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Het verband tussen historisch avant-garde-onderzoek

en genealogie is niet evident. In Frankrijk en Italië haal-

den stamboomonderzoek en enkele theoretische

cross-overs in de voorbije tien jaar nochtans enkele

malen de internationale toptijdschriften en onder-

zoeksagenda.

[ Marc Jacobs ]

NIETS NIEUWS ONDER DE ZON

Familiewebsites rijzen als paddestoelen uit de cybergrond. Een

exuberant voorbeeld is de Nederlands-Amerikaanse site van de

familie Boezeman, de ‘Amazing Boezeman Family’. Enkele details

brengen bezoekers aan het twijfelen of het nu om een parodie

gaat dan wel of het hen ernst is. Zo is er een speciale pagina gewijd

aan "etymologie"1 , waarbij eerst een lijst gepresenteerd wordt met

de oudste vermeldingen van de geslachtsnamen. Zo werd de oud-

ste compatibel geachte lettercombinatie aangetroffen in een

document uit Veurne in 1308: Willem Bueseman. Vervolgens werd

een Engelbertus Buseman in Ootmarsum uit 1396 ontdekt. Mewis

Buysmans zou in 1454 te Tongeren geleefd hebben. Talrijke vari-

anten worden voorgesteld: Bosseman,

Boosman, Buzeman, Boseman, Boesmans,

Bosmans, … Bij het zoeken naar een verkla-

ring wordt zowaar Rien Poortvliet gemobili-

seerd. Deze meester-illustrator verklaarde in

het voorwoord van het boek De Kabouter

Buseman als kobolt, een kwaadaardige

kabouter. Om deze stelling kracht bij te zet-

ten wordt op de website een "bron" uit de "achttiende eeuw" (sic)

gemobiliseerd: de grafsteen van Koene Uden Busemans (1731-

1808, overleden te Böhmerwold). Daarop staat een figuur afge-

beeld met een baard en een puntmuts. Verder worden er allerlei

verklaringen bijgesleurd, variërend van de Zuid-Afrikaanse bena-

ming voor Bosjesman over een schip voor de haringvangst tot de

aanduiding van die delen van een stal waar de koeien met de

achterpoten staan.

Heel aardig op de site is het klikbare venster waar men kan kiezen

voor een aantal families waarmee de Boezemanclan verbonden

zou zijn. Zo werd, via een achttiende-eeuws omwegje (via een

zekere Joost Lanterman: geboorte- en overlijdensdatum onbe-

kend), een verbinding met voorouders van Ruud Lubbers (onder-

tussen oud-premier  van Nederland) gemaakt.2 Door het demo-

cratisch verkiezingssysteem, de aan het vak eigen valkuilen en

plotse carrièrewisselingen is het verankeren van de familiereputa-

tie in een minister een wat wankele en voorbijgaande constructie.

Veiliger of stabieler is, in de Hollandse context, het koppelen aan

adellijke stambomen zoals die van de graven van Bentheim,

Holland en Friesland. Met een ommetje langs een negende-eeuw-

se monnik, Gerulf I, wordt dit geregeld.3 De pièce de résistance is

echter de optie om de verbinding met Karel de Grote (742-814) te

bekijken.4 Het gaat om een tekst van niet minder dan 87 pagina’s,

beginnend bij Arnulf (582 - circa 640), via Karel Martel, Pippijn de

Korte en Karel de Grote (742-814) en van daaruit verder via

Lodewijk I en Karel II. Als men dit stukje "creatief met genealogie"

voor waar aanneemt, dan kan men via andere websites die even-

eens via Karel de Grote passeren, doorstoten tot zowat alle West-

Europese vorstenhuizen. Door een verbinding te maken met Karel

de Grote  tapt men in op eeuwenlange inspanningen van genea-

logen.

De Boezemansite is een fraaie illustratie van hoe met genealogi-

sche constructies kan worden omgegaan. Er kan flexibel worden

ingespeeld op naamgelijkenissen en via hyperlinks kunnen allerlei

sprongen gemaakt worden. Op zo’n website komen met overtui-

gende schriftelijke bewijzen gestaafde con-

necties op één vlak te staan met volstrekt

uit de lucht gegrepen beweringen en sug-

gestieve constructies. Via hyperlinks en

voetnoten kan men zowel terecht komen

bij empirisch onderbouwde onderdelen als

bij ongeloofwaardige hypothesen.

