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Voorwoord
 
De plek is Boslanti, een Matawai dorp te Boven Saramacca in 
Suriname. Het is een droge en zonnige middag. Een Georgraaf 
van het Amazon Conservation Team (ACT) zit met Dora Flink, 
een oude dame die behoort tot de groep van mensen die nog 
in het dorp woont, iedereen is naar zijn eigen kostgrondje of 
op jacht. De Geograaf heeft een concept kaart van het Matawai 
voorouderlijk landschap, een lijst van plekken die nog geplaatst 
moeten worden op de kaart, een pen en een notitieboekje bij 
zich. Zijn doel is het identificeren van de exacte locatie van 
sommige belangrijke Matawai gebieden welke nog niet zijn 
opgenomen op de kaart. De geschiedenis van deze plekken 
dateren van de periode dat haar voorouders vluchtten van 
slavernij onder de Nederlandse koloniale overheersing, naar 
plekken langs de rivier waar de Nederlandse soldaten hen niet 
kon vinden.  Na een informele discussie, vraagt de geograaf Dora 
voor assistentie en begint een paar plekken op te noemen. Dora 
haar ogen beginnen meteen te glinsteren. Ze kijkt niet naar de 
kaart en geeft spontaan het verhaal in haar eigen taal over wat 
er gebeurde op sommige van deze niet-toegewezen plaatsen. 
Ze zingt een oude hymne die klinkt alsof het eeuwenlang 
is overgebracht. Ze spreekt geanimeerd over enkele van de 
belangrijkste voorouderfiguren, die het lot in eigen handen 
namen door zich de rivieren Saramacca en Tukumutu hun eigen 
te maken. Ondertussen werpt de geograaf heen en weer tussen 
zijn lijst en zijn kaart en worstelt om alle namen bij te houden: 
“Waar zei u dat die plaats zich ook bevond?”

Deze ontmoeting in maart 2016 was een van de inspiratiebronnen 
die het ACT-personeel liet beseffen dat het nodig was om 
samen te werken met Amazone-gemeenschappen bij het 
documenteren van hun mondelinge verhalentradities. Op 
dit moment realiseerden we ons dat voor een kleine en 
afgelegen gemeenschap zoals de Matawai, wiens geschiedenis 
voornamelijk in mondelinge vorm circuleert, de weinige ouderen 

zoals Dora die in de dorpen blijven de enige bronnen van kennis 
zijn. Voor de meeste, zo niet alle gemeenschappen, is verhalen 
vertellen over de mondeling overbrengen van geschiedenis een 
integraal onderdeel van de traditionele cultuur als hun genezing, 
dans of artistieke tradities. En om een uitdrukking te citeren van 
Mark Plotkin, mede oprichter van ACT, over etnobotanie, maar 
ook geldt voor de mondelinge geschiedenis:

 
“Elke keer dat een 
Amazone-ouderling sterft, is 
het alsof een bibliotheek 
opbrandt.”
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Orale historie: Een 
initiatief van ACT
ACT is zich al lang bewust van het belang van verhalen 
vertellen voor het behoud van de culturele identiteit 
van gemeenschappen en hun relatie tot voorouderlijke 
landschappen. Als een organisatie met tientallen jaren 
ervaring in het werken met gemeenschappen om hun gebied 
in kaart te brengen, realiseerden we ons al heel vroeg dat er 
een noodzaak bestaat om de geschiedenis vast te leggen 
die is gekoppeld aan specifieke plaatsen in de real-world 
geografie van de gemeenschap om de kaarten aan te vullen.1 
Bijvoorbeeld in 2001 , publiceerden wij een boekje genaamd 
Beyond Samuwaka als aanvulling bij de landgebruik- en 
gebiedskaarten van de Trio in het zuidwesten van Suriname. In 
het voorwoord schrijft de auteur:

Waarom de nadruk op geschiedenis is bij het in kaart brengen 
van landgebruik? Geschiedenis is een onderdeel van de 
identiteit van de mensen, en onder inheemse volkeren is het 
sterk verbonden met het leven op een bepaald grondgebied. 
Daarom is deze publicatie, die wordt uitgegeven in samenhang 
met de kaarten van de Trio-gebieden, zo sterk gericht op het 
traceren van het oude grondgebied van het Trio.

Voor de Trio wordt deze geschiedenis van generatie op 
generatie mondeling doorgegeven. In 2001 was er echter 
geen mogelijkheid om deze mondelinge geschiedenis op een 
directere manier aan de kaarten te koppelen, en daarom koos 
de organisatie ervoor om een boekje te publiceren. Sindsdien 
zijn het in kaart brengen- en digital storytellingtechnologieën 
snel ontwikkeld en nu kunnen een aantal interactieve tools 
zoals de verhaalkaarten van ESRI ons verhalen vertellen met 
kaarten, en kaarten gebruiken om interactieve gegevens en 

1 Het eerste deel van deze handleiding zal verder in details gaan over wat 
er bedoeld worden met de verhalen, de zogehete plaatsgebonden orale 
historie.
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media te visualiseren. Dus toen we vijftien jaar later opnieuw 
de dringende behoefte tegenkwamen om de orale historie 
van gemeenschappen te documenteren, realiseerden wij ons 
dat wij deze opkomende technologieën konden gebruiken om 
een nieuwe methode te ontwikkelen om samen te werken met 
gemeenschappen om hun orale historie over hun voorouderlijke 
landen vast te leggen en in kaart te brengen.

In 2017 zijn we serieus een samenwerking begonnen met de 
Matawai en een stichting van de lokale gemeenschap. In 2018 
zijn we begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe offline 
bruikbare geostorytelling-applicatie genaamd Terrastories. Ten 
tijde van dit schrijven is het project met de Matawai in de eind-
fase; hoewel er altijd meer werk te verrichten is, hebben we on-
geveer 17 uur aan opnames gemaakt met 35 ouderen, 150 ver-
halen gedocumenteerd voor 300 plaatsen in het voorouderlijke 
landschap van Matawai (meer over het documentatieproject 
over orale historie met de Matawai hier). Het Matawai-project 
heeft geleid tot een aantal veelbelovende partnerschappen en 

uitbreidingsprojecten met entiteiten zoals het Smithsonian In-
stituut, het Sundance Instituut en het Ministerie van Cultuur 
van Suriname.

ACT’s mondelinge documentatie-initiatief is ontworpen om 
het onherstelbare verlies van een onschatbare bron van his-
torische en culturele kennis te voorkomen; net als ACT’s ken-
merkend Shamans and Apprentices programma, probeert het 
verlies van traditionele kennis van medicijnen en genezing te 
stoppen. Net als in dat laatste programma, zijn we niet alleen 
geïnteresseerd in documentatie omwille van onszelf - maar 
proberen we een bron te creëren die primair bedoeld is voor 
de gemeenschap om meer over hun orale historie te leren, 
nu en in de toekomst. De gemeenschappen kunnen het ver-
zamelde materiaal op verschillende manieren gebruiken, zoals 
het opleiden van de jeugd, hetzij als onderdeel van een for-
meel schoolcurriculum of daarbuiten, of als een middel om te 
communiceren met buitenstaanders. Het kan ook dienen als 
onderdeel van het proces van het aansterken van grondgebied 
op plaatsen waar mondelinge geschiedenis wordt erkend als 
toelaatbaar bewijs voor grondtitels, zoals in British Columbia 
via de uitspraak van het hoge raad van Delgamuukw tegen 
British Columbia in 1997. Net als bij onze voorouderlijke en de 
initiatieven voor het in kaart brengen van de gronden, doen we 
dit op een participatieve manier, waarbij we de nodige train-
ing en capaciteitsversterking bieden voor jongere leden van 
de gemeenschap om hun eigen ouderen te interviewen. Ten 
slotte past het initiatief direct in onze strategie om het interne 
bestuur van onze partnergemeenschappen te versterken door 
hen de middelen te bieden, handvaten aan te reiken, om hun 
eigen geschiedenis, geografie en cultuur te documenteren. 

 
Opmerking en disclaimer: Deze handleiding beschrijft een opkomende 
methodologie die voortdurend wordt verfijnd, en het “Terrastories” 
middel is ook in actieve ontwikkeling. We leren terwijl we verder gaan en 
verwelkomen oprecht alle becommentariëring, kritiek of aanbevelingen om 
onze processen te verbeteren en om dit document zo bruikbaar mogelijk 
te maken! 
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I. Wat is plaatsgebonden 
orale historie?
Het vertellen van verhalen, in de meest algemene termen, is iets 
dat we allemaal doen als mens. Verhalen vertellen is een praktijk 
die ons verbindt met onze menselijkheid. Het verbindt ons met 
ons verleden en kan een kijk in onze toekomst bieden. Zelfs lang 
voor het geschreven word bestond, hebben mensen verhalen 
verteld. Via grottekeningen en door middel van vuur vertelden 
mensen verhalen als een manier om ons bestaan vorm te geven. 
In het hedendaagse tijdperk heeft het vertellen van verhalen zich 
op ontelbare manieren verspreid, inclusief sociale media en virtual 
reality, maar we verhalen blijven vertellen in de archaïsche vorm. 

De vorm en inhoud van verhalen kunnen op talloze manieren 
variëren, net zo breed als de grenzen van taal en expressie zelf. 
Een type verhaal dat in bijna alle samenlevingen te vinden is, 
zijn echter verhalen die mensen vertellen over hun verleden, 
of over het verleden van hun gemeenschap. Deze vorm van 
verhaal vertellen wordt de mondelinge geschiedenis  ofwel 
oral history genoemd.2

rale historie biedt een verhaal van dingen of gebeurtenissen 
waarvan men denkt dat ze in het verleden hebben 
plaatsgevonden, maar ze worden vaak verteld op een manier 
om ze te relateren aan de huidige realiteit. In de woorden van 
Jan Vansina, in zijn boek Oral Tradition as History,

“Mensen in orale historie 
gaan uit van het heden als ze 

denken aan het verleden.” 
Belangrijk is dat, terwijl naar het verleden wordt verwezen, 
het misschien moeilijk of onmogelijk is om het ‘ene ware 
verhaal’ van wat er is gebeurd te reconstrueren. Zoals Vansina 
aangeeft, is dat het verhaal van een mondelinge geschiedenis 
nog steeds de strekking van de oorspronkelijke boodschap kan 
vertegenwoordigen, maar in de meeste gevallen combineert 
het verschillende gebeurtenissen en heeft het een stabiele 
vorm gekregen. Orale historie kan ook worden verteld vanuit 
een politiek perspectief, bijvoorbeeld omdat het betrekking 
heeft op grondenrechten in analfabete samenlevingen.
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Orale geschiedenis vertelt meestal de daden van 
individuen of een groep, alsook waar deze daden hebben 
plaatsvonden. In onze eigen persoonlijke orale historie 
kunnen we verhalen delen over plaatsen waar we zijn 
opgegroeid of waar iets cruciaals gebeurde dat ons leven 
een ommekeer gaven (of die van onze voorouders). Soms 
gaan mondelinge verhalen over de gemeenschap over 
conflicten of migraties die ergens hebben plaatsgevonden. 
Orale historie kan ook ontwikkelings verhalen zijn, die 
kunnen wijzen op een specifieke fysieke locatie voor de 
oorsprong van het universum. In deze handleiding noemen 
we orale historie met een specifieke verwijzing naar een 
echte plek die in kaart kan worden gebracht als een 
plaatsgebonden mondelinge geschiedenis.

Net zoals mensen een thuis hebben, zo zijn onze verhalen 
meestal doordrenkt met verwijzingen naar de geografische 
plekken die we bewonen. Toch is de onderliggende 
geografie van het vertellen van mondelinge geschiedenis 
niet in dezelfde mate gedocumenteerd als andere 
aspecten van deze verhalen. Deze handleiding is bedoeld 
om dit tekort te verhelpen door een methodologie voor 
te stellen die specifiek bedoeld is om de plaatsgebonden 
orale historie te documenteren. 

2 Soms verwijst de term ‘orale historie’ naar de praktijk of methodiek 
van het uitvoeren van  historisch onderzoek door middel van 
interviews met individuen over hun levensgeschiedenis. Bijvoorbeeld, 
de Oral History Association (OHA) definieert mondelinge geschiedenis 
als een onderzoeksmethode in de meest algemene termen als 
“een vakgebied en een methode voor het verzamelen, bewaren 
en interpreteren van de stemmen en herinneringen van mensen, 
gemeenschappen en deelnemers die evenementen in het verleden 
hebben meegemaakt”. Hier gebruiken we de term uitsluitend om naar 
de verhalen zelf te verwijzen.
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Orale historie in niet-
westerse contexten
Voor veel gemeenschappen over de hele wereld, zoals 
de inheemse gemeenschappen van de Americas, is het 
vertellen van mondelinge geschiedenis een culturele traditie 
doordrenkt met traditionele kennis en geassocieerd met 
praktijken en waarden die essentieel zijn voor het ontwikkelen 
van een persoonlijke identiteit.

In veel gevallen die hoofdzakelijk in mondelinge vorm worden 
uitgedrukt, wordt orle historie van generatie op generatie 
doorgegeven en kunnen essentieel zijn voor de ontwikkeling 
van jonge leden van een gemeenschap over de wereld. Soms 
wordt orale historie uitgedrukt in de moedertaal; in dit kader 
zet het Wikitongues-initiatief een permanente registeratie op 
van alle momenteel bedreigde talen die gebruik maken van 
mondelinge geschiedenis als een belangrijke methode voor 
het bewaren van taal. Inheemse orale historie kan ook normen 
en filosofische richtlijnen uitdrukken voor gemeenschappelijk 
goed leven, of buen vivir.

Veel inheemse gemeenschappen hebben een mondelinge 
traditie, zowel qua inhoud als qua vorm. De inhoud (of 
producten) verwijst naar de mondelinge geschiedenissen 
zelf, terwijl de vorm de specifieke manier is waarop deze orale 
traditie worden gedeeld. Er kan een uitdrukkings element zijn, 
zoals zang en dans, een indeling zoals oproep en reactie, het 
gebruik van objecten, een aangewezen paar luidsprekers of 
een locatie. Het gebruik van video-opname stelt ons in staat 
om zowel de inhoud als de vorm van mondelinge traditie te 
documenteren.

De ervaring van ACT in het werken met inheemsen en 
andere traditionele gemeenschappen in Zuid Amerika, 
betreffende orale historie zijn vaak plaatsgebonden en 
verwijzen ze naar belangrijke of heilige plekken op het 
grondgebied van de gemeenschappen.  . 

