
Eerdere ‘Geheugen’-projecten van Waag Society

Earlier narrative ‘Memory’ projects by Waag Society 



De Verhalentafel. Sinds de introductie in 2002 zijn er meer dan 
50 tafels geplaatst in zorgcentra. Uit landelijk onderzoek is 
gebleken dat training van gezamenlijke herinneringen bijdraagt 
aan het welzijn van ouderen. In het gebruik van de Verhalenta-
fel in zorginstellingen is gebleken dat de Verhalentafel daarbij 
een goede ondersteuning kan zijn.

Partners o.a.: 
Heutink ICT
Vrije Universiteit van Amsterdam, Centrum voor 
Verouderingsonderzoek
Instituut voor Beeld en Geluid
Creative Commons
Prins Bernhard Cultuurfonds
MIEG
VSB Fonds
Fonds 1818
Stichting Centraal Fonds RVVZ
BAVO Stichting Heemstede
Nationaal Fonds Ouderenhulp

waag.org/verhalentafel



Het Verhalenaltaar. Het Verhalenaltaar is in 2003 ontwikkeld 
door Waag Society in samenwerking met Museum Amstelkring. 
Voorwerpen uit de eigen collectie worden gecombineerd met 
verhalen, herinneringen en persoonlijke voorwerpen van bezoe-
kers en voegen zich subtiel in het bestaande museum.

Partner: 
Museum Amstelkring,  
Ons’ Lieve Heer op Solder

waag.org/altaar



Register van de dag van Gister. Kunstproject waarbij het klas-
sieke verhalen vertellen wordt vermengd met de nieuwste mul-
timediale mogelijkheden. Onder begeleiding van Rosanne van 
Klaveren konden deelnemers op eenvoudige wijze persoonlijke 
verhalen in de vorm van tekst, foto’s, geluid en voorwerpen toe-
voegen aan het Verhalenkabinet.

Partners: 
Kunstgebouw
VSB Fonds
ProBiblio
Rosanne van Klaveren

waag.org/register



Wisselkabinet. De nieuwste editie van de verhalende meubels, 
het Wisselkabinet, koppelt lokale verhalen aan archiefmate-
riaal. Met de presentatie van bestaand historisch beeld- en 
geluidsmateriaal van DAVA worden onbekende herinneringen 
en verhalen van ouderen uitgelokt en samen met eigen mate- 
riaal als foto’s en film voor derden toegankelijk gemaakt.

Partners: 
Drents Archief
GGZ Drenthe
!Pet
RCOAK
SkanFonds
ICT Tender

waag.org/wisselkabinet



Digitaal vertellen. Verhalen vertellen is van oudsher de manier 
om herinneringen levend te houden. Om de vaardigheid van 
leerlingen in het vertellen te stimuleren, heeft Waag Society als 
eigentijdse vorm daarvan een tak Digitaal Vertellen ontwikkeld 
voor het VMBO en de basisvorming.

Partners: 
Teleac NOT
Center for Digital Storytelling
Eductieve Hogeschool van Amsterdam 
(HvA)

waag.org/digitaalvertellen