Door de keuzeblokjes kan naargelang de

hedendaagse contexten flexibel worden doorgelinkt naar interes-

sante figuren. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat de actualiteits-

waarde van iemand als Lubbers binnenkort nog verder geredu-

ceerd is en dan verdwijnt. Hier ervaren we hoe het verleden kneed-

baar kan zijn, hoe elementen kunnen worden gecombineerd en

hoe selectief kan worden omgegaan met historische constructies.

Het feit dat op enkele maanden tijd de webstek verschillende

malen veranderd is en zelfs verplaatst werd, versterkt dit nog. Zo’n

mooi geconstrueerde website wordt door anderen deels verwerkt

en deels met links binnengehaald in sites en naast ander bron-

nenmateriaal geplaatst. Zo gaan dergelijke constructies die even-

tueel voorlopig on line voorgesteld worden, toch een eigen leven

leiden en worden ze op die manier vastgelegd.5

Dit roept associaties op met wat David Lowenthal vaststelde in de

studie van orale samenlevingen waar men bij gelegenheid stam-

bomen wil kunnen updaten: "’The notion of the past as a charter

for the present carries more relevance’ in oral societies, declares

Jack Goody, noting how Tiv tribesmen in Nigeria disowned genea-

logies British administrators had written down for them fifty years

before because these no longer accorded with the ancestors the

Tiv now felt they needed."6 Orale technieken en hyperlinks maken

het gemakkelijker een soort dichterlijke vrijheid te ontplooien.

Ook met de klassieke vorm, die van de stamboom, konden con-
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structies worden gemaakt die een loopje namen met de biologi-

sche lijnen. Daarvan werd in het verleden gretig gebruikgemaakt.

Onaanvaardbare sprongetjes kunnen genadeloos ontmaskerd

worden maar daarbij mag men niet uit het oog verliezen dat de

constructies op zich én onze perceptie ervan ook op andere

manieren interessant kunnen zijn.

WORTELS VAN DE STAMBOOM

Christiane Klapisch-Zuber vestigde er in een pas verschenen boek

uitdrukkelijk de aandacht op dat het (re)presenteren van een fami-

liegeschiedenis of een opvolging van voorouders in de vorm van

een (stam)boom minder vanzelfsprekend en van alle tijden is dan

men doorgaans denkt. De stamboom heeft ook een geschiedenis.

In de periode tussen de 12e eeuw en de 16e eeuw waren boom-

structuren slechts één van de vormen die gebruikt werden om

familiebanden of dynastieën visueel weer te geven.

Verwantschapsbanden – de relaties tussen namen van individuen -

werden ook in de vorm van een ladder, een netwerk, een huis of

een rota voorgesteld. Stambomen braken pas vanaf het einde van

de Middeleeuwen door en werden pas vanaf de tweede helft van

de 16e eeuw een dominante voorstellingsvorm. Op dat ogenblik

waren metaforen en bijbetekenissen van de boom al wel sterk

aanwezig in de Europese literatuur en verbeelding.

Klapisch-Zuber meent dat een precieze reconstructie van grafi-

sche voorstellingen van genealogieën in de vorm van een boom

door de eeuwen heen in contrast staat met de gebruikelijke sug-

gestieve gehelen die in de literatuur te vinden zijn. Ze maakt voor-

behoud als met zevenmijlslaarzen of met de snelheid van een e-

mail door de geschiedenis wordt gesprongen. Een historicus,

volkskundige of genealoog die zich tevredenstelt met vage refe-

renties over de Levensboom, stelt zich tevreden met een paar oog-

kleppen: "A lui de décrypter plutôt, dans le temps long de l’histoi-

re, la complexité des systèmes qui ont articulé ces images".7 Dat

bomen, over heel de wereld trouwens, interessante levensvormen

zijn om mee te denken en om symbolisch te hanteren mag duide-

lijk zijn.8 De geschiedenis van bepaalde manieren en technieken

van organisatie en representatie van kennis vergt een gedetail-

leerd traceren van die vormen, zonder te snel alles met de mantel

der metaforen en symbolische connotaties te bedekken.