 Voor veel inheemse gemeenschappen, is 

territorium veel meer dan alleen de omvang 

van hun landbezetting: het is integraal 

verbonden met identiteit, lichaam, gezondheid, 

spiritualiteit en soms zelfs hun kijk op de 

oorsprong van de kosmos.
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In een recent artikel over sjamanistische kennis en acculturatie 
onder de Trio inheemse gemeenschap van Suriname, illustreren 
antropologen Vanessa Elisa Grotti en Mac Brightman heel goed 
hoe belangrijk de plaats kan zijn voor inheemse volkeren;

Boaz, onze gastgrootvader in Tëpu, vertelde het volgende: 
“Vandaag is Vanessa hier in Tëpu. Ze is hierheen gekomen. Ik ben 
ook vanuit mijn eigen dorp hierheen gekomen. Ik was klein in Pono 
Eku, een heel groot dorp; er waren velen van ons daar ... Nu woon 
ik in Suriname, in het dorp van de blanken [pananakiri ipata]. “Boaz 
illustreert hier een stemming van alle mensen wiens levensverhalen 
we hebben verzameld. Ze beschrijven een of, vaker, verschillende 
plaatsen waar ze hun jeugd doorbrachten en vermelden hun 
naaste verwanten met wie ze op die plaatsen woonden. De meeste 
verhalen lezen bijna als lijsten met mensen en plaatsen. Bij wijze 
van voorbeeld is hier een uittreksel uit het verhaal van [een andere 
Trio-informant]: We waren er eerder in Pokorowa. Ik was in Tëpumïn 
Eneto, en ik was in dat dorp. Ik was daar klein en mijn vader was daar, 
hij was met mijn moeder getrouwd. Mijn vader ging naar Paruma, hij 
had in Paruma gewoond. Dus daar, in Pokorowa, trouwde mijn vader 
met mijn moeder. Dus hadden ze kinderen, ik en mijn broers. Ik ben 
geboren in Tëpumïn Eneto. Maar mijn grootvader wilde niet dat mijn 
moeder met mijn vader trouwde, omdat hij niet aardig was voor 
andere mensen. Maar Tamarema was erg aardig, hij was de vader 
van mijn ooms. Tamarema was ook de vader van mijn moeder. Mijn 
moeder was daar in Tëpumin Eneto, en Kuramenaru en Jukëreton, 
hun vader was vriendelijk en gelukkig.... Toen verlieten we het dorp 
Pokorowa omdat daar iemand stierf, het was mijn tante die stierf. 
Daarna gingen we naar het nieuwe dorp Oto Entu. Ik was daar 
omdat mijn vader een nieuw dorp had opgezet. Vervolgens stierf  
mijn vader in Tïpokïnen Kentë ... Twee mensen stierven in ons oud 
dorp Oto Entu. Daarna gingen we naar het ander dorp Susare Eku 
... toen stierf  mijn oom, de broer van mijn moeder. Hierna gingen 
we een beetje verder naar Siririkane, in de buurt van Surare Eku, 
we zeiden vroeger altijd dat de Siririkane een watergeest was ... 
toen gingen we weg omdat we geen leider meer hadden. Dat is 
waarom we uit elkaar gingen. Eerst waren we met onze familie in 
Koewatapenman. Sïkrai stierf  in Koewatapenman, hij woonde in 
Tïnkaipoeinkato…

Fundamenteel is dat jonge dorpelingen van de 
gemeenschappen hun gebied op twee manieren leren 
kennen: ten eerste, door te navigeren, reizen en migreren in 
het gebied, vaak met een persoon die hen kan vertellen wat 
ze zien en ervaren; en ten tweede, door verhalen te vertellen 
- door bij ouderlingen te zitten en te luisteren naar hun orale 
historie over het gebied. De twee processen zijn nauw met 
elkaar verbonden. Zonder zich op het grondgebied te hebben 
verplaatst, is het niet mogelijk om de plaatsen waarnaar in 
de verhalen wordt verwezen, noch hun locatie te kennen; 
als leden van de gemeenschap de verhalen niet hebben 
gehoord, kunnen deze plaatsen verstoken zijn van betekenis, 
inhoud of geest.
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OVER DEZE HANDLEIDING

De rest van de tekst is bedoeld als praktische gids voor 
het documenteren van plaatsgebonden orale historie, 
gebaseerd op onze ervaring met het werken met drie 
traditionele gemeenschappen in Zuid-Amerika: de 
Matawai van Suriname, de Kogui van Colombia en de 
Waura van Brazilië.

Deel II beschrijft de methodologie die we volledig 
gebruiken. Sectie III en IV gaan over het selecteren en 
gebruiken van opnameapparatuur in het veld. Sectie V 
gaat over de Terrastories applicatie die we ontwikkelen. 
Sectie VI is een lijst met andere methoden en bronnen 
die we tijdens het onderzoek zijn tegengekomen. De 
handleiding eindigt met een verklarende woordenlijst 
en drie casestudies over het werken met de drie 
bovengenoemde gemeenschappen.
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II. ACT’s participatieve 
plaatsgebonden 
methodologie voor 
documentatie van orale 
historie
Omdat territorium en mondeling verhaal zijn verweven voor 
inheemse en andere traditionele gemeenschappen in Zuid-
Amerika, heeft ACT besloten zich tegelijkertijd op beide te 
concentreren.3 Door hun plaatsgebonden verhaaltradities 
voor mondelinge geschiedenis in kaart te brengen en vast te 
leggen, willen we de gemeenschappen helpen hun mondelinge 
geschiedenis over hun territorium nu en in de toekomst te 
behouden. Het doel is om een hulpbron samen te stellen om 
toekomstige generaties te informeren over hun voorouderlijke 
landschap en de intieme band die ze hebben met hun territorium 
te behouden.

Belangrijk zijn, drie dingen die nodig zijn voor het documenteren 
van plaatsgebonden mondelinge geschiedenis: 

(1) een kaart met 
belangrijke plaatsen;

(2) opnames van 
verhalen over de 

plaatsen; en

 (3) een hulpmiddel 
om de verhalen 

aan de plaatsen te 
koppelen.

In gelijksoortig vorm , kan dit een sleutel of legende zijn; maar 
met behulp van digitale hulpmiddelen zoals een interactieve 
kaart kunnen de twee directer aan elkaar worden gekoppeld.

In sommige opzichten is het mogelijk om al de drie 
bovenstaande dingen minimaal te bereiken met bestaande 
reguliere digitale hulpmiddelen. Er zijn een aantal open source 
mapping- en videobewerkingsprogramma’s die van een 
geode kwaliteit zijn, en men kan Google, Mapbox of ArcGIS 
Online gebruiken samen met video’s op YouTube om een 
eenvoudige interactieve kaart met verhalen te bouwen. Echter, 
veel van de inheemse gemeenschappen in het Amazone-
regenwoud hebben geen toegang tot internetconnectiviteit 
en als ze dat wel hebben, is dit zowel duur als heeft het een 
zwak signaal. Voorts, terwijl voldoende, is bovendien geen van 
deze middelen gebouwd voor de zeer specifieke behoeften 
van deze methodologie, zoals de mogelijkheid om beperkte 
en aangepaste inhoud te hebben. Daarom werkte ACT samen 
met het netwerk van vrijwillige programmeurs Ruby for Good 
om een nieuwe geostorytelling-applicatie te ontwikkelen die 
centraal staat in deze methodologie: Terrastories. Het proces 
van werken met Terrastories wordt hieronder beschreven, 
evenals in hoofdstuk V van deze handleiding.

Hoewel de behoeften van elke gemeenschap verschilt en de 
exacte details en volgorde van de stappen kunnen variëren (of 
gelijktijdig plaatsvinden), is de aanbevolen methode van ACT 
als volgt.

 
3 Dat gezegd te hebben, kan een groot deel van de methodologie zoals 
hieronder beschreven worden toegepast voor het documenteren van 
mondelinge geschiedenissen die niet plaatsgebonden zijn. Stappen A, B, 
D en G kunnen worden gevolgd om een ander soort verteltraditie vast te 
leggen, en deel III en IV van deze handleiding, over het selecteren van 
opnameapparatuur en beste werkmethoden voor opname op dit gebied, 
kunnen ook nog steeds bruikbaar zijn. Over het algemeen raden we aan 
de methodiek als volgt te lezen en indien nodig aan te passen voor de 
specifieke projectbehoeften.



13

A. Lokale partners 
identificeren, rollen 
definiëren en FPIC opzetten

1.Bij de start van elk gemeenschapsproject is het noodzakelijk 
om transparantie en het bewustzijn en de instemming van alle 
belanghebbenden over de hele linie te hebben. Dit geldt met 
name voor een initiatief om mondelinge geschiedenissen vast 
te leggen die heilige of anderszins beperkte kennis kunnen 
uitdrukken, en niet te delen met buitenstaanders.

De aanpak die ACT aanbeveelt is om op een participatieve 
manier te werken, samen met een lokale vertegenwoordiger 
van de gemeenschap, wat een gemeenschapsorganisatie (CBO) 
of gemotiveerde personen uit de gemeenschap kan zijn die 
actie willen ondernemen om de mondelinge geschiedenissen 
van hun gemeenschap te bewaren.  Daar zijn verschillende 
redenen voor.

Ten eerste, en het meest belangrijke, zal directe 
betrokkenheid van de gemeenschap ervoor zorgen dat de 
gemeenschap, en niet de ondersteunende buitenstaander-
NGO of activisten, aan het stuur zit als het gaat om het 
project vorm te geven.

De methodiek is bedoeld om de gemeenschap in staat 
te stellen hun eigen mondelinge geschiedenissen te 
documenteren, in plaats van de documentatie namens 
hen door een buitenstaander te laten uitvoeren. De 
kaarten en opnames worden hoofdzakelijk geproduceerd 
ten behoeve van de gemeenschap, en er is geen betere 
manier om ervoor te zorgen dat dit doel wordt bereikt 
dan door de gemeenschap zoveel mogelijk de leiding te 
laten nemen over het proces, waarbij de externe partij een 
meer technische, capaciteitsversterkende of adviserende 
rol heeft.
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Ten tweede zullen leden van de gemeenschap zelf 
het beste weten waar te beginnen in termen van het 
identificeren van mogelijke te interviewen ouderlingen, 
onderwerpen en te bespreken plaatsen. Indien van 
toepassing de conversaties in de moedertaal met de 
ouderen geschieden. Bovendien zullen zij in staat zijn 
het logistieke in orde te maken.

Ten derde zal het hebben van directe betrokkenheid 
van de gemeenschap ervoor zorgdragen dat leden 
van de gemeenschap zich op hun gemak voelen 
om hun verhalen te vertellen, en zullen het project 
minder snel als “extractivist” beschouwen, met weinig 
resultaten gedeeld. 

Ten slotte, een van de secundaire doelen van 
de methodiek is het stimuleren van kansen voor 
intergenerationele kennisoverdracht gedurende het 
geheel project. Dit door het creëren van ruimtes 
voor ouderen om verhalen te delen met jongeren 
die luisteren en vragen te stellen, traditionele kennis 
wordt van generatie op generatie overgedragen. 

Zodra een lokale partner is geïdentificeerd, moeten 
de projectrollen duidelijk worden gedefinieerd en 
gesocialiseerd.

Wat is precies de rol van de externe partij en 
de lokale stakeholder (s)?

Hoe betrokken moet de externe partij zijn?

Is de primaire rol van de externe partij om 
leden van de gemeenschap op te leiden om 
het werk te doen, of worden ze actiever 
betrokken?

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken 
en bewerken van de materialen?

Ten slotte is het van eminent belang dat er gedurende 
het geheel proces gratis, voorafgaande en geïnformeerde 
toestemming (FPIC) is door de hele gemeenschap. Op geen 
enkel moment mag het werk beginnen zonder de juiste 
consensus volgens de lokale structuren, of het nu gaat om 
een buy-in van het traditionele leiderschap of een collectieve 
vorm van goedkeuring. Nogmaals, dit is belangrijk voor elk 
gemeenschapsproject, maar het kan niet genoeg worden 
benadrukt bij het werken met een van de meest heilige en 
intieme vormen van traditionele kennis. 

2.

3.

4.
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Bij deze methodologie zijn verschillende taken en componenten 
betrokken, die in sommige gevallen specifieke vaardigheden 
vereisen. In het begin moet u identificeren wie verantwoordelijk 
is voor welke taak, van de eerste betrokkenheid van 
belanghebbenden tot de curatie van de toepassing Terrastories. 
Overweeg dat deze methodologie de volgende taken vereist:

Betrokkenheid van de 
gemeenschap

Participatieve kartering 

GIS and cartografie Video and audio opneme

Afnemen van  interviews Bewerking van audiovisueel 
materiaal 

Installeren en instellen van Terrastories

Afhankelijk van de aard van het project en de capaciteit van 
de gemeenschap, kunt u ervoor kiezen dat de gemeenschap 
rechtstreeks betrokken is bij het in kaart brengen en opnemen, 
en het technisch personeel verantwoordelijk stellen voor de 
digitale aspecten van het werk. Als alternatief kun je je richten 
op het trainen van de betrokken bewoners om het hele proces 
zoveel mogelijk over te nemen.

Als onderdeel van deze fase moeten trainingen en workshops 
worden gepland om de capaciteiten te versterken van het 
projectteam dat aan de bovengenoemde taken zal werken. 
Waar nodig moet het team bronnen raadplegen buiten 
deze handleiding, zoals handleidingen over basis-GIS, 
videobewerking of goede interviewpraktijken.

Op dit moment moet ook apparatuur voor het project worden 
verkregen. Dit omvat kaartapparatuur (indien nodig) zoals 
schetskaartmateriaal en GPS-eenheden; opnameapparatuur, 
zoals beschreven in hoofdstuk III van deze handleiding; en 
hardware voor het hosten van Terrastories, zoals beschreven in 
hoofdstuk V van deze handleiding.

B. Het projectteam samenstellen en 
trainen; apparatuur verkrijgen
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C. Participatieve methode voor 
het in kaart brengen van het 
territorium van de gemeenschap
Sinds de oprichting van de organisatie werkt ACT samen met 
gemeenschappen om hen te helpen bij het maken van kaarten 
van hun grondgebied. Deze aanpak heeft in de loop der 
jaren een aantal historische culturele en landgebruikskaarten 
opgeleverd, die lokale kennis over bezienswaardigheden en 
territoria op een opmerkelijk detailniveau in kaart brengen. ACT 
beschreef zijn participatieve method van het in kaart brengen 
methodologieën in een handleiding genaamd Methodology of 
Collaborative Cultural Mapping, gepubliceerd in 2008. Hoewel 
de middelen nu enigszins verouderd zijn, zijn de methoden 
nog steeds hetzelfde. Daarom in plaats van onze participatieve 
method van het in kaart brengen hier in detail te beschrijven 
verwijzen we naar bovenstaand document als een aanbeveling 
voor het produceren van kaarten die als basis zullen dienen 
voor de opnames van de mondelinge geschiedenis.

Het doel van het uitvoeren van de participatieve method voor 
het in kaart brengen van deze methodologie is tweeledig: 
het creëren van een database met plaatsen om naar te 
refereren tijdens de mondelinge geschiedenisinterviews en het 
verzamelen van geografische gegevens die als basiskaart voor 
Terrastories dienen. Het type en de hoeveelheid plaatsen die 
moeten worden toegewezen, hangt af van de gemeenschap, 
maar als algemene vuistregel is het handig om zoveel mogelijk 
kaartgegevens te hebben die de lokale kennis van het territorium 
van de gemeenschap vertegenwoordigen. Zelfs als er naar 
veel van de plaatsen niet wordt verwezen in de mondelinge 
geschiedenissen, zullen de aanvullende gegevens het context 
bepalen waar de opgeslagen plaatsen zich bevinden ten 
opzichte van de rest van het grondgebied. In het geval van 

het Matawai-project voor mondelinge geschiedenissen van 
ACT bijvoorbeeld, werden er meer dan 700 plaatsen in kaart 
gebracht tijdens expedities, maar hiervan werden slechts 
ongeveer 150 of minder dan een kwart in de mondelinge 
geschiedenissen genoemd. Niettemin waren alle 700 
plaatsen opgenomen op de basiskaart van de Terrastories die 
voor de Matawai waren gebouwd.

Als een voorouderlijke geodatabase al bestaat als gevolg 
van eerder kaartwerk, is het misschien niet nodig om 
extra kaartexpedities of veldwerk uit te voeren. Voor 
gemeenschappen waar dit nodig is om de mondelinge 
geschiedenissen te verzamelen, moet een lijst met 
onderwerpen en plaatsen worden opgesteld waarover tijdens 
interviews wordt gevraagd.
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D. Mondelinge interviews af- en 
opnemen

gemeenschapspartner een lijst van te interviewen personen 
te identificeren. Omdat de mondelinge geschiedenis 
van de gemeenschap het meest wordt herinnerd door 
de oudste leden van de gemeenschap, de focus zal dan 
waarschijnlijk op ouderen liggen, maar afhankelijk van het 
project kan een andere focus op de gemeenschap worden 
vereenvoudigd. Het is daarbij belangrijk om samen met 
de gemeenschapspartner na te denken over wie bepaalde 
verhalen het beste kent. 

De Matawai in Suriname hebben bijvoorbeeld een 
genderverdeling wanneer het op arbeid komt, mannen 
reizen veel over de Saramacca-rivier, welke het belangrijkste 
kenmerk is van hun grondgebied is, terwijl de vrouwen de 
neiging hebben langer in het dorp thuis te blijven. Daarom 
kennen de mannen meer afgelegen plaatsen langs de 
rivier en zullen de vrouwen zich meer concentreren op het 
dorpsleven. De Kogui van Colombia hebben een speciale 
klasse van spirituele leiders die mamos worden genoemd, 
zij begeleiden de gemeenschap door een special type 
soort mondeling ad het geen zin om een jonger lid van de 
gemeenschap te interviewen.)

