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Dat mondelinge geschiedenis of het optekenen van mondelinge
getuigenissen soms erg dwingend kan zijn, illustreert het verhaal
van de Zuid-Afrikaanse publicist en uitgever Leon Rousseau. In
1974 schreef hij een monumentale biografie over zijn landgenoot,
dichter, natuurkundige en ‘duivel-doet-al’ Eugène Marais. Marais,
een getormenteerde ziel en notoir morfineverslaafde, werd gebo-
ren in 1871 en pleegde zelfmoord in 1936. Geen veertig jaar later
verscheen zijn levensverhaal onder de titel ‘Die Groot Verlange’.
Rousseau werkte “in een tijd waarin kopieerapparaten, microfilms,
faxtoestellen, tekstverwerkers en zoekmachines nog niet beston-
den. Hij had zijn materiaal bijeen gesprokkeld in bibliotheken en
archieven. Het was het tijdperk van de Remingtons en de carbon-
papiertjes. Maar één technologische doorbraak hielp hem enorm:
de bandopnemer. Hij had tientallen mensen opgespoord die
Marais nog gekend hadden en hen geïnterviewd, soms meerdere
uren lang. ‘s Avonds tikte hij de geluidsbanden uit en spoelde ze
terug: ze waren zo duur dat ze opnieuw gebruikt moesten
worden.” 1 Intussen is er vooral op het technologische terrein een
hele weg afgelegd en worden mondelinge getuigenissen steeds
meer digitaal opgenomen, op servers en in databanken bewaard
en via websites ontsloten of gepresenteerd.
Na de doorbraak in de jaren 1970 ontwikkelde mondelinge
geschiedenis als methode zich vooral in de Angelsaksische landen.
Het duurde tot het begin van de jaren 1980 alvorens ook in
Vlaanderen historici aan de slag gingen met vragenlijst en band-
opnemer. Onder impuls van het Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel (Miat, Gent) en de Gentse universiteit werd
de methode geïntroduceerd in het academische veld. Ook het
grote publiek maakte in die tijd kennis met de kracht van monde-
linge geschiedenis. Er was niet alleen Erik Pertz, maar ook Maurice
De Wilde wiens serie over ‘De nieuwe orde’ in 1982 insloeg als een
bom. De Wilde interviewde meer dan 300 getuigen voor het
maken van zijn reeks. Het blijft tot op vandaag beklijvende
televisie die aan je ribben kleeft. De laatste jaren is er onder impuls
van het cultureel-erfgoeddiscours opnieuw veel aandacht voor
mondelinge geschiedenis en recent heeft ook het Vlaams Centrum
voor Volkscultuur op dit terrein als steunpunt een opdracht van
overheidswege. De verbreding van het erfgoedconcept, ook inter-
nationaal met de UNESCO-conventie over immaterieel erfgoed
(zie elders in dit nummer), biedt kansen voor mondelinge geschie-
denis op zich. Meer en meer ontdekken erfgoedwerkers in de

meest brede zin van het woord de mogelijkheden van de
mondelinge bron als methode om immaterieel erfgoed, zoals
verhalen, herinneringen, gebruiken, rituelen, … vast te leggen.
Mondelinge geschiedenis maakt immaterieel erfgoed als het ware
tastbaar aan de hand van een gesprek op tape, film, papier of
ergens op een harde schijf. Als we deze redenering afmaken, dan
kunnen we zelfs aan de hand van oral history materieel en immate-
rieel erfgoed koppelen en zo werk maken van die zo waardevolle
‘integrale’ erfgoedbenadering. Op die manier fungeert mondelinge
geschiedenis als scharnier tussen beide vormen van erfgoed in.
De verhoogde aandacht voor mondelinge geschiedenis heeft
echter een keerzijde: het gebrek aan knowhow op dit terrein hypo-
thekeert vaak het verzamelde materiaal. Mondelinge geschiedenis
is méér dan snel even met een bandopnemer een interview doen.
Elke zichzelf respecterende erfgoedwerker, bezig met het registreren
van getuigenissen, zorgt ervoor dat hij enkele standaarden respec-
teert. Om kort te gaan: een mondelinge-geschiedenisproject
vertrekt vanuit een heldere probleemstelling; respondenten of
getuigen worden geselecteerd in functie van deze probleem-
stelling en niet omgekeerd; er worden altijd randdocumenten
opgemaakt (vragenlijst, themalijst en een identificatiefiche van de
getuige); in de voorbereiding op het gesprek worden allerlei docu-

Enkele jaren geleden merkte de Italiaanse oral-historydeskundige en

hoogleraar Allessandro Portelli op dat elke mondelinge bron uniek is.

Daarmee onderkende hij niet alleen de waarde van mondelinge

geschiedenis als een onderzoeksmethode om het verleden te

documenteren, maar focuste hij meteen ook op een pijnpunt: om een

zinvol en verantwoord project mondelinge geschiedenis uit te voeren,

zijn er een aantal spelregels die moeten worden gevolgd. Enkel op die

manier krijg je historisch materiaal dat ook op lange termijn de toets van

de kritiek weerstaat.