Zeg niet te gauw stamboom tegen een grafische voorstelling van

verwantschappen of familierelaties in de klassieke Oudheid of in

de Middeleeuwen, zo stelt Klapisch-Zuber. Intrigerend is bijvoor-

beeld de vaststelling dat onder andere werd gebruikgemaakt van

voorstellingen met cirkels en lijnen, representaties die bij mij asso-

ciaties oproepen met de grafische technieken die sociologen van-

daag vaak gebruiken om sociale netwerken weer te geven. Namen

of portretten in cirkels of medaillons, vergelijkbaar met geldstuk-

ken, werden met elkaar verbonden. Bronnen uit het klassieke

Rome spraken verder over stemmata. In patricische families was

het gebruikelijk om in de villa de voorouders te representeren met

in koffertjes of kastjes bewaarde dodenmaskers, kleine driedimen-

sionale of geschilderde beelden die herinnerden aan overledenen:

"imagines". "Stemma" verwijst naar linten, geschilderde lijnen of

kroontjes die (bij feesten) de beelden van overledenen sierden of

verbonden. De stemmata van de Romeinse aristocratie refereer-

den dus aan de namen of portretten van de voorouders die onder-

ling verbonden werden met soepele lijnen, waarschijnlijk georga-

niseerd van boven (met een verre voorouder) naar beneden

(recente generaties). Soms konden ze een selectieve samenvatting

zijn van de collectie bustes van voorouders. Er bleek ook een juri-

dische erfenis te zijn uit het oude Rome, namelijk de voorstelling

van verwantschap met relatieve afstanden, uitgedrukt als "gradus".

Al deze representaties kunnen niet zomaar als genealogische

stamboom vertaald worden: het idee van flexibele linken is in elk

geval interessant om te onthouden.

Verder waarschuwt Klapisch-Zuber ervoor dat voorzichtig moet

worden omgesprongen met het automatisch verbinden van de

Boom van Isaï (Jesse) met stambomen als kapstokken vol genea-

logische gegevens. Isaï is de naam van de vader van de Bijbelse

koning David. In Jesaja 11,1 staat de zin "Een twijg ontspruit aan de

stronk van Isaï, een telg ontbloeit aan zijn wortel. De geest van

Jahwe rust op hem, een geest van wijsheid en inzicht, een geest

van beleid en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor Jahwe."9

In de beeldentaal wordt gebruikgemaakt van een wortel of stam

die uit het lichaam van Isaï groeit. Dit symboliseert een brug tussen

het Oude en het Nieuwe Testament. Dit beeld representeert echter

niet, zo benadrukt Klapisch-Zuber, de voorouders van Christus (tot

en met Adam) zoals die uit het Oude en Nieuwe Testament kunnen

worden afgeleid. De generatielijsten zoals die te vinden zijn in

Mattheus 1, 1-16 of in Lucas 3, 23-32 voeren Jezus op als zoon van

Jozef. Het beeld van de Jesse-boom benadrukt de relatie tussen

David en Jezus via Maria. Jean-Claude Schmitt merkte op dat dit

beeld in de wereld van de vrouwenkloosters gekoesterd en uitge-

werkt werd.10

Vanaf de 12e eeuw kan worden gedocumenteerd dat adellijke

families in het Heilige Roomse Rijk het belangrijk vonden

Karolingische wortels en verbindingen met takken van interessan-
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te voorouders in beeld te brengen. Enkele van de vroegste