Dit is waarschijnlijk de meest intensieve fase van het project 
en vereist de meest logistieke planning en tijdsbesteding van 
het projectteam. Als het grondgebied van de gemeenschap 
erg uitgebreid is en de mensen in verspreide nederzettingen 
wonen, kan het ook vrij duur zijn om vervoer te regelen om 
de oudsten van het dorp te bezoeken die zullen worden 
geïnterviewd (mogelijk een belangrijke financiële overweging 
van het project).

Zoals waargenomen in hoofdstuk I, zal plaatsgebonden 
mondelinge geschiedenis van gemeenschap tot gemeenschap, 
binnen een bepaalde culturele groep verschillen.

 
Elke gemeenschap deelt 

verhalen op hun eigen manier, 
en het is noodzakelijk om de 

interviewmethodiek aan te passen, 
waarbij een one-size-fits-all-aanpak 

wordt uitgesloten.

TIn dit kader, proberen we bij ACT een jong dorpeling van de 
gemeenschap met een ouderling te laten zitten om zinvolle 
vragen over hun territorium te stellen die de ouder begeleiden 
en ertoe aanzetten hun op plaatsgebonden geschiedenis te 
delen. Het doel van deze fase is om zoveel mogelijk leden van 
de gemeenschap over zoveel mogelijk plekken en onderwerpen 
te interviewen.

De eerste stap in deze fase is om samen met de 
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verhaal te vertellen dat shibulama wordt genoemd. Omdat 
ACT’s documentatie over mondelinge geschiedenissen daar 
gericht was op shibulama in het bijzonder breedvoerig  te 
spreken zonder een gesprekspartner, had het geen zin om een 
jonger lid van de gemeenschap te interviewen.)

Als u eenmaal een lijst heeft met mogelijke interviewonderwerpen, 
kan de gemeenschapspartner contacten leggen, de 
onderwerpen voorbereiden voor het bezoek en afspraken 
maken. De personen moeten bewust worden gemaakt van de 
aard en de waarde van het project, zodat volledige toestemming 
wordt verkregen en ze comfortabel kunnen spreken wanneer 
ze worden opgenomen. Het is belangrijk dat een bewoner hen 
voorbereid om een vertrouwensrelatie tot stand te brengen.

U moet ook een open en eerlijk gesprek voeren over 
toestemming met het interviewonderwerp. Verzeker hen dat 
er geen materiaal zal worden gebruikt of gedeeld met iemand 
zonder hun voorafgaande kennis en toestemming. U kunt ervoor 
kiezen om de verschillende opties voor opname met hen door 
te nemen: ze zijn misschien niet comfortabel met het opnemen, 
maar comfortabel met audio, en ze kunnen besluiten hun naam 
niet te delen en anoniem te blijven. Omdat de mondelinge 
geschiedenissen die worden vastgelegd vaak een van de weinige 
verslagen zijn van de geleefde ervaring van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, wilt u ze misschien ook vragen of ze in de 
toekomst instemmen met ethisch verantwoord onderzoek, zoals 
taalkundig, historisch of antropologisch onderzoek. Het geheel 
gesprek kan worden opgenomen en opzij worden gezet als 
een mondelinge bevestiging van toestemming. Desalniettemin, 
moet toestemming worden gezien als een continu proces, 
omdat de persoon later van gedachten kan veranderen en zijn 
wensen te allen tijde moeten worden gerespecteerd.4

Alvorens in te gaan op de specifieke vragen over de mondelinge 
geschiedenis, als een jeugdige is betrokken, kan het belangrijk 
zijn om deze persoon te vragen een introductie te geven over 
het belang van het gesprek en / of de spreker en de spreker 
te vragen hun naam te vermelden , geboorteplaats en (indien 
van toepassing) leeftijd. Hoofdstuk IV beschrijft aanvullende 
beste werkmethoden voor het opnemen in een veldinstelling, 
inclusief het instellen van een goede opname; audio- en 
lawaaibeheersing; activiteiten na het interview en opslag van 
audiovisuele bestanden.

Wat betreft taal, raden we dat de interviews zoveel mogelijk 
in de moedertaal worden gedaan. Dit is niet alleen om 
ervoor te zorgen dat het vertellen van verhalen plaatsvindt 
in de oorspronkelijke taal, maar ook om de opnames van de 
mondelinge geschiedenis een extra en belangrijke functie 
te laten vervullen: in het bijzonder het helpen behouden van 
een potentieel bedreigde taal door het presenteren van een 

4 We zijn professor Jorge Rosés Labrada van de Universiteit van Alberta, 
afdeling Linguïstiek, dankbaar voor zijn inzichten over het onderwerp 
toestemming.
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niet bewerkte voorbeeld zoals het openhartig gesproken, 
volgens de bovengenoemde Wikitongues-methodologie. 
Ten slotte, het aanmoedigen van de bewoners om de 
moedertaal te spreken kan hen helpen begrijpen dat het een 
project is dat echt bedoeld is voor intern gebruik, en niet 
voor buitenstaanders die de taal niet begrijpen.

Bij het begin van het interview, omdat verschillende 
personen verschillende versies van een mondelinge 
geschiedenis kunnen presenteren, kunt u overwegen of het 
de moeite waard is om een bepaalde orale geschiedenis 
meerdere keren op te nemen. (Opmerking: er kan politiek 
ter sprake komen bij het delen van een mondeling verhaal 
met een bepaald perspectief, zoals dat van grondbezit.) 
Anderzijds kunt u vaststellen dat een bepaalde mondelinge 
geschiedenis in serie is gepresenteerd met weinig tot geen 
variatie, en kunt besluiten dat het niet de moeite waard is om 
het in toekomstige interviews op te nemen ten gunste van 
verhalen die je nog niet eerder hebt opgenomen.

Omdat mondelinge geschiedenis een levende en 
voortdurende traditie is, heeft deze projectfase in theorie 
geen horizon, en in het geval van veel gemeenschappen 
waarvan de geschiedenis mondeling wordt overgedragen, 
zijn er waarschijnlijk talloze geschiedenissen die nooit zullen 
worden vastgelegd. De inspanningen van het projectteam 
zullen waarschijnlijk slechts het topje van een ijsberg 
vastleggen - hoewel, om een metafoor van de antropoloog 
Richard Price te citeren, de ijsberg smelt snel en de noodzaak 
om actie te ondernemen is zeer dringend. Toch kan het 
projectteam intern beslissen over het aantal interviews dat 
nodig is om Terrastories voldoende in te vullen voor de 
gemeenschap. Het is belangrijk aan te geven dat er geen 
vereiste is dat het werk om mondelinge geschiedenissen 
vast te leggen eindigt bij voltooiing van het eerste product: 
het kan nog lang nadat de eerste versie van Terrastories is 
gelanceerd bestaan.
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E. Ontwerpen van de digitale kaart; 
verwerking van media-opnames
Mapbox is een open-source kaartplatform voor op maat 
gemaakte kaarten. De geostorytelling-applicatie Terrastories 
die ACT in deze methodologie gebruikt, is gebouwd op het 
Mapbox-platform. 

Nadat alle kaartgegevens 
zijn verzameld en bij elkaar is 
gezet, kunnen deze worden 

geüpload naar Mapbox 
Studio...

...waar het teamlid (en) dat 
verantwoordelijk is voor GIS 
& cartografie de kaart kan 
opmaken, vormgeven en 

ontwerpen die als basis zal 
dienen voor de gemeenschaps 

Terrastories opbouw.

Raadpleeg voor het gebruik 
van Mapbox Studio de 
vele zelfstudies online, 

handleidingen en video’s die 
beschikbaar zijn gesteld door 

Mapbox.

Nadat de digitale kaart is 
voltooid, kan de kaartstijl 

worden gedownload 
van Mapbox Studio als 
voorbereiding op het 

bouwen van Terrastories.

Voordat we begonnen met het bouwen van Terrastories, is 
de andere essentiële taak het verwerken en bewerken van 
audiovisuele inhoud. Als u video en audio afzonderlijk hebt 
opgenomen, moet u deze synchroniseren met een programma 
zoals Adobe Premiere. U kunt ervoor kiezen om fade-in en 
fade-outs aan de video-inhoud toe te voegen of B-roll-beelden, 
ondertitels of titelschermen toe te voegen.

Het kan ook nodig zijn om enkele onvolkomenheden op te 
lossen, zoals pieken van audiogolven. Afhankelijk van de aard 
van het interview kan het nodig zijn om de opnamen in kleinere 
opnamen te knippen.

Belangrijk is dat de videobestanden moeten worden 
geëxporteerd met een lagere resolutie-indeling, rekening 
houdend met de opslagruimte van de media-inhoud. 
Naarmate de hoeveelheid storytelling toeneemt, neemt ook 
de bestandsgrootte van Terrastories toe, wat een resource 
drain kan zijn op uw hostinghardware. Als u een minicomputer 
gebruikt om een offline wifi-signaal te verzenden of Terrastories 
online host (zie hoofdstuk V), kost het tijd om videobestanden 
met een grote bestandsgrootte te streamen. Daarom raden we 
aan video’s te exporteren als een mp4 met een lagere resolutie. 
Voor het Matawai mondelinge geschiedenissenproject duurde 
het 13 uur videobeelden te exporteren van 720x480, ongeveer 
4,3 GB.
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F.Bouwen van Terrastories 
voor de gemeenschap  

Zodra het projectteam eenmaal 
heeft vastgesteld dat ze voldoende 
interviews hebben afgenomen en de 
Mapbox-kaart is ontworpen, is het tijd 
om te beginnen met het bouwen van 
Terrastories. De instructies voor het 
instellen en invullen van Terrastories 
staan op de GitHub-pagina, die altijd 
de meest gedetailleerde en up-to-date 
instructies bevat. Kortom, het proces 
om Terrastories te bouwen is als volgt:

Download de applicatie

Voeg de shapefiles van de 
kaart en het stijlbestand toe 
aan de applicatie

Installeer en voer de applicatie 
uit, waarbij de map tiles 
worden gemaakt

Pas de stijl van Terrastories 
aan voor de community via de 
administratieve back-end

Stel de machtigingen en 
referenties voor de community 
in via de administratieve back-
end

Voeg de inhoud van het verhaal toe 
via de administratieve back-end
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G. Gegevens, verhalen en 
machtigingen verifieren

Zodra Terrastories is ingesteld en gevuld met de inhoud 
van de kaart en verhalen, moet deze aan de gemeenschap 
worden getoond. Afhankelijk van de context kan het zinvol 
zijn om dit te doen via gemeenschapsvergaderingen, 
workshops, kleine focusgroepen of op individuele basis. 
Het projectteam, inclusief de gemeenschapspartners, moet 
bepalen welke verificatie method het beste past bij het 
project.  Naast deze overwegingen is het doel het volgende 
te waarborgen:

Dat de gegevens 
accuraat zijn en dat 

de kaarten correct zijn 
gelabeled. 

Dat de stijlen van 
Terrastories een 

weerspiegeling geven 
van het gewenste 
esthetiek van de 
gemeenschap

Dat er voldoende 
verhalen zijn 

toegevoegd aan 
Terrastories

Dat de 
gebruikersmachtigingen 

voor het bekijken 
van afgeschermde 
inhoud correct zijn 

geconfigureerd. 
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H. Installeren van Terrastories en 
laatste voorbereidingen 

De laatste stap van de uitvoering van het project is om 
Terrastories in te stellen op de hardware (of serverruimte) die is 
verkregen voor het project (zie hoofdstuk V) en het te installeren 
voor de gemeenschap. Als Terrastories offline zal werken, houdt 
dit in dat wordt nagedacht over de optimale plaatsingslocatie 
(s) en protocollen voor wanneer de hardware moet worden 
uitgevoerd, zodat mensen er toegang tot hebben. Het team 
moet ook nadenken over toegang, beveiliging en statistieken 
om de interesse van de gemeenschap voor het gebruik van 
Terrastories te monitoren.

In dit kader suggereert ACT dat de lokale gemeenschapspartner 
het proces overneemt als de primaire beheerder van het 
apparaat en de software. Het team moet ervoor te zorgen 
dat de gemeenschapspartner zich comfortabel voelt in het 
aan en uit zetten van het apparaat, de applicatie te laden en 
aan anderen te laten zien, vooral als het gaat om partners die 
niet veel met technologie hebben gewerkt. Het team zou ook 

moeten overwegen om regelmatige kijksessies te organiseren 
om de gemeenschap bekend te maken met de applicatie, zodat 
ze zich op hun gemak voelen om deze zelf te gebruiken.

Een andere belangrijke overweging is het natraject/monitoring 
van Terrastories en de praktijk van het delen van mondelinge 
geschiedenissen. Zoals eerder vermeld, bestaat het risico dat de 
mondelinge geschiedenissen over Terrastories worden herkend 
als “de gezaghebbende versie.”5 Daarom moet worden benadrukt 
dat de praktijk een levende traditie is en dat bewoners van de 
gemeenschap worden aangemoedigd om hun eigen verhaal 
aan de applicatie toe te voegen. In de toekomst zullen we 
functionaliteit voor Terrastories inbouwen om het gemakkelijker 
te maken om een verhaal als anonieme gebruiker in te dienen, 
maar in de tussentijd zou het projectteam moeten overwegen 
een protocol achter te laten zodat de opname van storytelling 
na de duur kan voortleven. 

 

5 Richard Price, die een aantal mondelinge geschiedenissen van Saamaka heeft 
vastgelegd in zijn boek First-Time: A Historical Vision of an African American 
People struggled with a similar tension, is het lezen waard: 

“Overweeg de mogelijke impact van dit boek op het Saramaka-kennissysteem. 
In 1978, tijdens mijn tweede nacht in Saramaka dat jaar, schreef ik de volgende 
gedachten in mijn veldnotitieboekje: ik word krachtig en pijnlijk getroffen, 
en echt voor de eerste keer ooit in het veld, door de manier waarop mijn 
autoriteit ( de autoriteit van mijn bevindingen [archivering, oraal]) beïnvloedt 
of kristalliseert of bevriest ‘de waarheid’ voor die Saramaka’s die het horen. 
Het zou bijvoorbeeld onmogelijk zijn voor iemand om met Matjaus aan 
Kwasimukamba te werken [een belangrijk verhaal waarvoor ik een aanzienlijke 
archiefbevestiging had gevonden] en het verhaal niet meer krijgen zoals ik het 
nu vertel. De morele keuze van mijn kant is moeilijk; aan de ene kant de wens 
/ verplichting om kennis te delen en uit te wisselen met de mensen die het met 
mij delen; aan de andere kant het gevaar van inmenging in een systeem van 
kennis, net zoals het functioneert. De belangrijkste reden voor het vertellen van 
Saramakas, zelfs zoveel [externe, schriftelijke] informatie als ik, is de snelheid 
waarmee het systeem sterft [terwijl de oude mannen overlijden]. Maar dit is 
nauwelijks een overtuigend argument. Voor zover de inhoud van dit boek en
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Een andere gerelateerde overweging betreft de 
toekomstige levensduur van de opnames. Hoewel 
Terrastories als een web applicatie, kan dienen als een 
lang termijn opslagplaats voor de opnames, kan de 
hardware waarop deze is geïnstalleerd mislukken en is 
het waarschijnlijk dat de financiering voor het hosten van 
een online versie opraakt. Bovendien zullen de entiteit 
of personen die de specifieke instanties van Terrastories 
ondersteunen, dit niet voor altijd kunnen volhouden. Een 
optie is om de materialen te deponeren in een archief dat 
aan een universiteit is gekoppeld.