[ Björn Rzoska ]

MONDELINGE GESCHIEDENIS
Of het tastbaar maken van immaterieel erfgoed

Met de nieuwe website www.mondelingegeschiedenis.be wil het VCV, naast de
publicatie Gestemd verleden, voorzien in een stijgende behoefte aan know-
how omtrent mondelinge geschiedenis



menten verzameld (archivalia of foto’s) die actief kunnen worden
ingezet tijdens het interview om het geheugen van de respondent
te stimuleren; na een interview wordt er een transcriptie of een
uitgeschreven versie gemaakt van het - in ideale omstandigheden -
volledige interview. Enkel als aan deze voorwaarden is voldaan,
kan men spreken van de creatie van een mondelinge bron. Het
VCV houdt zich vooral bezig met het leveren van de broodnodige
expertise via de organisatie van een cursus mondelinge geschie-
denis, het actief publiceren op dit terrein, het adviseren van heel
wat projecten en het verzorgen van internationale contacten.
Bovendien ontwikkelde het VCV de afgelopen maanden een website,
met de toepasselijke domeinnaam www.mondelingegeschiedenis.be,

waarop in een notendop tips worden gegeven bij het opzetten
van een project mondelinge geschiedenis. Op die manier tracht
het VCV uit te groeien tot een expertisecentrum en het
aanspreekpunt voor mondelinge geschiedenis in Vlaanderen. ■
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1 David Van Reybroeck, De plaag. Het stille knagen van schrijvers, termieten

en Zuid-Afrika. Amsterdam, 2001, p.131. Faxtoestellen waren niet

alomtegenwoordig, maar ze bestonden wel al. De eerste fax werd

uitgevonden in 1840 en functioneerde in Frankrijk op het einde van de

19e eeuw, aldus het Nieuw lexicon van hardnekkige misverstanden

(Amsterdam, Bert Bakker, 2000, p.98)

CURSUS MONDELINGE GESCHIEDENIS 2004-2005

Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) organiseerde in

2003-2004 voor de eerste keer een cursus ‘Word Expert

Mondelinge Geschiedenis!’. Wegens groot succes en op

algemeen verzoek, werken we volop aan de editie 2004-2005.

De opleiding voorziet in een intensief traject waarbij de deel-

nemers worden ingewijd in het boeiende verhaal van

mondelinge geschiedenis. De cursus is opgedeeld in twee

luiken: mondelinge geschiedenis als discipline en mondelinge

geschiedenis en culturele diversiteit. Het eerste luik focust op

de diverse aspecten bij een project mondelinge geschiedenis:

interviewtechnieken, transcriptie, behoud en beheer van

mondelinge bronnen, ontsluiting en presentatie. Er is, in

samenwerking met de VRT, een werkbezoek aan het beeld- en

geluidsarchief van de openbare omroep gepland. Het tweede

luik wordt georganiseerd vanuit het besef dat een interview dé

weg bij uitstek is om te focussen op de cultuur van alledag,

immigratiegeschiedenis etc. bij culturele minderheden. De

diverse modules worden begeleid door verschillende experten

in het veld, die garant staan voor kwaliteit en deskundigheid. In

de loop van de volgende weken zal op de website van het VCV

(www.vcv.be) het definitieve programma worden bekendgemaakt.

Snel inschrijven is de boodschap –  er zijn maar 30 plaatsen

beschikbaar! – en wel bij:

Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV)

Gallaitstraat 76/2 | 1030 Brussel

T 02 243 17 30 | F 02 243 17 39

E info@vcv.be

Prijs: volledige cyclus (luik I en II): € 90,00; enkel luik I: € 75,00;

enkel luik II: € 30,00

Let op, je inschrijving is pas definitief nadat we je inschrijvings-

geld hebben ontvangen! Stort na bevestiging van je

inschrijving zo snel mogelijk het verschuldigde bedrag op

rek.nr. 001-3327462-50 van het VCV met vermelding van je

naam en de mededeling ‘Sprekend erfgoed 2004-2005’.

Mondelinge geschiedenis

ROMAIN DECONINCK

Het VCV wil ook zelf een aantal ‘best practices’ rond mondelinge
geschiedenis opzetten. Zo wordt er volop gewerkt aan een
project Romain Deconinck, een breed opgezet erfgoedinitiatief
in het kader van 25 jaar Amsab-Instituut voor Sociale
Geschiedenis. Tijdens de Gentse Feesten 2005 zal een theater-
productie, een tentoonstelling en een boek over die icoon van
het Gentse volkstheater worden gepresenteerd. In het boek
wordt ruim plaats voorzien voor een aantal mondelinge
getuigenissen van mensen uit de vroegere entourage van
Deconinck. Tegelijkertijd betekenen deze getuigenissen een
belangrijke aanvulling op het bestaande Deconcink-archief. Dit
project is een samenwerking tussen Gent cultuurstad vzw, Huis
van Alijn vzw, Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, Amsab-
ISG vzw, de dienst cultuur van de Stad Gent, de
Minardschouwburg vzw, het Publiekstheater vzw, Theater
Malpertuis vzw en het Vlaams Theater Instituut vzw met steun
van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent.

© Amsab - ISG, Gent