(bewaarde) stambomen werden geproduceerd voor de Welfen-

familie in de twaalfde eeuw. Het woord ‘genealogia’ betekende

oorspronkelijk geschiedenis in de zin van opvolging van rijken en

naties. In de 13e eeuw werd het woord ook gebruikt voor een gra-

fische representatie van de geschiedenis in de vorm van kleine

rondes en verbindingen in de marge (denk aan frames in heden-

daagse websites). Met genealogische en dynastieke kronieken

werd politieke macht gelegitimeerd. Klapisch-Zuber stelde vast

dat de Capetingers zich bewust werden dat er geïnvesteerd moest

worden in het bewijzen van Karolingische origines op het ogenblik

dat de Plantagenets zich bewust werden van het feit dat ze de

onderbrekingen in de Engelse geschiedenis moesten laten weg-

gommen om zelf meer legitimiteit te verwerven. In de 13e eeuw

tekenden zich een aantal patronen af: "La généalogie et ses dia-

grammes vinrent servir de façon schématique, dans tous les sens

du mot, ces visées à la fois réductrices et constructives (...). La « con-

tinuité » dont on taxe volontiers la pensée historique médiévale

prend par suite des formes différentes: ici elle est généalogique et

là geographique, ailleurs biologique et souvent purement succes-

sorale».11  

Vanaf de 14e eeuw werden expliciete mengelingen van boomfi-

guren en genealogische tableaus gemaakt. Bernard de Gui legde

tussen 1313 en 1331 een verband tussen de toenmalige

Capetingers en de nakomelingen van Pharamond in een werkje

met de titel Arbre de la généalogie des rois des Francs. Geleidelijk

kristalliseerden zich modellen uit. Sommige genealogieën accen-

tueerden de continuïteit via bloedlijnen.

Klapisch-Zuber spreekt hier over het

Brabantse model waarbij werd getracht de

hertogen en graven van Brabant te verbin-

den als één bloedfamilie van Karloman: één

onafhankelijk huis. Het Engelse model

focuste op de continuïteit van macht(sposi-

ties) door de successie van dynastieën te

benadrukken. Het Franse model zocht naar een tussenoplossing

tussen de "reditus ad stirpem Caroli" (zo dicht mogelijk bij Karel de

Grote raken) en de verbinding tussen bekleders van posities.

Tegelijkertijd kwamen allerlei connotaties (uit theologische, spiri-

tuele en andere referentiekaders) mee binnen die gebruikt kon-

den worden in de teksten die voor de vorsten werden gemaakt.

Uit de studie van Klapisch-Zuber blijkt dat de stamboom pas echt

doorbreekt in de (aanloop naar) de Nieuwe Tijd. De opkomst van

de drukpers speelde daarbij een belangrijke rol. Vooral de

Habsburgers, te beginnen met Maximiliaan in de 15e eeuw,

investeerden in deze representatietechniek.

De geschiedenis van het dominant worden van de stamboom als

grafische uitdrukking van het voorgeslacht bleek er dus één van

testen en uitproberen, tot de vorm uiteindelijk in de Nieuwe Tijd

als een black box aangenomen en verspreid werd. Vele mensen

vinden die modellen, de stamboom, vandaag vanzelfsprekend. Het

beeld legt een bepaalde visie op en vat die in een ‘black box’. Met

behulp van de grafische voorstelling kunnen interessante con-

structies worden gemaakt die op het eerste gezicht overtuigend

lijken: "De fait, le graphique se distingue par sa souplesse.

Souplesse des lignes qui peuvent matériellement contourner un

problème ou suggérer une solution douteuse; souplesse d’une

structure qui, en faisant intervenir les lignes cognatiques ou colla-

térales, admet des développements sans avoir à les justifier, efface

des hiérarchies pour en proposer d’autres.»12

GENEALOGIE INCREDIBILI

Roberto Bizzocchi bracht in 1995 een boek uit dat veel opzien

baarde in historische kringen in Frankrijk en Italië.13 Hij vestigde de

aandacht op tientallen genealogieën die vlot lijnen doortrokken

vanuit het vroegmoderne Europa (ook Zuid-Nederlandse voor-

beelden komen aan bod) tot Karel de Grote, David, Noah of Adam.

Adellijke families schrokken er in de Nieuwe Tijd, net als hun

middeleeuwse voorouders of religieuze instellingen, niet voor

terug documenten te laten vervalsen en zich een roemrijk en ver in

de tijd teruggaand en vooral voor het heden ‘actueel’ of ‘bruikbaar’

verleden te kopen. Sommige stambomen en de (vervalste) docu-

menten waarop ze deels berustten waren ongeloofwaardig, onge-

lofelijk: "incredibile". In het spel tussen titel en ondertitel van

Bizzocchi’s boek werd een interessante tegenstelling ingewerkt,

een verwijzing naar geschiedschrijving: Genealogie incredibili.

Scritti di storia nell’Europa moderna.