Er zijn enkele archieven die zich specifiek richten op 
de inheemse taal, zoals het Archive of the Indigenous 
Languages of Latin America (AILLA) aan de University of 
Texas, het California Language Archive aan de University 
of California-Berkeley en de andere instellingen die lid zijn 
van het Digital Endangered Languages and Musics Archive 
Network (DELAMAN). Met de groeiende academische 
belangstelling voor mondelinge geschiedenis, zijn er 
echter nog tal van andere archieven die kunnen dienen 
als een goede opslagplaats voor de Terrastories-opbouw 
of de opnames zelf. Zoals met alles in deze methodologie, 
moet de gemeenschap zich echter bewust zijn van en 
instemmen met deze beslissing en het volledige recht 
hebben om te beslissen of inhoud afgeschermd moet 
blijven en onder welke voorwaarden.

niet alleen de fysieke vorm ervan Saramaka zal bereiken, blijft deze 
kwestie in leven. Mijn beslissing om te publiceren wordt gemaakt 
met een sterk gevoel van de snelheid waarmee First-Time kennis 
verdwijnt, met de geruststelling dat de belangrijkste deelnemers aan 
mijn publicatie, het hebben goedgekeurd, en met de verwachting 
(op basis van ervaringen uit het verleden) dat de inhoud van het 
boek slechts zeer geleidelijk en zeer gedeeltelijk doordringen tot het 
niveau van die oudsten die het meest rechtstreeks deelnemen aan 
het systeem van kennis”
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III. Opnameapparatuur 
selecteren 
In dit hoofdstuk bespreken we audio- en video-
opnameapparatuur voor het afnemen van interviews 
met mondelinge geschiedenissen, met de remote, 
regenwoudcontext waar ACT specifiek op is gericht 

Gewenste productiekwaliteit:
Wilt u een HD-afbeelding met een hoge 
resolutie of is iets kleiner voldoende? 
Moet het geluid helder, en vrij van 
achtergrondgeluid zijn, of is een opname 
waarbij de stemmen hoorbaar zijn 
voldoende? Als er meerdere speakers 
zijn, moet elke microfoon dan omhoog 
zijn? Moet het beeld stabiel zijn, vrij van 
beweging of storingen? Wil je meerdere 
camerahoeken? Hoe dynamisch moet de 
afbeelding zijn - statisch of met panning 
and zooming? Wat is de maximale lengte 
van een opnamesessie die u nodig heeft?

Technische capaciteit van deelnemers:
Hoeveel ervaring en capaciteit heeft 
het opnameteam bij het werken met 
opnameapparatuur? Hoeveel training en tijd zal 
nodig zijn en wordt er rekening mee gehouden 
in projecttijdlijn om capaciteit op te bouwen om 
met de gewenste apparatuur te werken? Hoe 
participatief zal het project zijn in de natuur - 
dat wil zeggen, zullen NGO-medewerkers het 
opnameteam begeleiden (of zelf deel uitmaken), 
of zal de opname volledig en zelfstandig worden 
afgehandeld door de gemeenschap? Is het 
belangrijk of nuttig voor het project dat de leden 
van de gemeenschap de technologie gebruiken die 
ze al bezitten, zoals hun smartphones (waarvoor 
geen training nodig is en daarom mogelijk een 
meer participatieve methode mogelijk maakt)?

Opname omgeving:
Hoe is het terrein waar het team reist? 
Zullen er veel stijgende en dalende steile 
heuvels zijn, waar het  apparatuur naartoe 
gebracht wordt? Is de reis over de rivier, 
en daarom met risico’s van waterschade? 
Is er over het algemeen veel wind of 
stof waar het team gaat opnemen? Zal 
de opname soms plaatsvinden in fel 
zonlicht? Zijn er risico’s op diefstal of 
verloren voorwerpen? Hoe vaak krijgt het 
team toegang tot elektriciteit voor het 
opladen of downloaden van bestanden 
van het apparatuur?

En tenslotte:

Financiering: 
Hoeveel kan worden gealloceerd voor 
apparatuur, workshops, training en 
veldwerk?

TIPS VOOR HET SELECTEREN VAN EEN OPTIMALE KIT 
VOOR UW PROJECT

In principe is het minimale dat nodig is voor het opnemen 
van mondelinge geschiedenis een apparaat dat audio en 
video opneemt, of zelfs alleen audio. Tegenwoordig kunnen 
veel smartphones gemakkelijk video-opnames makne 
van geschikte kwaliteit. Om echter een hogere kwaliteit 
productie te bereiken, zal de optimale apparatuur variëren, 
afhankelijk van de context, gebaseerd op de volgende 
overwegingen.
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Antwoorden op deze en soortgelijke vragen kan u helpen bij 
het bepalen van een juiste apparatuur die optimaal aansluit 
op uw behoeften. Het volgend deel presenteert specifieke 
veldkitlijsten voor twee verschillende projecten. Natuurlijk 
moeten deze lijsten worden voorzien van een voorbehoud dat 
naarmate de tijd verstrijkt, nieuwe hardware of technologie 
beschikbaar is en de specifieke items op de lijsten verouderd 
zijn.6 Echter, in zeer algemene termen, wordt een kit bestaande 
uit de volgende items aanbevolen:

6 Op het moment dat we dit eerste ontwerp schrijven (maart 
2019), leren we over de Zoom Q8-videorecorder die licht is en 
een video met een hoge resolutie combineert met een audio met 
hoge resolutie tegen een redelijk betaalbare prijs; we zullen deze 
recorder waarschijnlijk uitproberen in een toekomstig mondeling 
geschiedenissenproject. We hebben ook pas gehoord over een 
nieuwe externe harde schijf van LaCie genaamd de Rugged RAID 
Pro (link), die wordt geleverd met een ingebouwde SD-kaartlezer 
die media-inhoud automatisch kan importeren zonder het gebruik 
van een laptop. Dit elimineert de noodzaak voor een laptop om 
mediabestanden te importeren en hiervan een back-up te maken, 
en kan bij uitstek geschikt zijn voor veldkits die volledig door 
inheemse mensen worden beheerd. 

SAMPLE KIT 1: MATAWAI ORAL HISTORIES

Een of twee camera’s (dit 
kan een smartphone of een 
speciale videorecorder zijn)

Eén audiorecorder en indien 
nodig extra microfoons

Windscherm voor de 
audiorecorder

Statieven voor zowel video- 
als audiorecorder

Hoofdtelefoon om het 
geluid te controleren

Een aantal SD-kaarten

Batterijladers en extra 
batterijen

Een externe schijf voor opslag

Veeg om de lenzen schoon te 
maken

Notebooks en pennen

Plastic zakken

Milieuvriendelijke container

ACT heeft deze veldkit verkregen voor het vastleggen van orale historie 
in dorpen langs de Saramacca-rivier. Voor deze kit hebben we prioriteit 
gegeven aan een productie met een hoge resolutie, een aantal lensopties 
en waterdichte opslag vanwege de rivierreisomstandigheden. We 
waren ook van mening dat het ACT-team belast zou zijn met veel van 
de opnames, tenminste in het begin. Na elk item staat een beschrijving 
van de functie die het item in de kit speelt. Toen we met de kit 
begonnen, gebruikten we een aantal toevoegingen niet. De essentiële 
apparatuur (in termen van specificaties) wordt gemarkeerd met een 
opvallende gele kleur.

XLR camera & toevoegingen

· Canon EOS 70D camera met 18-135mm lens – Dit is de primaire 
videorecorder, evenals de camera voor foto’s. Deze lens heeft een 
uitgebreid zoombereik, dus het is heel goed mogelijk om de camera 
op het Manfrotto-tripod op afstand in te stellen en in te zoomen op 
het onderwerp / de onderwerpen.

· Canon 18-135mm lens: HD wide-angle converter – Deze converter 
wordt aan het uiteinde van de lens bevestigd om het bereik van de lens 
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te vergroten (voor een breder beeld).

· Canon 18-135mm lens: HD telephoto converter – Deze converter 
wordt aan het uiteinde van de lens bevestigd om de brandpuntsafstand 
van de lens te vergroten (waardoor een grotere zoomlens mogelijk is).

· Canon 18-135mm lens: photo lens hood – Deze kap wordt bevestigd 
aan het uiteinde van de lens om overtollig licht te blokkeren.

· Canon 18-135mm lens: UV, CPL, FLD filter kit – Dit bestaat uit 
drie verschillende filters: UV om het effect van dag / zonlicht te 
minimaliseren, CPL (circulaire polarisator) om verblinding of donkere 
luchten te onderdrukken, en FLD om op te nemen in fluorescerend 
licht.

· RØDE VMGO video mic kit – De RØDE-videomicrofoon kan bovenop 
de Canon EOS 70D-camera worden gemonteerd en met behulp van 
de bijbehorende rode kabel op de microfoonstekker van de camera 
worden aangesloten. Dit biedt veel betere invoeraudio dan de 
ingebouwde recorder van de camera.

· RØDE WS6 deluxe windshield –De windshield (bedecking) moet 
de gehele RØDE-videomicrofoon bedekken om windruis of andere 
vervormingen te allen tijde te blokkeren.

· Drie batterijen en twee opladers – Er zijn drie batterijen en 2 opladers 
voor deze recorder, plus een adapter oplader. 

HD camcorder

· Canon VIXIA HF R700 Camcorder – TDe Canon VIXIA is een 
eenvoudige, minimalistische draagbare camcorder die in staat is video 
van hoge resolutie op te nemen met weinig installatie. Het kan ook 
op een tripod worden geplaatst en kan een onbeperkte hoeveelheid 
videos opnemen totdat de opslag vol is of de batterijen leeg zijn.

· Canon 43mm UV filter – UV om overtollig zonlicht te blokkeren.

· Drie batterijen en oplader - Er zijn drie batterijen voor deze camcorder 
en een oplader voor de recorder. 

· Camcorder bag – Een compacte tas /hoes voor de camcorder en 
verschillende items.

Veld audio recorder

· Zoom H6 recorder – Dit is een speciale audiorecorder die maximaal 
zes audiokanalen kan opnemen. Degene die we voornamelijk in het veld 
zullen gebruiken, is de microfoonmodule.

· Zoom XY microphone module – Deze microfoonmodule kan bovenop 
de Zoom H6-recorder worden gemonteerd. De XY-microfoonmodule 
heeft dubbele microfoons die kunnen opnemen onder een hoek van 90 
of 120 graden.

· Zoom WSU-1 hairy windscreen – De windscreen moet bovenop 
de Zoom H6-microfoon worden geplaatst om windruis of andere 
vervormingen te allen tijde te blokkeren.

· Zoom HS-1 camera mount – Deze houder wordt gebruikt om de 
Zoom H6 op een van de twee tripods te plaatsen.

· AA batterijen – De Zoom H6 recorder werkt op AA-batterijen, dus het 
is nodig om een aanzienlijke hoeveelheid naar het veld te dragen.

File opslag

· Vier 64gb elite performance (95mb/s) SD cards – Hoge snelheid 
en hoge opslag SD-kaarten voor het opslaan van lange en HD-
videobestanden op de Canon EOS-camera of Canon VIXIA-camcorder

· Twee LaCie Rugged 4TB externe schijven – Deze robuuste externe 
apparaten zijn bedoeld voor het opslaan van de audiovisuele bestanden 
na een dag fotograferen.

· SD card reader – Een draagbare USB-card reader voor SD-kaarten.
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Tripods

· Manfrotto MK290XTA3 tripod – Dit grote, professionele tripod 
heeft een met een vloeiende bal om gekartelde bewegingen te 
minimaliseren en kan worden gebruikt om de Canon EOS-camera of 
de Canon VIXIA-camcorder te monteren.

· Mobile JOBY GorillaPod – Een kleiner en flexibel tripod dat op een 
tafel of op de grond kan worden geplaatst. Kan nuttig zijn voor alle 
drie de apparaten, maar is bedoeld om te worden gebruikt met de 
Zoom H6-recorder, die zo dicht mogelijk bij de persoon moet worden 
geplaatst.

Opslag

· Pelican 1510 carry-on watertight case – Deze waterdichte hoes 
is voor het opslaan van alle apparatuur. Het is ontworpen om in het 
handbagagegedeelte van een vliegtuig te passen, dus het is niet nodig 
om het in te checken en daarmee het risico te lopen dat items of de 
hele kit wordt gestolen

· Backpack for SLR/DSLR cameras – om een deel van het apparatuur 
in de rugzak te dragen. 

Miscellaneous

· Sony MDR-7506 headphones –Een hoogwaardige hoofdtelefoon om 
het geluidsniveau te controleren, vooral voor de Zoom H6-recorder. 
Het is een aanrader om ervoor te zorgen dat de geluidsniveaus optimaal 
zijn ingesteld in de apparaten voordat u begint met het interview.

· Headphone male-to-male extension cable – voor het aansluiten van 
de hoofdtelefoon op de apparaten.

· Notebook/pens – om interviewonderwerpen en metadata bij te 
houden.

· AA/AAA batterij oplader plus rechargeable batterijen – AAA voor de 
Zoom recorder.

· Handleidingen – Engelstalige handleidingen voor de SLR camera, 
de VIXIA-camcorder en de Zoom H6-recorder. Instructies ook in het 
Nederlands beschikbaar.

· Schoonmaak kit – bevat lensreinigingsoplossingen, microvezeldoek, 
lenspapier, wattenstaafjes en andere items om lenzen schoon te 
houden.

· HDMI cable – om een beeldscherm te verbinden.

· USB wires – om het apparatuur te verbinden met een  computer.

· Plastic bags – Plastic zakken in verschillende maten om het apparatuur 
veilig en waterdicht te houden.

Er zijn verschillende opties voor het werken met deze kit:

· Standard (zoals hierboven uitgelegd): de meest gebruikelijke kitoptie 
is het gebruik van de Canon 70D-recorder met het Manfrotto-statief 
(en RØDE-microfoon) voor video en de Zoom H6-recorder met de 
GorillaPod voor audio afzonderlijk.recorder with the GorillaPod for 
audio separately.

• Minimaal: een minder intensieve optie is om de Sony VIXIA-camcorder 
te gebruiken in plaats van de Canon 70D en een Zoom H1 digitale 
audio-nabestelling in plaats van de Zoom H4 of H6.

• Alles-in-één: de Zoom H6-recorder kan bovenop de Canon 
70D-recorder worden geplaatst en worden aangesloten voor geluid, 
zodat een alles-in-één-kit een videobestand met hoogwaardige audio 
heeft die al is gesynchroniseerd (Het statief moet echter dichter bij het 
onderwerp worden geplaatst om de audio goed te kunnen opnemen.). 
Als alternatief kan ook de RØDE-microfoon op de camera worden 
gebruikt als stereogeluid niet nodig is.

• Alleen audio: gebruik de Zoom H6-recorder met een van de statieven 
voor een installatie met alleen audio met een GorillaPod om de digitale 
recorder samen met een voorruit te monteren.
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SAMPLE KIT 2: KOGUI ORAL HISTORIES

ACT heeft deze veldkit verkregen voor het vastleggen 
van mondelinge geschiedenissen langs heilige 
plaatsen en dorpen in de Sierra Nevada de Santa Marta, 
Colombia. Voor deze kit hebben we prioriteit gegeven 
aan gebruikersvriendelijke apparatuur voor een volledig 
participatieve methodiek, waarbij het Kogui-team de 
opname volledig deed; lichtgewicht componenten met 
een rugzak voor gemakkelijk reizen op en neer in een 
bergachtig gebied; en zonne-energie voor het opladen 
voor gebieden zonder elektriciteit.

Na elk item staat een beschrijving van de functie die het 
item in de kit speelt.

· 2x Canon VIXIA HF R800 Camcorder 
– De Canon VIXIA is een eenvoudige, 
minimalistische draagbare camcorder die 
video van hoge kwaliteit kan opnemen met 
weinig opzet. Het kan ook op een tripod 
worden geplaatst en kan een onbeperkte 
hoeveelheid video materiaal opnemen 
totdat de opslag vol is of de batterijen leeg 
zijn.

· Drie batterijen en een lader – Er zijn drie 
batterijen voor de camcorder en twee 
laders voor deze recorder.

Veld audio recorder

· Zoom H1n recorder – Dit is een speciale 
audiorecorder met een eenvoudige 
maar voldoende opstelling voor dubbele 
microfoonopnamen.

· Zoom WSU-1 hairy windscreen – De 
voorruit moet boven op de Zoom H1n-
microfoon worden geplaatst om windruis 
of andere vervormingen te allen tijde te 
blokkeren.

· Zoom HS-1 camera mount – Het doel van 
deze frame is om de Zoom H1n bovenop 
de GorillaPod te plaatsen.

· 2x PowerDeWise Pro Grade Lavalier Lapel 
– om reversmicrofoons aan de Zoom H1n 
toe te voegen, als optie.

HD video recorder
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File opslag Opslag· 4x Extreme Pro 128GB SD cards – 
Hoge snelheid en hoge opslag SD-
kaarten voor het opslaan van lange en 
HD-videobestanden op de Canon VIXIA-
camcorder.

· 6x Sandisk Ultra 64GB Micro SDXC 
UHS-I Card with Adapter – MicroSD-
kaarten voor de H1n-audiorecorder en 
voor smartphones.

· 1x LaCie Rugged 4TB external 
drive – Deze robuuste externe 
apparaten zijn bedoeld voor het opslaan 
van de audiovisuele bestanden na een 
dag fotograferen.

