
∗ Gezinssamenstelling 
∗ Beeld van Mariannhill 
∗ Motieven/aanleiding voor keuze 
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Milieu en motivatie 



Arcen Mook Venray Eijsden Würzburg  

Huisvesting  

Opleiding 

 Sfeer   

Leiding  

Anekdotes   
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Verblijf 



∗ Dominante waarden en normen 
∗ Religieuze oriëntatie en verdieping 
∗ Pedagogische aanpak 
∗ Voorbereiding op toekomstige taak 
∗ Leven in een mannengemeenschap 
∗ Celibaat en sexualiteit  
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Cultuur   



Afrika Azië  Amerika  

Typering missiegebied 

Aard van de werkzaamheden 

Successen  

Problemen  

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Huidige situatie 
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Missie 



∗ Typering moment van uittreden 
∗ Reactie omgeving 
∗ Opleidingsloopbaan  
∗ Arbeidsloopbaan  
∗ Gezinssamenstelling 
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Loopbaan  



∗ Terugblik op gemaakte keuzes 
∗ Invloed van internaat op persoonlijk leven 
∗ Beleving van het geloof 
∗ Persoonlijke profilering 
∗ Wat anders met de kennis van nu? 
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Reflectie  



∗ Opvattingen over de huidige situatie van de Kerk 
∗ Plaats van de kerk in de samenleving 
∗ Verwachtingen over de toekomstige ontwikkelingen 
∗ Het voortbestaan van Mariannhill 
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Perspectief  



∗ Wil je interviews afnemen? 
∗ Neem contact op voor nader overleg 

 

∗ Wil je geïnterviewd worden? 
∗ Geef je naam door 

 

∗ Wil je een zelfportret leveren? 
∗ Neem de interviewmatrix als leidraad 
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Bijdrage?  
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