De auteur behandelt in zijn boek niet heel de genealogische pro-

ductie in en producten van de Nieuwe Tijd. Hij focust in de eerste

plaats op constructies in de vorm van een

monografie, een traktaat of een memoriaal

die er geheel of gedeeltelijk op gericht

waren de oudste origine van een familie,

een stad, een volk of een andere entiteit te

illustreren aan de hand van een genealo-

gisch vertoog. Het gaat dus om originever-

halen die in onze moderne ogen absurd of

ongelofelijk lijken, die naar onze normen onmogelijk geaccep-

teerd kunnen worden door iemand met gezond verstand en dit in

een periode toen de spelregels van de historische kritiek zoals we

die nu kennen en die onderwezen wordt aan universiteiten, op

een rijtje werden gezet.

Het eerste van de drie hoofdstukken biedt een bloemlezing van

ongelofelijke genealogische producten uit de 16e en 17e eeuw. In

het tweede hoofdstuk behandelt Bizzocchi de oorsprong van de

oorsprongverhalen. In de Antieke (Griekse, Latijnse, Hebreeuwse)

wereld werd het genre van de ongelofelijke genealogische verto-

gen volop gecultiveerd.14 Dit werd over de Middeleeuwen door-

gegeven dankzij de patricische literatuur en kracht bijgezet door

de Renaissance en het humanisme. Hierbij kan worden gedacht

aan het stichtingsverhaal van Rome of de linken die gelegd wor-

den met Troje of Aeneas. In het derde hoofdstuk legt Bizzocchi een

aantal mechanismen bloot en gaat hij na in welke politieke en reli-

gieuze contexten de genealogieën functioneerden. Het zou niet
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overdreven zijn te stellen dat in de 17e eeuw zelfs een soort van

symbolische oorlogsvoering (bijvoorbeeld tussen Frankrijk en

Spanje) werd uitgevochten met genealogische constructies rond

de vorstelijke families. De moderne genealogieën konden inspe-

len op een nood om de sociale identiteit van een familiegroep te

bepalen of te illustreren. Hetzelfde gold, mutatis mutandis, voor de

identiteit van een lokale, religieuze of etnische groep. Steden,

gebieden, volkeren, konden de techniek toepassen. Erudieten

leenden zich voor de constructies. Anderzijds leidde dit ook tot het

uitkristalliseren van historisch-kritische principes die op het einde

van de 17e eeuw zelfs scherp gesteld werd en hoe weten we dat

niet alle bronnen uit of over de Oudheid of de vroege

Middeleeuwen vals zijn?

Interessant is de bedenking van Bizzocchi dat mensen steeds

opnieuw geconfronteerd worden met flagrante en duidelijke

bewijzen van discontinuïteit. Terwijl verandering vastgesteld kon

worden, bleven de vroegmodernen zich vastklampen aan de lange

duur om betekenis te geven aan de wereld en aan handelingen. In

dit oude historiciteitsregime speelden (vandaag) ongelofelijke

genealogieën een belangrijke rol als één van de meest durvende

vormen om daarmee om te gaan.15

VERDER ONDERZOEK GEWENST

Bizzocchi tastte een interessant onderzoeksthema af dat echter

nog empirisch ingevuld moet worden, ook bijvoorbeeld met empi-

rische studies over de genealogische productie in de Nederlanden.16

In een recensie van Genealogie incredibili stelde François Menant

terecht dat de genealogische literatuur die in het 16e- en 17e

–eeuwse Europa geproduceerd werd, momenteel aandacht waard

is en krijgt. Historiografen lopen meestal met een wijde boog

omheen dit soort historische literatuur. Terwijl we steeds beter

geïnformeerd raken over de ontwikkelingen van de wetenschap-

pelijke historiografie in de Nieuwe Tijd, weten we te weinig over

deze andersoortige literatuur. Het is echter niet zo moeilijk genea-

logieën te vinden waar met de nodige kunstgrepen een lijn wordt

getrokken tot één van de metgezellen van Karel de Grote, als men

al niet tot Aeneas of Noah kan opklimmen. Historici gebruiken

deze bronnen soms om een bruikbare tak te citeren of om er detai-

linformatie met aanvaardbare bronverwijzingen uit te lichten.