Tripods · 2x Manfrotto MKCOMPACTLT-BK 
Compact Tripod– Dit is een degelijk en 
lichtgewicht statief voor het monteren van 
de Canon VIXIA-recorder. Deze passen in 
de voor de set verkregen rugzak.

· Mobile JOBY GorillaPod – Een kleiner 
en flexibel statief dat op een tafel of op 
de grond kan worden geplaatst. Kan 
nuttig zijn voor alle drie apparaten, maar 
is bedoeld voor de Zoom H1n-recorder, 
die zo dicht mogelijk bij het object moet 
worden geplaatst.

· 2x Jellyfish Spring Tripod Mount voor 
Smartphones – te monteren aan de 
Manfrotto-statieven en smartphones die 
in het bezit zijn van het Kogui-team indien  
ze hun eigen telefoons willen gebruiken 
om op te nemen.

· TUBU Video Camera Backpack Fit 2 
Pro-sized DSLR / SLR Camera – Dit is 
een flexibele rugzak, ontworpen voor 
een camera, die alle apparatuur behalve 
de zonnelader kan opbergen.

Miscellaneous

· Sony MDR-7506 headphones – Een 
hoogwaardige hoofdtelefoon om het 
geluidsniveau te controleren, vooral 
voor de Zoom H1n-recorder. Het is 
aangeraden om ervoor te zorgen dat de 
geluidsniveaus optimaal zijn ingesteld op 
de apparaten voordat u begint met het 
interview.

· 30000mAh draagbare oplader – om 
mobiele telefoons op te laden terwijl u in 
het veld bent

· Yoobao US draagbare 4 Port USB wamd 
oplader – tom telefoons op te laden als 
er elektriciteit is.

Solar

GoalZero Sherpa 50 Power Pack – Dit is 
nodig om energie op te slaan die wordt 
opgewekt door de zonnepanelen, handig 
om hoog op te laden in de Sierra Nevada 
waar geen elektriciteit is.

· GoalZero Nomad 28 Plus Solar Panel – 
Zonnepanelen om op te laden, die in de 
rugzak passen. 
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IV. Beste methoden voor 
opname in het veld 
In dit hoofdstuk delen we enkele van de beste praktijken die 
we hebben geleerd tijdens interviews in het kader van het 
vastleggen van orale historie tijdens onze pilots (zie case-
studies aan het einde van deze handleiding). Wij raden ook aan 
om enkele aanvullende handleidingen te lezen over het maken 
van opnames van mondelinge geschiedenis en het werken met 
apparatuur, zoals de handleidingen op de website van de Oral 
History Association.

HET KIEZEN VAN EEN LOCATIE, ACHTERGROND, EN 
OPZETTEN VOOR EEN INTERVIEW

Er zijn een aantal overwegingen die in acht genomen moeten 
worden bij het selecteren van een plaats om het interview op te 
nemen. Afhankelijk van het project kan de locatie erg belangrijk 
zijn voor het onderwerp dat wordt besproken; bijvoorbeeld als het 
gesprek over een heilige of historische plek gaat en het mogelijk 
is om daar te reizen en op te nemen. Anders kunt u misschien 
een plek selecteren die vertrouwd en comfortabel aanvoelt voor 
de spreker, zoals in of direct buiten hun huis, bij de rivieroevers 
of in hun kostgrond. 

Bij het selecteren van een plek is het erg belangrijk om 
rekening te houden met de hoeveelheid achtergrondruis 
die in de opname kan filteren. Dit kan het geluid van het 
dorpsleven zijn (zoals kinderen die op de achtergrond 
spelen of het geluid van een buitenboordmotor van een 
voorbij varende boot) of de wind. De audio-recorders die 
we gebruiken zijn behoorlijk gevoelig en zullen dat soort 
omgevingsgeluiden zeer merkbaar opnemen, dus het is 
aan te raden om te proberen een plek te selecteren met 
een minimale hoeveelheid achtergrondgeluiden.

Bovendien moet u rekening houden met de 
achtergrondafbeelding. Als de achtergrond erg complex 
is, of als er veel beweging is, kan dit de aandacht afleiden 
van het interview. We raden aan om een achtergrond te 
gebruiken die intiem aanvoelt, relatief uniform in detail, met 
kleuren die aangenaam zijn voor de ogen en met functies die 
representatief zijn voor de levenservaring van interviewer . 
Grote voorbeelden van een effectieve achtergrond kunnen 
een bos met een rivier op de achtergrond zijn, of de houten 
planken van een gebouw waar het interviewonderwerp 
zich bevindt.

Wanneer u buiten fotografeert, moet u rekening houden 
met de richting van de zon: als het interview enige tijd duurt, 
kan de zon aanzienlijk opkomen en uw verlichtingsset 
in gevaar brengen (of de luidsprekers langdurig in de 
hete tropische zon zitten!). Je moet ook overwegen 
of de verlichting voldoende is om de gezichten van de 
interviewers te zien, vooral voor personen met een donkere 
huidskleur. Halverwege de middag fotograferen, terwijl 
de hete Amazone-zon fel schijnt, kan ook een vervaagde 
achtergrond tot gevolg hebben. Afhankelijk van de context, 
wil je misschien alleen interviews in de ochtend en late 
namiddag filmen.
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In deze afbeelding zijn zowel de interviewer (rechts) als het onderwerp (links) 
duidelijk zichtbaar, met voldoende bewegingsvrijheid. De omlijsting is intiem, 
en de achtergrond is zowel gemakkelijk voor de ogen als voegt een context 
van het dorpsleven toe.

Voor de Kogui van de Sierra Nevada de Santa Marta is het gebruikelijk om 
bij een heilige rots te zitten en naar een of meer van de mamos te luisteren. 
Deze afbeelding legt deze dynamiek effectief vast, met een aangename ach-
tergrond en minimale afleiding. De enige aanpassing die zou kunnen worden 
gedaan, zou zijn om de camera een beetje te laten zakken om de voeten van 
de twee voorluidsprekers niet af te snijden.

Voorbeelden van ineffectieve achter-
grondsamenstelling en belichting:

Deze opname werd op een locatie vastgelegd op een heilige plaats. De 
verteller, links, vertelt het verhaal van de plaats en de bedoeling was dat de 
kinderen zaten en luisterden. Op weg naar de plek, terwijl ze door het bos 
wandelen, beten vlooien de kinderen. Naarmate de video vorderde, begon-
nen ze te jeuken en de vlooien te plukken, wat zorgt voor een onbedoeld 
hilarische maar zeer afleidende achtergrond.

Hier is de verlichting te donker om de gezichten van de interviewers goed te 
kunnen onderscheiden. Bovendien ziet het beeld er erg krap uit en worden 
zowel de interviewer (rechts) als een van de aanwezigen (links) uit het beeld 
geknipt.

Voorbeelden van effectieve achter-
grondsamenstelling en belichting:
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HET APPARATUUR OPZETTEN:

Video apparatuur: 
Plaats de Canon 70D-camera op een Manfrotto-statief en houd hem 
op een afstand van de geïnterviewde personen. U kunt de modus Auto 
of Manual gebruiken, maar met de modus Manual hebt u meer controle 
over de verlichting. Het is ook aangeraden om de handmatige focus 
te gebruiken en de zoomknop op het scherm te gebruiken om in te 
zoomen op het(de) subject(en) en ervoor te zorgen dat de focus zo 
nauwkeurig mogelijk is. Met de 70D-camera is de optimale instelling 
voor de videokwaliteit 1920x1080, maar met een lagere framesnelheid 
(zoals 24) en IBP-weergave, omdat een video van hogere kwaliteit de 
neiging heeft teveel te zijn voor sommige supersnelle SD-kaarten (zelfs 
die met een rating van 10) om te verwerken, en zonder die aanpassingen, 
zou je na enige tijd het bericht “De video stopte automatisch opnemen” 
ontvangen.
Controleer na het instellen van het video-opnameapparaat of het recht 
en gecentreerd is met behulp van een ingebouwde leveller of door het 
naar beste vermogen te schatten. Zorg ervoor dat u verlichtingsniveaus 
gebruikt die geschikt zijn voor de instelling - u wilt geen donkere 
subjecten of slecht / overmatig verlichte achtergronden. U wilt de 
camera zodanig positioneren dat het / de interviewonderwerp (en) 
het primaire object van het beeld zijn, maar dat ze naar de interviewer 
kijken en niet naar de camera. Zet deze persoon ten opzichte van de 
interviewer zodanig neer dat u zijn profiel kunt zien, zodat de kijker 
zichzelf in de verbeelding van de interviewer kan plaatsen. Zoom 
voldoende in op de luidspreker (s), maar laat voldoende ruimte over in 
de opname voor het geval ze bewegen of praten met hun handen. Zorg 
ervoor dat de lens goed is scherpgesteld op de onderwerpen.

Audio apparatuur: 
Gebruik altijd de voorruit van de recorder als u buiten opneemt. De 
zoomrecorder moet op een GorillaPod worden geplaatst, heel dicht bij 
het onderwerp / de onderwerpen. Het moet zich buiten het videoframe 
bevinden, maar zo dicht mogelijk bij het onderwerp (en), om optimaal 
stereogeluid te verkrijgen. Omdat de recorder nooit erg dicht bij 
het onderwerp staat, kan het volume vrij hoog worden ingesteld, 
bijvoorbeeld op 8/9; deze moet echter worden verlaagd als er veel 
omgevingsgeluid is.

Voordat u begint met opnemen, controleert u het geluidsniveau met 

een hoofdtelefoon en past u deze zo nodig aan. Het is standaard om een 8/9 
volumeniveau voor de microfoon te gebruiken; een overmatige hoeveelheid 
externe ruis kan echter tot aanpassing leiden of het interview naar een andere 
locatie verplaatsen. U kunt ook veel voorkomende geluiden opmerken die 
onverwacht behoorlijk luid zijn, zoals het geluid van voeten die op een vuile 
vloer bewegen. Controleer daarom altijd de audio. Vraag de interviewers op 
hun normale toon te spreken om ervoor te zorgen dat het geluid niet ‘knipt’ 
(een term voor een geval waarbij het audioniveau zo hoog is dat het het rode 
gebied van de volumebalk bereikt, wat resulteert in een slechte golfvorm 
voor de audio). De basistaak van veldopname is om op een zo hoog mogelijk 
niveau op te nemen, zonder te knippen.

Vlak voordat er opgenomen wordt:
Controleer ALTIJD nogmaals of alle apparaten opnemen voordat u het 
signaal geeft aan de interviewer om te beginnen; het is gemakkelijk om te 
vergeten op Record te drukken op de Zoom-recorders zodra u de kanalen 
hebt ingeschakeld.

Het is belangrijk dat de videorecorder geluid opneemt, zelfs als u een 
afzonderlijke audiorecorder gebruikt. Dit zodat de video-opname later 
kan worden gesynchroniseerd met de audio-opname. Geef aan het begin 
van de video een luide klap voor de videorecorder als referentiepunt 
die het gemakkelijker maakt bij het uitvoeren van daaropvolgende 
computerbewerkingen en -verwerking.
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HET VOORBEREIDEN VAN  INTERVIEW SUBJECT(EN) 

Om ervoor te zorgen dat u zinvolle en inhoudelijke antwoorden 
krijgt, moet u de tijd nemen om de vragen of plaatsen vooraf 
met het interview te bespreken. In het geval van een project 
over mondelinge geschiedenissen gericht op plaatsen / 
geografie, kunt u een lijst met plaatsen met het onderwerp 
bekijken en vervolgens een afzonderlijke lijst samenstellen van 
plaatsen waarover het interviewer bereid is verhalen te vertellen. 
Hiermee voorkom je veel “nou, ik ken de plaats en waar het is, 
maar ik weet niet waarom het zo wordt genoemd” inhoud in je 
videobeelden, en zorgen voor een soepeler, kwalitatief beter 
interviewproces en productie. Als u in een team werkt, kan een 
lid dit gedeelte regelen, terwijl een ander de opnameapparatuur 
instelt. U moet ook een gesprek voeren met de betrokkene 
(n) over toestemming zoals beschreven in sectie II, en u kunt 
ervoor kiezen om dit gesprek (of een deel ervan) op te nemen 
als een record van de erkenning van toestemming. 

IHet is ook belangrijk om met de proefpersonen te plaatsen 
zodat ze comfortabel en op een plek zitten met een koele 
temperatuur, om te voorkomen dat het interview vroegtijdig 
wordt afgebroken. Draag water en snacks mee om aan het 
onderwerp of de interviewer te geven als ze een pauze willen 
nemen.

DINGEN WAARMEE ER REKENING GEHOUDEN MOET WORDEN

Houd uw apparatuur in de gaten om te zorgen voor het 
volgende:

· Opname is 
bezig.

· Batterijniveaus 
zijn voldoende.

· Er is nog voldoende 
schijfruimte om het 

interview op te nemen. 

In het geval van een Canon EOS 70D of vergelijkbare DSLR-
camera’s, laat  voldoende ruimte om de limiet van 30 minuten te 
bereiken om het interview te pauzeren en opnieuw te beginnen 
met opnemen. Ook in het geval van een Canon EOS 70D of 
vergelijkbare DSLR-camera’s, is het apparaat niet gestopt met 
opnemen omdat SD-kaarten niet kunnen bijhouden. 

Houd de zon in de gaten om ervoor te zorgen dat het veranderen 
van licht uw opname niet beïnvloedt, en neem vooraf de juiste 
voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat er geen drastische 
veranderingen plaatsvinden in de periode van 30-60 minuten. 
Mensen die niet bij het project betrokken zijn, kunnen langslopen 
en / of willen zien wat er gebeurt. Zorg ervoor dat deze mensen 
de video niet onderbreken door het frame binnen te gaan of veel 
lawaai te maken. Andere afleidende dingen kunnen ook op de 
achtergrond voorkomen; houd deze in de gaten om er zeker van 
te zijn dat ze de kwaliteit van het videoproduct niet verminderen.7 
Hetzelfde geldt voor de audio.8

7 Een gedenkwaardig ACT-voorbeeld hiervan was een 
video-opname van een oudere die over een heilige 
plek sprak, met kinderen om hem heen. Op weg naar 
de plek moesten we door een stuk bos wandelen met 
veel bijtende insecten. Tijdens de opname hadden de 
kinderen jeuk en begonnen ze aan hun huid te plukken. 
Dit was onbedoeld komisch en deed zeker afbreuk aan 
de ernst van het verhaal van de oudere. 
8    Hier kunnen we het voorbeeld geven van een meisje 
dat in de buurt van het interview zit en een manja (mango) 
eet. De gevoelige audiorecorder neemt het geluid op van 
haar zuigen aan het fruit, wat erg afleidend is.
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Als u van en naar apparaten loopt, trek dan mogelijk luidruchtige 
schoenen uit (zoals slippers) om het geluid dat u zelf maakt te 
minimaliseren.

Probeer niet te veel bezig te zijn met het gesprek dat plaatsvindt 
(bijvoorbeeld door te glimlachen, te knikken of mee te lachen), 
omdat dit ertoe kan leiden dat het onderwerp ook met u in 
gesprek gaat, bijvoorbeeld via oogcontact.

In het geval van interviewers die voornamelijk luisteren, 
kan het verstandig zijn om hen eraan te herinneren hun 
gespreksonderbrekingen te minimaliseren (zoals “m-hms” en 
“ja”) om niet af te leiden van de primaire spreker.

Het is handig om tijdens het interview notities te maken, 
bijvoorbeeld om eventuele plaatsnamen of onderwerpen op te 
schrijven, om later metadata te kunnen schrijven.

