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2. transcriberen  is representeren





die kwam echt gewoon zien hoe het met mijn bloeddruk
was, mijn albumine, en dat ik zoutloos moest eten, en voilà
mijn kind, daar vroeg die niets over

Helena’s gynaecoloog regisseerde het geneeskundig gebeuren
van op veilige afstand, die Helena beklemtoont door de arts
telkens met die aan te duiden. Haar kindje stierf pas echt toen
de ‘chef ’ het veroordeelde. 

Helena heeft haar bevalling op een passieve manier moeten
beleven, maar ook haar herinnering zou ze niet kunnen stu-
ren: de uitspraak ‘Uw kindje leeft niet’ is haar blijven achter-
volgen.

Lieve verwoordt haar ziekenhuiservaring als een ‘kwade
droom’ waarin ze gevangen leek te zitten en waaruit ze maar
wat graag had willen ontwaken. Indrukken moest ze al lig-
gend opnemen, zonder ze bewust te kunnen plaatsen. Ook na
de geboorte kreeg Lieve nauwelijks meer informatie, zelfs
toen ze nog maar eens vroeg wat ze nu met dat kindje gedaan
hadden:

‘wat moest gebeuren is gebeurd’
‘we hebben alles in orde gebracht’
‘u moet zich daar niets meer van aantrekken’
‘u moet daar niet meer aan denken’
‘u bent jong en begin maar opnieuw als u genezen en
hersteld bent’
‘dat is een foutje geweest, maar u moet zich daar niets meer
van aantrekken, dat zal voorbijgaan’
‘u moet daar niet meer mee bezig zijn’
‘wees met elkaar bezig en wees voor mekaar goed’
ja, ze slaan je dan zo met die woorden plat

30

Bleyen Doodgeboren  19-12-11  15:41  Pagina 30



ervaring 

vertelling 

verhaal 

geschiedenis

3. transcriberen  is interpreteren





ervaring 

vertelling 

verhaal 

geschiedenis

4. transcriberen  is vertalen



57J' -./'!0'1$"&)(!"*)'*)02#!)&)"!03

linge karakter niet verloren te laten gaan in de tekst en het narratief 
van de verteller niet weg te schrijven. Het behoud van betekenis, 
zoals jij die tenminste hoort en interpreteert, is cruciaal. Omdat de 
lezer het moet stellen met een tekst, kun je die tekst best zo goed 
mogelijk laten ‘spreken’.

Wat mag je dan in concreto weglaten of veranderen? Euh’s, korte 
pauzes, en dialectklanken zoals ne (een), hem (hij), goe (goed), moa 
(maar) en heps (hesp) zijn in de meeste gevallen niet betekenisvol 
voor historisch onderzoek, hoewel ze dat wel zijn voor taalonder-
zoekers. Hun fonetische weergave zou het transcript een technisch, 
overgedetailleerd en bovenal onleesbaar karakter geven. We raden 
daarom de volgende afweging aan. Dialectklanken pas je aan om 
de leesbaarheid te vrijwaren, dialectwoorden behoud je omdat ze 
betekenisvol zijn. Zo vervang je het Vlaamse ‘boeleke’ niet zomaar 
door baby, ‘tjeef ’ door katholiek, ‘wuvetje’ door vrouw, of ‘velo’ 
door fi ets, maar kun je wel bij de eerste vermelding in [vierkante] 
haakjes een verduidelijking geven.
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Daarnaast is het aangewezen een korte samenvatting te maken van 
die passages in de opname die echt niet relevant zijn, zoals het te-
genvallende weer, wanneer de kleinkinderen normaliter op bezoek 
komen, of de hinderlijke wegenwerken in de buurt. Ook het intro-
ducerende en afsluitende gesprek, voor zover die al op band staan, 
hoeven niet volledig uitgeschreven te worden, tenzij ze belangrijke 
informatie bevatten en zeker wanneer niet alleen de inhoud ervan, 
maar ook de vertelwijze ervan interessant zijn.

Het spreekt voor zich dat er niet geraakt mag worden aan de 
volgorde waarin het   verhaal zich ontvouwt. Ook wanneer de vertel-
ler iets voor een tweede of derde keer zegt, mag je dat niet zomaar 
weglaten. Herhalingen zijn betekenisvol, ze leggen minstens een 

Bleyen en Van Molle, Mondelinge geschiedenis, 136. 
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