WAT TE DOEN NA HET INTERVIEW 

Na het interview wilt u misschien enkele foto’s maken van het 
onderwerp en / of de interviewer. Misschien wilt u ook enkele 
panning-opnamen maken van de locatie die kan worden 
gebruikt voor B-beelden later - vooral als u niet snel terug 
bent op de locatie

Metadata: 
Leg direct na het interview de volgende informatie vast als deze niet tijdens 
het interview naar voren is gekomen:

Naam van de subject(en)

Geboortejaar van het subject

Geboorteplaats van het onderwerp (en / of 
andere relevante demografische informatie)

Locatie waar interview plaatsvond

Naam van de interviewer

Interviewdatum

Talen

Korte samenvatting van het interview 
(inclusief genoemde plaatsen)

Duur van het interview

De persoon die wordt geïnterviewd, kan na het interview enkele vragen of 
opmerkingen hebben. Ze hebben misschien op het moment iets genoemd 
dat ze bij nader inzien liever hadden weggehaald. Geef ze de gelegenheid 
om na te denken over het interview en kijk of er iets is dat ze willen 
toevoegen. In veel gevallen wil de persoon ook een persoonlijk exemplaar 
van de opname hebben. Als dit het geval is, kunt u ervoor kiezen om later 
een dvd of USB-stick aan te bieden.
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OPSLAG EN BEHANDELING VAN MEDIABESTANDEN IN HET 
GEBIED

Als u een laptop bij u heeft, is het raadzaam om de audio- en 
videobestanden op een externe schijf op te slaan voor bewaring 
en om de SD-kaarten zo snel mogelijk vrij te maken. Wanneer 
u de bestanden op de computer of op het station opslaat, 
moet u alle media-inhoud (video, audio, foto’s) opslaan in een 
mapindeling zoals / Locatie / Naam / Datum /. Digitaliseer de 
metagegevensinformatie in een spreadsheet. Maak altijd ergens 
een back-up van de bestanden (en neem dit heel serieus!). 

Probleemoplossen:
Een ervaring van ACT was dat een SD-kaart beschadigd is geraakt door een 
Zoom-audiorecorder. De recorder kon de audiobestanden op de SD-kaart 
afspelen, maar bij het aansluiten van de SD-kaart op een computer was het 
enige zichtbare een oneindige lus van submappen die uiteindelijk Windows 
Explorer zou laten crashen. We hebben het freeware-programma EaseUS 
Data Recovery Wizard gebruikt om de audiobestanden probleemloos te 
herstellen.

ZORG VOOR APPARATUUR OP HET GEBIED

Bewaar uw apparatuur altijd in een waterdichte behuizing of 
een vergelijkbare beschermende verpakking, want zelfs als het 
niet regent kan waterschade optreden.

Als regen wordt verwacht, of als je per boot reist en 
stroomversnellingen tegenkomt, pak de koffer dan in een 
paar plastic vuilniszakken voor extra veiligheid.

Laad al uw batterijen op voor een dag vol opnamen en wis 
de SD-kaarten.

Reinig uw lenzen regelmatig van vocht en vlekken, en gebruik 
een borstel om de apparatuur en het statief te reinigen van 
vuil, dat in de groeven kan vast komen te zitten.

We hebben geconstateerd dat met waterdichte pelikanen 
het binnenschuim uiteindelijk begint te verdwijnen. Probeer 
het schuim zoveel mogelijk op zijn plaats te houden om 
schade aan apparatuur te minimaliseren.

Zorg ervoor dat alle apparatuur veilig is teruggekeerd na een 
dag fotograferen. Neem een checklist met apparatuur mee 
en bekijk deze dagelijks.

Als u in een omgeving werkt waar beveiliging een probleem 
is, moet u de apparatuur altijd bij u in het zicht hebben of 
opbergen op een veilige plek.
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V. Gebruik van de Terrastories 
geostorytelling applicatie
Dit hoofdstuk bespreekt de nieuwe geostorytelling-applicatie 
die is ontwikkeld voor de mondelinge geschiedenismethode 
van ACT, genaamd Terrastories. Het is open-source en gratis 
voor elke gemeenschap ter wereld om hun eigen verteltradities 
in kaart te brengen.

HOE WERKT TERRASTORIES

Hoewel er al een aantal hulpmiddelen voor digitale verhalen 
en kaarten beschikbaar zijn, zijn deze allemaal afhankelijk van 
de internetconnectiviteit. Daarom was de noodzaak er om 
onze eigen applicatie te ontwikkelen om interactieve kaarten 
en video-opnamen van verhalen te kunnen tonen op afgelegen 
locaties in het Amazonegebied. Daarom namen we de taak 
op zich om de ontwikkeling van onze allereerste aangepaste 
softwareapplicatie genaamd Terrastories. 

Terrastories is een geostorytelling-applicatie die is gebouwd 
om lokale gemeenschappen in staat te stellen hun eigen 
mondelinge verteltradities te vinden en in kaart te brengen 
over plaatsen die een belangrijke betekenis of waarde voor 
hen hebben. Leden van de gemeenschap kunnen plaatsen en 
verhalen toevoegen via een gebruiksvriendelijke interface en 
beslissingen nemen over het aanwijzen van bepaalde verhalen 
als privé of beperkt met behulp van een systeem met graduele 
toegangsreferenties. Aangedreven door het Mapbox-platform, 
is Terrastories ontworpen om volledig offline-compatibel te 
zijn, zodat externe gemeenschappen de applicatie volledig 
kunnen openen zonder internetverbinding.

De interface van Terrastories bestaat hoofdzakelijk uit een 
interactieve kaart en een zijbalk met media-inhoud. Gebruikers 
kunnen de kaart verkennen en op geactiveerde punten klikken 

om de verhalen te zien die bij die punten horen. Als alternatief 
kunnen gebruikers communiceren met de zijbalk en op 
verhalen klikken om de punten in het landschap te zien waar 
deze verhalen plaatsvonden.

Via een administratieve back-end kunnen gebruikers ook 
verhalen toevoegen, bewerken en verwijderen, of ze instellen 
als beperkt zodat ze alleen zichtbaar zijn met een speciale 
gesorteerde login. ACT-geografen kunnen de inhoud van de 
interactieve kaart volledig ontwerpen en aanpassen, en de 
interface zelf is aanpasbaar met een kleurenschema en ontwerp 
dat de esthetiek van de gemeenschap weerspiegelt.

Terrastories werkt door een lokale website op te zetten die 
toegankelijk is zonder internettoegang: een gebruiker kan 
volledig offline zijn, maar zodra http://terrastories.io is 
geopend, wordt de toepassing geladen. We hebben ook een 
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OPZETTEN EN INSTALLEREN VAN TERRASTORIES

Terrastories is een applicatie in actieve ontwikkeling. Ga 
voor de meest actuele informatie naar onze website op http://
terrastories.io. Gedetailleerde en actuele instructies voor het 
instellen, aanpassen en gebruiken van Terrastories staan altijd 
op een GitHub-pagina, hier.

Als hulp nodig is, of een begeleide installatie gewenst is, neem 
dan contact op met Rudo Kemper op rkemper@amazonteam.
org of sluit je aan bij het Ruby for Good #terrastories-kanaal op 
Slack.

PARTNER ORGANISATIES

 

HARDWARE VOOR HET HOSTEN VAN TERRASTORIES

Terrastories is ontworpen om te werken in online of 
offline omgevingen en voor zowel computer- als mobiele 
weergaven.

Voor sommige communities kan het voldoende zijn om een 
online website te hebben, in welk geval basis serverkosten de 
enige variabele zijn voor het hosten van Terrastories.

Voor de offline instelling kan Terrastories worden geïnstalleerd 
op een desktop- of laptopcomputer, waar het lokaal wordt 

systeem ontwikkeld waarmee gebruikers de toepassing kunnen 
installeren op een minicomputer, een NUC genaamd, die bij het 
inschakelen een WiFi-signaal verzendt. Na het verbinden met 
het wifi-signaal kan de gebruiker de applicatie laden; ook hier is 
geen internettoegang nodig. Op deze manier kunnen leden van 
de gemeenschap Terrastories op hun eigen apparaten laden. 
Terrastories kan ook worden ingesteld om online te werken, 
indien nodig of gewenst.

Het ontwerp van Terrastories wordt momenteel beheerd door 
ACT in samenwerking met een team van vrijwillige ontwikkelaars 
genaamd Ruby for Good. De eerste versie van de applicatie is 
gebouwd voor de Matawai en bevindt zich in een bijna voltooide 
staat (lees hier over het werk om Terrastories voor de Matawai 
af te maken vanuit het perspectief van Mapbox). ACT gebruikt 
Terrastories reeds voor haar andere projecten inzake orale 
historie en tegen het einde van 2019 zullen we een openbare 
en generaliseerbare versie uitbrengen.

Ondanks Terrastories nog in ontwikkeling is, hebben 
we volledige interne capaciteit om inhoud voor al onze 
partnergemeenschappen in te stellen, te vullen en te beheren.

Hoewel Terrastories is ontwikkeld met de documentatiemethode 
van ACT in gedachten, kan het worden gebruikt voor het in 
kaart brengen van elke vorm van inhoud voor het vertellen van 
verhalen (of zelfs vrijwel elke vorm van audio- of video-opname 
die een geografische referentie heeft). We bouwen Terrastories 
om zo bruikbaar mogelijk te zijn voor elke gemeenschap over de 
hele wereld en verwelkomen feedback over hoe het praktischer 
kan worden gemaakt voor verschillende gebruiksscenario’s.



39

uitgevoerd. Om optimaal te kunnen werken, moet de 
computer ongeveer 8 GB RAM, een grafische kaart van GL en 
voldoende ruimte hebben om de media-inhoud te hosten die 
op Terrastories wordt gehost.

Bovendien bestaat de optie om Terrastories te installeren 
op een NUC-computer (Next Unit of Computing), die een 
WiFi-signaal uitzendt waarmee gebruikers verbinding kunnen 
maken met hun persoonlijke apparaat om Terrastories te 
laden. Instructies voor het instellen hiervan staan op de 
hierboven gekoppelde GitHub-pagina. Deze aanpak vereist 
speciale hardware, minimaal samengesteld uit een NUC-
eenheid (met een grafische kaart van GL), een harde schijf, 
geheugen en een draadloze kaart. Voor projecten heeft ACT 
het volgende verkregen:

- Intel NUC mini PC kit NUC6i7KYK (Intel Core i7) 
- Crucial 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/S (PC4-19200) SR 
x8 SODIMM 260 
- Samsung 960 EVO Series 250GB PCIe NVMe M.2 Internal 
SSD

VI. Andere methodologieën en 
middelen

In deze handleiding hebben wij ons gericht op een specifieke 
methodologie om plaatgebonden mondelinge historie op 
te nemen en deze in kaart te brengen met behulp van de 
Terrastories applicatie. Er zijn verschillende indrukwekkende 
projecten, gereedschappen (tools), methodologiën en andere 
hulpmiddelen ontwikkeld door derde partijen op het gebied 
van digitale verhalen (vertelling), participatieve kartering en 
inheemse filmproductie. Het volgende is een niet-limitatieve 
lijst van dergelijke inhoud. 

GEREEDSCHAPPEN 

ESRI Story Maps
Esri Story Maps biedt de mogelijkheid om gezaghebbende kaarten te 
combineren met verhalende tekst, afbeeldingen, en multimedia-inhoud. Zij 
maken het makkelijk om de kracht van kartering (kaarten) en geografie te 
benutten om zodoende het verhaal te kunnen vertellen. https://storymaps.
arcgis.com/en/

Isuma.TV
IsumaTV is een samenwerkend multimedia platform voor inheemse 
filmmakers en media organisaties. Voor elke gebruiker is het mogelijk 
om hun eigen ruimte of kanaal te ontwerpen, overeenkomstig met hun 
identiteit, mandaat en publiek. IsumaTV eert orale talen. Het maakt gebruik 
van minder tekst om op het platform te kunnen navigeren. IsumaTV maakt 
gebruik van icoontjes en kleur-gecodeerde taal om gebruik vriendijk te 
zijn voor online orale culturen. De IsumaTV Mediaspeler is ontwikkeld om 
afgelegen gemeenschappen in staat te stellen om gelijkelijk, in eigen taal, 
deel te kunnen nemen aan een wereld die gedreven wordt door media. 
http:// isuma.tv/
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te versterken door hen te helpen identificeren, vastleggen en promoten 
van gemeenschapsgedreven oplossingen. Het voornaamste doel van dit 
handboek is om gemeenschaps initiatieven en oplossingsmodellen te 
promoten door benaderingen voor te stellen die antwoorden op huidige 
en toekomstige uitdagingen betreffende duurzaamheid, beheersing van 
natuurlijke hulpbronnen en behoud van biodiversiteit. Het handboek 
introduceert sleutelconcepten en technieken die participatieve en 
systeembenadering naar gemeenschap betrokkenheid ondersteunen, gebruik 
makende van participatieve visuele methoden http://www.cobracollective.
org/ practitioners-handbook/

StoryCenter: Digital Storytelling Workshops
StoryCenter is een organisatie die ruimte creeërt voor het transformeren van 
levens en gemeenschappen door het luisteren naar en delen van verhalen. 
Het publiek programma van hen maakt mogelijk dat mensen zich individueel 
kunnen registreren voor verhaal vertellingen workshops. Hun speciaal 
aangepaste programma werkt samen met organisaties over de hele wereld, 
aan workshops omtrent verhaalfacilitering, digitale verhalen, en andere 
vormen van participatieve mediaproductie. StoryCenter biedt ook online 
workshops voor participatieve verhaalvertelling methodes en heeft ook 
een handleiding gepubliceerd betreffende het houden van digitale verhaal 
vertellingen workshops. https://www.storycenter.org/

Wikitongues language reclamation toolkit
Wikitongues vrijwillegers werken ernaan om orale historie video’s in alle 
talen te verzamelen over de hele wereld.  Tot op heden hebben zij bijkans 
1,000 video’s in meer dan 400 talen weten te verzamelen. Met coordinatie 
van bibliotheken en archiveringsinstituten worden deze video’s bewaard 
naar mate zij verder gaan met hun missie. Hierdoor wordt het mogelijk 
gemaakt date r op lage termijn toegang is tot alle taalsoorten over de hele 
wereld. Voortbouwend op de nieuwste onderzoeken en ervaringen van hun 
vrijwilligers bestand, ontwikkelen zij een bruikbare, toegangkelijke toolkit voor 
taalbehoud en herleving. https://wikitongues.org/projects/

ANDERE PROJECTEN EN INITIATIEVEN

Arataki Cultural Trails
Een project in Nieuw Zeeland da teen zelfgeleide, volledig meeslepende 
culturele wadelervaring biedt. Hun story-telling product in de verbindt 
gebruikers met authentieke culturele inhoud en informatie via een op kaarten 
gebaseerde applicatie. http://arataki.co/ 

Mapeo
Mapeo is een makkelijk te gebruiken offline (niet op het internet 
aangesloten) karteringsapplicatie gebouwd op iD Editor, de standaar editor 
voor OpenStreetMap. De organisatie Digital Democracy ontwikkelde 
Mapeo voor hun werk met inheemse gemeenschappen in het Amazone 
gebied en over de hele wereld, die gevraagd hebben naar mogelijkheden 
om makkelijk eigen kaarten te kunnen vervaardigen en te bewerken. 
http://mapeo.world/

Mukurtu
Een gratis op Drupal gebasseerde content management systeem voor het 
archiveren, beheren en delen, gebouwd voor inheemse gemeenschappen 
met functionalisteiten om toegangsniveaus voor cultureel gevoelige 
materialmen te beheren en in te stellen. http:// mukurtu.org/

METHODOLOGIEËN

Ethnographic Mapping Lab Training Materials & Resources
Een van de doelstellingen van het Ethnografisch karterings lab 
van de Universiteit van Victoria (UVic), is om trainingsmateriaal 
toegankelijk te maken voor gemeenschaps- en beroepsbeoefenaars en 
gemeenschapswerk te doen om de vaardigheden te mobiliseren om 
zodoende hoogwaardige etnografische karteringsprojecten uit te voeren. 
Zij zijn momenteel een lijst aan materiaal aan het ontwikkelen met inbegrip 
van trainings handboeken, bibliografieën, interview handleidingen 
en goede praktijk documenten. https://www.uvic.ca/socialsciences/
ethnographicmapping/resources/ training/index.php

Oral History Association Web Guides to Carrying Out Oral 
History Documentation
De Oral Histories Association (OHA) heeft een heel uitgebreid lijst 
samengesteld bestaande uit hulpmiddelen, methodologieën en 
handleidingen over het vastleggen van orale geschiedenis. https://www.
oralhistory.org/web-guides-to-doing-oral-history/

Project Cobra: Practitioner’s Handbook
Het Cobra collectief streeft ernaar om gemarginaliseerde gemeenschappen 
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A:shiwi Map Art
“De A:shiwi hebben aldoor kaarten gehad. Wij hebben kaarten in liedjes en 
gebeden, geschilderd op keramiek, en geraveerd in steen. Onze kaarten 
helpen onze herinneringen en verwijzen naar onze plaatseb van herkomst 
– plaatsen die wij hebben bezocht en plaatsen waar wij naartoe hopen te 
gaan. Namen van plaatsen binnen ons territorium zijn van generatie op 
generatie overgedragen, maar in de afgelopen 500 jaren zijn wij opnieuw 
in kaart gebracht. Wat eens bekend stond als Sunha:kwin K’yabachu 
Yalanne staat nu bekend als “the San Francisco Peaks”, en vele mensen 
noemen de Heshoda Ts’in”a bij de naam Pescado. Echter is er een inheemse 
katerings beweging aan het groeien over de hele wereld, hetgeen kennis 
over voorouderlijke landschappen en de wereld al seen cultureel lanschap 
beschijft aan het versterken is. Via het A:shiwi Map Art initiatief, helpt de 
AAMHC deze beweging vooruit te komen en bepaalde vervormingen in de 
geschiedenis van Zuni om te keren. De A:shiwi Map Art is een kunst, taal en 
plaats naam project, allen in één. Zestien Zuni artiesten werden opgedragen 
om schilderijen te bewerkstelligen die significante Zuni landschappen 
en plaatsen vertegenwoordigen.  http://www. karmatube.org/videos.
php?id=8161

Changing Climate, Changing Health, Changing Stories
Een door de gemeenschap gestuurde, participatief, verhaal vertel project, 
geleid door de gemeenschapsregering Rigolet Inuit in Rigonet, Nunatsiavut. 
Dit project maakte gebruik van digitale media om plaatsgebonden verhalen 
te verzamelen, de effecten van klimaatverandering op de menselijke 
gezondheid en welzijn te documenteren en aanpassingsstrategieën te 
delen. http://www.townofrigolet.com/home/stories.htm

Driftscape
Drift scape is een mobiele applicatie die een platform biedt voor lokale 
organisaties om specifieke plaatsgebonden verhalen, rondleidingen, tour 
en evenementen te delen. Voor gebruikers is de app gratis en het biedt 
een geweldige manier om te ontdekken wat er om hen heen is. Selecteer 
eenvoudig wat van belang is en begin te lopen. U ontvangt een melding 
wanneer er iets in de buurt is. Voor de organisatie is Driftscape een krachtig 
hulpmiddel om verhalen te verspreiden. https://www.driftscape.com/

Kayapó inheemse videografie
“In de jaren negentig begonnen Kayapó-videografen uit het Braziliaanse 
Amazonegebied korte films te produceren om de strijd van hun samenleving 
voor  land, behoud van het regenwoud en culturele overleving te 
documenteren”, zei Richard Pace, professor anthropologie aan MTSU en een 
verbonden professor aan CLAS. Pace merkte op dat tegen 2010 een nieuwe 

generatie Kayapó videografen was begonnen. De jongere videografen 
respecteren de traditie, maar proberen nieuwe culturele innovaties vast te 
leggen terwijl de Kayapó de buitenwereld betrekt. https://news.vanderbilt.
edu/2015/03/23/indigenous-use-of-digital-media- focus-of-vu-mtsu-
conference-march-26-28/

The People’s Stories Project
Het People’s Stories Project is een verkennend plaatsgebonden story-
telling documentatie initiatief gericht op de Mekong rivier in Zuidoost-Azië, 
gelanceerd in augustus 2014 door de Japanse NGO Mekong Watch en had 
drie doelen: (1) Legendes, oude verhalen, volkskunde en verhalen opnemen 
en toegang krijgen tot de lokale kennis en ervaring met het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen daarbij; (2) Een toolkit voor milieueducatie 
ontwikkelen, die praktisch gebruik maakt van de verhalen van mensen om 
een beter beheer van lokale hulpbronnen tot stand te brengen, en; (3) Kennis 
over het gebruik van lokale natuurlijke hulpbronnen en de rijkdom van de 
wereld die in de verhalen wordt beschreven, overbrengen aan onderzoekers, 
studenten, mensen di ebetrokken zijn bij ontwikkeling, jongere generaties 
en burgers in het algemeen, door een nieuw gezichtspunt te bieden voor 
het observeren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen in de Mekong-
regio. http://www.mekongwatch.org/peoplestory/about. html

Return of the Captured Spirits
Return of the Captured Spirits werkt samen met de Wauja van de Xingu 
voor het documenteren van orale historie, repatriërende ethnografische 
films en andere visuals, en het versterken van inheemse videografen. http://
returnofthecapturedspirits.com/

The Salt Song Map Project
The Salt Song Map Project is a samenwerking tussen het Storyscape Project 
van de Cultural Conservancy en de Salt Song Trail Project geregisseerd door 
autochtone geleerden Vivienne Caron Jake (Kaibab Paiute) en Matthew 
Leivas, Sr. (Chemehuevi). De Salt Songs zijn de heilige liederen van de Nuwuvi-
bevolking en ze beschrijven een fysiek en spiritueel landschap dat oceaan en 
woestijn, Bergen en rivieren, leven en dood omvat. De herkenningspunten 
op de kaart worden beschreven door de liedjes en vertegenwoordigen oude 
dorpen, verzamelplaatsen voor zout en medicinae kruiden, handelsroutes, 
historische evenementen, heilige gebieden en culturele landschappen. 
Bij herdenkingsplechtigheden worden zangers van Salt Song ‘throwing 
the gourd’ vergezeld door dansers die de cyclus van 142 liedjes van 
zonsondergang tot zonsopgang uitvoeren om de overledene te helpen bij 
hun heilige reis. http://www.nativeland.org/store-old/the-salt-song-trail-
map-the-sacred- landscape-of-the-nuwuvi-people
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Stz’uminus Storied Places
Het Stz’uminus Storied Places Digital Atlas onderzoeksproject met de 
Stz’uminus First Nation in Ladysmith bouwt voor op een eerder initiatief waarbij 
de Stz’uminus First Nation en het Project REEL Life betrokken waren, waarbij 
Stz’uminus jongeren betrokken waren bij het vertellen van digitale verhalen 
bij de regelmatige uitjes die werden vooortgebracht, waarbij de jeugdigen HD 
video opnames maakten van hun ouderen. Het huidige onderzoeksproject 
introduceert een focus op Hul’q’umi’num’ plaats namen en werk om deze 
plaatsgerichte video’s in digitale kaarten te brengen, zodat leden van de 
gemenschap kunnen blijven luisteren naar de namen en verhalen via 
desktopcomputers, laptops en met name mobiele apparaten. https://www.
uvic.ca/socialsciences/ ethnographicmapping/projects/stzuminus/index.php

Video nas Aldeias
Het Video nas Aldeias project, opgericht in 1986, is een pioniersproject op 
het gebied van inheemse audiovisuele producties in Brazilië. Het doel van het 
project was vanaf het begin de strijd van inheemse volkeren te ondersteunen 
om hun identiteit en hun territorial en cultureel erfgoed te versterken, door 
middle van een gedeelde productie met de inheemse volkeren met wie VNA 
samenwerkt. http://www.videonasaldeias.org.br/

GESCHREVEN (HULP)BRONNEN 

Audio or Video Recording for Oral Histories by Doug Boyd (http://ohda.
matrix.msu.edu/2012/06/audio-or-video-for-recording-oral-history/)

FNIS 454: Indigenous New Media and Digital Storytelling by David Gaertner 
(syllabus with many resources listed) (https://novelalliances.com/2016/10/30/
fnis-454-indigenous-new-media-and-digital-storytelling/)

“Digital storytelling: capturing lives, creating community” by Joe Lambert 
from StoryCenter

“Participatory Visual and Digital Methods” by Aline Gubrium and Krista Harper

“Doing Visual Anthropology” and “Visual Interventions: Applied Visual 
Anthropology” by Sarah Pink

“Global Indigenous Media: Cultures, Poetics, and Politics” by Pamela Wilson 
and Michelle Stewart

“Cross-Cultural Filmmaking: A Handbook for Making Documentary and 
Ethnographic Films and Videos” by Ilisa Barbash and Lucien Taylor

VII. Woordenlijst
Voorouderlijke land(schappen):
Het land van een inheemse of andere tribale gemeenschap, zoals gedefinieerd door de 
voorgaande ocupatie en landgebruik van hun voorouders. 

Digitale verhaal(vertellingen): 
Gebruik van toenemende digitale technologie om verhalen te vertellen en te delen op 
innovatieve manieren.  

Free, prior, and informed consent (FPIC): 
De oprichting van bottom-up participatie en raadpleging van een inheemse gemeenschap 
voorafgaand aan het begin van een project dat plaatsvindt op voorouderlijk land of het 
gebruik van hulpbronnen op het grondgebied van de gemeenschap. 

Oral historie: 
Historie, verhalen over een reeks gebeurtenissen uit het verleden of over de voorouders 
van een gemeenschap die via het gesproken word zijn overgedragen en gedeeld.  

Oral traditie: 
Informatie die van mond tot mond wordt doorgegeven en niet wordt opgeschreven. 
Kan ook verwijzen naar zowel de inhoud van die informatie als de vorm waarop deze 
wordt geleverd. 

Participatieve methodologiën: 
Methodologiën die erop gericht zijn om een gemeenschap actief te betrekken bij een 
project waarop zij het doelwit zijn, in zoveel mogelijk fasen (planning, implementatie 
en evaluatie). 

Place-based oral  histor y: 
Mondelinge geschiedenis met een specifieke verwijzing naar een echte plaats die in 
kaart kan worden gebracht.

Story map: 
Interactieve websjabloon ontwikkeld door Esri, het softwarebedrijf voor kaarten, niet te 
verwarren met andere termen die in deze methodologie worden gebruikt. 

Terrastories: 
Offline-compatibele geostorytelling-applicatie die wordt ontwikkeld om 
plaatsgebaseerde orale geschiedenissen in kaart te brengen. 

Territory (indigenous): 
Buiten de omvang van landbezetting kan di took de spirituele en heilige betekenis 
omvatten die voorouderlijke landen hebben voor inheemse gemeenschappen van 
Zuid-Amerika. 

Traditional knowledge: Kennis, vaardigheden, of ervaringen die zijn ontwikkeld, 
behouden en overgedragen van generatie op generatie binnen een gemeenschap, vaak 
ook deel uitmakende van de vorming van de culturele of spirituele identiteit van zo een 
gemeenschap. 
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Case Study 1: Matawai ‘fosten’ 
voorouderlijke kennis in Suriname

Door Rudo Kemper.  
Oorspronkelijk gepubliceerd op Intercontinental Cry: Suriname community uses new 

open-source app to preserve storytelling traditions (link)

“For Saramaka’s today…[First-Time] is the fountainhead 
of collective identity; it contains the true root of what 
it means to be Saramaka.” – Richard Price, First-Time: 
The Historical Vision of an African American People. 

De Matawai van Suriname, een gemeenschap die ooit door de rest van de 
wereld vergeten voelde, is baanbrekend door een nieuwe open-source 
geostorytelling applicatie te gebruiken om een buitengewonen repository van 
traditionele kennis te creëren door middle van verhalen over orale historie. 
Het doel van het werk is ervoor te zorgen dat toekomstige generaties van 
Matawai in staat zullen zijn om over hun geschiedenis, cultuur en identiteit 
te leren op de manier die hun mensen het altijd hebben gedaan: door de 

woorden van de ouderen. 
 De geschiedenis van de Matawai is er een die meer dan drie eeuwen 
geleden begon, toen Suriname als een Nederlandse plantagekolonie 
stond. In plaats van een wreed en straffend leven van gevangenschap 
op de kustplantages van de kolonie te doorstaan, namen tientallen 
Afrikaanse tot slaaf gemaakte volkeren het lot in eigen handen en 
ontsnapten in de dichte regenwoudenvan het uitgestrekte binnenland 
van het land. Bendes van voortvluchtigen vluchtten langs de stijgende 
(opwaarts) en leidden hen zo ver mogelijk naar het zuiden. Ze ontweken 
en vochten met Nederlandse soldaten die hen wilden heroveren, 
begonnen aan plunderingen om anderen te bevrijden van de slavernij en 
uiteindelijk de koloniale regering gedwongen een vredesovereenkomst 
met hen te ondertekenen. 
Verschillende groepen van deze voorheen ontsnapte slaven vestigde zich 
in het centrum van het binnenland van Suriname, waar hun nakomelingen 
blijven wonen. De leden van deze Afro-afstammelingsgemeenschappen 
beschrijven trots de eerste dagen waarin hun voorouders zich vestigden 
e vochten voor wat nu hun traditionele thuisland is. 
Voor veel commentatoren is hun buitengewone geschiedenis een van 
de meest onderscheidende en fascinerende in het brede scala van 
Afrikaans-Amerikaanse diaspora ervaringen. 
Een van de kleinste van deze gemeenschappen zijn de Matawai, die 
langs de oevers van de Saramaccarivier in central Suriname wonen. Voor 
de Matawai is overleven in het regenwoud altijd geweest, afhankelijk zijn 
van een grondige kennis van hun territorium, kennis dat is vergedragen 
door hun voorouders. Plaatsgebonden orale historie helpt hen bepalen 
waar voedsel of hulpbronnen aanwezig is/zijn of waar gevaren verborgen 
liggen. Het belangrijkste is dat, … 

...de orale historie versterkt hun 
historische en culturele band 

met hun thuisland, wat op zijn 
beurt hun collectieve identiteit 

informeert en hen aanmoedigt om 
hun omgeving te beschermen. 
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Tot een paar jaar geleden was het Matawai-grondgebied een van de meest 
afgelegen van het land, alleen toegankelijk per boot of met kleine vliegtuigen. 
De ongebreidelde en destructieve alluviale goudwinningsactiviteit, nieuwe 
telefoontorens en de recente oprichting van een netwerk van wegen die 
houtkapoperaties onderhouden en de eenentwintig Matawai-dorpen met 
elkaar verbinden, hebben snelle en ingrijpende veranderingen gebracht.

In dit veranderende landschap vinden jongere Matawai in toenemende mate 
werk in de goudmijnen of gaan ze werken en een moderner leven leiden in 
de hoofdstad Paramaribo.

Veel Matawai-dorpen hebben een lege of verlaten uitstraling, terwijl slechts 
enkele Matawai op een traditionele manier blijven leven. De overgebleven 
ouderen betreuren vaak dat de jongeren meer geïnteresseerd zijn in hun 
telefoons dan in hun verhalen, en zijn gestopt met het volledig delen van hun 
verhalen. Bijgevolg loopt de langdurige Matawai orale traditie van rondhangen 
en het delen van verhalen over de ‘eerste keer’ het risico verloren te gaan in 
de tijd.

Om dat te voorkomen, heeft de lokale gemeenschapsorganisatie Stichting 
voor Dorpsontwikkeling Matawai de afgelopen jaren besteed aan het 
documenteren van hun tradities in het vertellen van mondelinge geschiedenis 
met behulp van videorecorders en interactieve kaarten. Met steun van het 
Amazon Conservation Team (ACT) heeft de organisatie jongere Matawai 
getraind om hun ouderen op te nemen en te interviewen over de vele 
genoemde plaatsen en locaties in hun voorouderlijke landen.

Tot op heden heeft het initiatief meer dan 17 uur beeldmateriaal opgeleverd 
over meer dan 150 historisch belangrijke plaatsen langs de Saramacca-rivier. 
Voor een aantal van de jonge Matawai die bij het project betrokken waren, 
heeft het hun eerste echte kans gebracht om enige mondelinge geschiedenis 
over hun thuisland te horen.

Voor de Matawai-oudere Josef Dennert realiseerde het project hem dat ... 

“…mijn innerlijke wiseman 
had al die tijd geslapen, maar 
toen besefte ik dat het niet te 
laat was. Ik moest ze volgen 

en uiteindelijk mijn kennis 
toepassen.”

De poging om de mondelinge geschiedenis van de gemeenschap te 
documenteren en te bewaren heeft de Matawai ertoe gebracht om steun te 
zoeken bij een aantal instellingen - sommige ver verwijderd van hun thuisland. 
In september 2018 reisde Dennert, samen met twee andere Matawai, naar 
Washington, DC om de papieren van Edward C. Green aan het Smithsonian 
Institution te onderzoeken.

Green, een antropoloog, heeft een verzameling veldnotities, foto’s en 
audio-opnames verzameld die tijdens zijn tijd bij de Matawai in de vroege 
jaren zeventig zijn gemaakt - allemaal recentelijk gedoneerd aan de National 
Anthropological Archives van het Smithsonian.

Gesponsord door het Recovering Voices Program van het Smithsonian 
Institution, konden de drie Matawai-onderzoekers voor het eerst toegang 
krijgen tot dit waardevolle historische materiaal en mochten ze kopieën 
terugnemen om te delen met de rest van hun gemeenschap.
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Aan het einde van de ervaring reflecteerden basja (traditionele leider) en 
onderzoeksdeelnemer Tina Henkie over het proces: “Deze antropologen 
schreven dingen op, terwijl mijn mensen destijds niet konden schrijven. Maar 
ze vertelden verhalen en vervolgens namen de antropologen ze op. En nu de 
mensen niet meer bij ons zijn, moeten we het verhaal ergens kunnen vinden. 
En dat is wat we nu hier in dit archief doen; Ik probeer me voor te stellen hoe 
mijn voorouders toen leefden. En dat geeft me een gevoel van trots om een   
Matawai te zijn, omdat het me helpt mijn wortels te kennen. ”

Om hosting van de opnames van mondelinge geschiedenissen mogelijk te 
maken en de geschiedenissen te koppelen aan kaarten van de voorouderlijke 
thuislanden, werkte ACT samen met het kaarttechnologiebedrijf Mapbox en 
Ruby for Good, een team van vrijwillige ontwikkelaars, die samen een nieuwe 
geostorytelling-applicatie genaamd Terrastories bouwden.

De applicatie-interface bestaat uit een interactieve kaart en een zijbalk met 
media-inhoud en verhalen. Met behulp van een contentmanagementsysteem 
kan de Matawai plaatsen en verhalen toevoegen en beslissingen nemen over 
het aanmerken van bepaalde verhalen als privé of beperkt. Terrastories werkt 
zonder internettoegang en de code is open-source zodat elke gemeenschap 
ter wereld deze kan aanpassen om hun eigen plaatsgebaseerde mondelinge 
verhaaltradities in kaart te brengen.

In oktober 2018 presenteerden Stichting voor Dorpsontwikkeling Matawai en 
ACT in Paramaribo een versie van Terrastories volledig gevuld met alle Matawai 
mondelinge geschiedenissen en kaarten voor een publiek van leden van de 
gemeenschap, traditionele leiders en Surinaamse overheidsfunctionarissen. 

“Het belang van immaterieel 
cultureel erfgoed is niet [alleen] 

de culturele manifestatie zelf, 
maar eerder de rijkdom aan 

kennis en vaardigheden die van 
generatie op generatie wordt 

overgedragen.”
Dergelijke kennis omvat vaak inzicht in de waarde van intacte boslandschappen 
en hoe ze zich succesvol kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving 
- iets dat essentieel is voor staten om te overwegen bij hun ontwikkeling van 
een effectief klimaatbeleid.

Onderzoek heeft ook aangetoond dat verhalen vertellen inheemse volkeren 
in staat stelt hun eigen omgeving te behouden. In essentie komt de 
voortdurende culturele veerkracht van gemeenschappen zoals de Matawai 
ons allemaal ten goede.

Het project heeft een nationaal gesprek op gang gebracht over de erkenning 
en bescherming van de Surinaamse Afro-afstammingscultuur als immaterieel 
cultureel erfgoed.

De waarde van erkenning als immaterieel cultureel erfgoed zou onmetelijk 
zijn; vooral met het Amazone-regenwoud steeds meer in gevaar door de 
ontbossing omhoog te schieten en Brazilië ervoor kiest om het voortouw van 
de Verenigde Staten te volgen door een klimaatverandering te kiezen die de 
regering ontkent ten gunste van de afschaffing van inheemse landen.

Zoals UNESCO opmerkt,
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Case Study 2: Kogui heilige plaatsen en 
de ‘zwarte lijn’ in Colombia

Door Juana Londoño

Wanneer de inheemse volkeren van de Sierra Nevada de Santa Marta-regio van 
Colombia over hun geschiedenis spreken, gebruiken ze de term “Shibulama”. 
Het woord brengt hun traditionele oorsprongswetten en hun gebruiken over. 
Het omvat verhalen uit het verleden die hen leren goed te leven in het heden, 
en intern puur te worden zodat ze hun boodschappen met autoriteit kunnen 
overbrengen. De verhalen worden overgedragen aan de kinderen zodat ze 
leren en groeien, waarbij ze hun rol in hun gemeenschap en de betekenis 
van hun bestaan   als leden van hun cultuur ontdekken. De Sierra Nevada 
mamo (hogepriester) José Barros zegt dat het doel van de geschiedenis is 
om kennis te behouden zodat het brein niet leeg is, en zodat men leert de 
natuur te beschermen, te verzorgen en te respecteren, en betekenis te vinden 
in iemands leven.

Wanneer naar de Shibulama wordt verwezen, weten deze mensen wat wordt 
bedoeld, hoewel het woord veel zintuigen heeft en breed is. Hoe zorg je 
bijvoorbeeld voor de heilige ruimtes en locaties? Voor hen wordt dat bereikt 

door begrip van de geschiedenis, van het kennen van de Shibulama van die 
site. En wat is het doel van een bepaalde geschiedenis? Het kan voor goede 
of slechte doeleinden worden gebruikt; daarom is er zowel positieve als 
negatieve Shibulama….

... Gedurende vijf eeuwen zijn plaatsen die de volkeren van de Sierra 
waarnemen om de Shibulama te dragen, verloren gegaan; ze zijn nu bezeten 
door anderen. Voor hen betekent het verlies van territorium en de heilige 
plaatsen het gelijktijdige verlies van kennis en geschiedenis. Als hun territorium 
verloren gaat, gaat de geschiedenis verloren en gaat kennis verloren. Ze 
zeggen dat geschiedenis niet noodzakelijkerwijs verloren is gegaan omdat 
er geen kinderen zijn die het leren, of omdat een mamo sterft die geen 
historische kennis heeft overgedragen: het grootste risico is het verlies van 
territorium. De Shibulama is altijd of traditioneel overgedragen en mondeling 
van generatie op generatie onderwezen.

Door deel te nemen aan de ACT mondelinge geschiedenissenworkshop, 
proberen de volkeren van de Sierra te leren hoe ze een hulpmiddel van 
de “jongere broer” - zoals ze verwijzen naar de burgers van de industriële 
samenleving - kunnen gebruiken om “op te nemen en op te slaan op een 
mobiele telefoon” van die Shibulama. Ze merken op dat dit niet betekent dat 
ze de manier zullen veranderen waarop ze het Shibulama leren en ontvangen. 
Waarom gaan ze dan verder met de opname? Ze vertellen dat ze dit doen om 
beter te communiceren met de jongere broer, om de verhalen die ze in de 
inheemse scholen verzamelen over te brengen en om de boodschap van de 
mamos te verspreiden. Misschien zijn computers, bandrecorders en mobiele 
telefoons erg goede hulpmiddelen, zeggen ze, maar als de apparatuur 
beschadigd is, blijft er niets over. De geschiedenis zal daarentegen altijd in de 
geest blijven.

Luis Alimaco, een Kogui die deel uitmaakt van het Jaba Tañiwashkaka-
team, legt uit dat de inheemse cultuur van de Sierra Nevada de Santa Marta 
altijd een cultuur is geweest met mondeling overgedragen geschiedenis en 
tradities. Voorheen, zegt hij, werkte de cultuur met slechts twee ‘visioenen’ 
(het fysieke en het spirituele); nu werken ze met vier ‘visies’, en een daarvan is 
technologie. Hij beschrijft dat technologie een hulpmiddel is als een bijl die, 
als het niet op de juiste manier wordt gebruikt, veel bomen hakt - daarom 
moeten de volkeren van de Sierra altijd technologie controleren en beheren, 
zodat het zich niet tegen hen keert. Hij merkt op dat het eerder niet nodig was 
om dergelijke dingen uit te leggen, omdat ze alleen waren; nu is het vereist 
omdat andere mensen hun territorium zijn binnengekomen. Hij is van mening 
dat als zijn cultuur in leven blijft buiten onze generatie, de ondersteuning van 
technologie noodzakelijk is. Daarom concludeert hij dat het noodzakelijk is 
om duidelijkheid te verkrijgen over de aard en het doel van technologie.
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Case Study 3: Waura spirituele 
landschappen in de Xingu, Brazilië

Door Antonio Peluso

In 2017 begon ACT een pilot-initiatief voor orale geschiedenisdocumentatie 
in Brazilië met één specifieke inheemse partnergemeenschap - de Waura van 
Ulupuene.

Achtergrond

Ulupuene is een klein dorp van iets minder dan 100 mensen dat bestaat 
in de regio Upper Xingu binnen en langs de grenzen van het beschermde 
inheemse Xingu-park. ACT heeft een lange geschiedenis in het werken met 
inheemse volkeren en cultureel gevoelige materialen in de Xingu. Dit begon 
met een multi-etnisch initiatief om de traditionele landen van de inheemse 
groepen die de regio bewonen cultureel in kaart te brengen. ACT heeft sinds 
de oprichting van het dorp in 2011 continu samengewerkt met de Waura-
gemeenschap van Ulupuene, toen we reageerden op het verzoek van Chief 
Eleukah om dit nieuwe dorp te stichten. Naast cultureel in kaart brengen, 
blijven we samenwerken met Ulupuene aan projecten die gericht zijn op 

onderwijs, territoriaal beheer, voedselzekerheid en traditionele kennisbehoud 
- meest recent met een proefproject voor mondelinge geschiedenissen.

De ernst van de verslechtering van de kennisoverdracht tussen generaties 
in de Xingu is heel duidelijk geworden met de recente dood van belangrijke 
inheemse ouderen, genezers en culturele beoefenaars die hun onherstelbare 
en onschatbare inheemse kennis naar het graf hebben gebracht. Het jaar 
2017 was tumultueus met het verlies van de chef van Piyulaga, het grootste 
en belangrijkste Waura-dorp. In Ulupuene stierven twee ouderlingen en 
gemeenschapsleiders: de regionale ‘bewaarder van liederen en dansen’, 
Yakuana, die een enorme schat aan kennis over de culturele praktijken van 
Waura meenam; en Aluakumá (‘Big Bat’), een dorpsoudste, sjamaan en 
genezer. Beide mannen werden vereerd en hun familieleden zeiden dat ze 
meer hadden verloren dan alleen geliefden - ze hadden een onherstelbare 
bewaarplaats van culturele kennis verloren.

Yakuana was een hoofdpersoon in Ulupuene en de regio, en was de broer 
van het opperhoofd dat het dorp stichtte. Hij leidde dansen en liederen 
tijdens de grote ceremonies die dorpelingen uit gemeenschappen over de 
Xingu samenbrengen. Veel van de belangrijkste ceremonies in deze regio 
zijn gereserveerd voor de dood van grote leiders en leiders. Na de dood van 
het hoofd van het belangrijkste Waura-dorp in de zomer van 2017, begon 
een jaar lang planningsproces voor zijn Kwarup-ceremonie. Niet lang daarna 
werd Yakuana ziek en stierf. Een brandende vraag in de hoofden van sommige 
dorpelingen was: “Wie zal de dansen leiden?” Sommigen vonden dat Yakuana 
de meest deskundige danser en zangbewaarder in de regio was, en dat 
niemand anders deze integrale riten van de ceremonies kon leiden.

Sommige dorpelingen dachten dat deze alarmerende situatie zou kunnen 
worden aangepakt door het door ACT voorgestelde project voor de 
documentatie van mondelinge geschiedenissen. Opgenomen mondelinge 
geschiedenissen zouden een archief bieden van de liedjes en dansen die de 
nakomelingen van Yakuana jarenlang konden bestuderen.

Waura oral histories initiatief

ACT heeft 12 pilootinterviews gefilmd en opgenomen met ouderen en leden 
van de gemeenschap die cultureel belangrijke verhalen vertellen, waarvan er 
verschillende op heilige plaatsen zijn opgenomen. Een van deze interviews 
was met Aluakuma, de oudste man in Ulupuene en een sjamaan, die in 2017 
overleed. Met hem nam hij niet-overgedragen verhalen en kennis mee. In 
zijn dagelijkse activiteiten kon hij zachtjes tegen de geesten spreken. Volgens 
zijn persoonlijke geschiedenis kreeg hij zijn sjamanistische vermogen toen 
hij ziek werd en de geest van de vleermuis - Alua - voor het eerst tot hem 
sprak. Slechts enkele weken voor zijn overlijden filmde ACT hem tijdens een 
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proces voor het initiatief voor mondelinge geschiedenissen, waar hij zijn 
weg vertelde naar communicatie met de geesten, de afleiding van zijn 
naam en het verhaal van zijn volk over de oorsprong van de wereld. Het 
initiatief voor mondelinge geschiedenis kan deze opnames leveren aan de 
gemeenschap van Aluakuma en de inheemse kennis een technologisch 
voordeel bieden in het licht van invloeden die traditionele methoden voor 
de overdracht van mondelinge geschiedenis ondermijnen.

Tijdens dit pilot-initiatief reisden ACT-teamleden met leden van de 
gemeenschap naar een handvol heilige of cultureel belangrijke locaties. We 
hebben Chief Eleukah gefilmd in het ‘oma’s huis’, een kleine, opgedroogde, 
seizoensgebonden vijver waarvan gezegd werd dat het de locatie was van 
het huis van een geest. We filmden en legden hem vast en vertelden het 
verhaal van de grootmoedergeest aan een groep jonge jongens die ons 
hadden vergezeld tijdens onze wandeling.

Er is extra urgentie overgebracht naar het belang van het vastleggen en 
archiveren van inheems erfgoed met het tragische vandalisme van de heilige 
plaats Kamukuaka. Kamukuaka is een grot die net buiten het beschermde 
inheemse gebied ligt en is versierd met heilige oude gravures. Voor de Waura 
en andere etnische groepen van de Xingu is de grot de verblijfplaats van de 
legendarische krijger Kamukuaka, een mythologisch wezen dat ontstond 
vóór de schepping van de wereld, evenals van vele andere heilige geesten. 
De Waura bewoonden de nu ontboste regio in de buurt van de grot totdat 
ze vluchtten vanwege de bedreigingen van veeboeren en boeren die de 
regio koloniseerden en kappen. De Waura zijn al lang gepositioneerd om 
deze regio terug te winnen en te vechten voor erkenning door de overheid 
en afbakening, maar in september 2018 werden de heilige gravures volledig 
vernietigd. Vandalen braken de gravures weg en lieten niets anders over 
dan een blootliggende grotmuur en vernietigden voor altijd de verhalen 
die de voorouders van de Wauras in steen hadden geschreven. Slechts 
een paar maanden voordat ze werden vernietigd en met een enorm geluk, 
legde ACT beelden vast van vier dorpsoudsten die verhalen vertelden en 
het belang van deze gravures uitlegden als onderdeel van de eerste Waura-
documentatie voor orale geschiedenisdocumentatie. Door deze opnames 
zullen de verhalen van de voorouders van de Wauras en de beelden van 
de gravures van Kamukuaka verder leven in digitale vorm. Het belang van 
Kamukuaka voor de inheemse bevolking van de regio kan niet worden 
onderschat, en ...

...ACT’s voorgestelde volledige 
documentatie-initiatief 

voor orale geschiedenis kan 
deze oninbare verliezen van 
inheemse cultuur en erfgoed 

verminderen.
Al deze eerste opnames werden gemaakt met een Zoom H4 digitale 
audiorecorder die op een GorillaPod was gemonteerd en met een DSLR-
camera of op een iPhone op een standaardstatief.

Sinds de pilot-opnames heeft de gemeenschap interesse getoond om dit 
initiatief verschillende keren voort te zetten. De volgende stappen zullen zijn 
om nog een veldbezoek met de gemeenschap te voeren om de gemeenschap 
te raadplegen over de doelen die ze met dit project willen bereiken en om een 
workshop te houden waarin ACT demonstreert hoe de documentatie voor de 
orale geschiedenis te bedienen, zodat de gemeenschap kan de vaardigheden 
ontwikkelen om hun verhalen zelf digitaal te documenteren.
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Ter nagedachtenis van bassia William Anipa van Piniel, boven Saramacca Rivier, Suriname.
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