De fantastische genealogieën kunnen worden beschouwd als een

andere manier om geschiedenis te schrijven. Deze is sterker

gestoeld op een vertrouwen op gezagsargumenten en op het idee

dat ouder overtuigender kan zijn. Aan de andere kant kan de

moeizame zoektocht in de loop van de Nieuwe Tijd gevolgd wor-

den naar methodes en instrumenten van een wetenschappelijk

onderzoek met systematische bronnenkritiek en het verwerpen

van gezagsargumenten. In het werk van Bizzocchi komt tot uiting

dat de twee systemen niet volstrekt los van elkaar stonden of

impermeabel waren. De stamboomconstructeurs mobiliseerden

immers ook fragmenten van het erudiete werk. Ze mengden het

echte, het valse en het niet onwaarschijnlijke (verosimile).17

De eerste resultaten van deze hernieuwde onderzoeksaandacht

voor genealogie met een hoge stretchcapaciteit in verschillende

landen komen terecht in tijdschriften. Zo publiceerde Olivier

Rouchon in 1999 een interessante bijdrage over de aanwending

van genealogisch onderzoek in het 16e-eeuwse Toscane. Hij con-

stateerde dat in "Italië" de belangstelling voor genealogisch

onderzoek vanaf de tweede helft van de 16e eeuw gevoelig toe-

nam en dat steeds meer bemiddelaars (professionele genealogen,

antiquaren, erudieten, ...) daarin een belangrijke rol speelden. In de

inleiding van zijn bijdrage stelde hij vast dat Franse onderzoekers

momenteel poogden vroegmoderne genealogische vertogen en

modellen een plaats te geven in de geschiedenis van respectieve-

lijk adellijke en koninklijke strategieën in het Ancien Régime.

Edellieden konden stambomen gebruiken om grondgebieden,

privileges of bepaalde ambten te verwerven, af te schermen of te

legitimeren. De monarchie ondernam in de loop van de Nieuwe

Tijd pogingen om vat te krijgen op de omvang en contouren van

de adel (wat vooral onder Lodewijk XIV in een stroomversnelling

raakte) en dit resulteerde onder andere in een controle op stam-

bomen. Dit brengt de geleidelijke verstrenging van de erken-

ningscriteria in een interessant daglicht, net als de capaciteit die de

staat opeiste om te trancheren tussen waarheid en legitimiteit,

authenticiteit en vervalsing, leugens en usurpatie. Dit is, zoals dis-

cussies over de holocaustontkenners de voorbije tien jaren ook in

West-Europese landen illustreren, een heel heikele en complexe

kwestie waar de bevoegdheid van rechters, officiële wetenschap-

pelijke instellingen, onafhankelijke onderzoekers en het grote

publiek aan de orde zijn.18

André Burguière trok de problematiek verder open. Hij stelde vast

dat op het eind van de 16e en in de 17e eeuw een interessant feno-

meen zich voordeed: "Les nouveaux usages de la prétention

généalogique confirment cet effet paradoxal de l’absolutisme. En

voulant limiter le poids politique de la noblesse, il a répandu dans

le corps social les valeurs familiales qui marquaient la particularité

de la culture nobiliaire".19 Hierbij moet rekening gehouden wor-

den met de venaliteit van ambten die toegang boden tot de adel-

stand. Bovendien was het ook mogelijk zich een adellijk verleden

te kopen door een handige genealoog in te huren die al even han-

dige constructies kon maken. Burguière merkte hierbij op dat de

erudiete specialisten ook de beste vervalsers konden zijn: "Formés

à la science de la vérification, ces experts ont vite appris à cultiver

également l’art du faux. »20 Opmerkelijk is dat vanaf de 17e eeuw

steeds meer in teksten van of over ambtsadel of kooplui een gene-

alogische presentatie, vaak gebaseerd op orale traditie, eventueel

op basis van documenten, voorkwam. In die documenten worden

bij gelegenheid projecties naar een heel ver verleden gemaakt, tot

heiligen, vorsten of voorname families uit de klassieke Oudheid. In

deze documenten is een bepaald model erg belangrijk: "Toutes ces

généalogies, de la plus raisonnable à la plus fantaisiste, obéissent au

même schéma narratif, mêlant des valeurs nobiliaires (l’ancienneté

de l’enracinement et du renom familial) et bourgeoises: l’ancêtre

enracineur qui vient s’installer dans la ville où la famille n’a jamais

cessé de demeurer par la suite au sein de la bonne société ».21
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Volgens Burguière raakten deze visie en bekommernissen, « ce

modèle nobiliaire d’expression de la mémoire familiale » in de 18e

eeuw ook verspreid bij brede lagen van de bevolking.

Hiermee wordt de problematiek steeds verder open getrokken en

komen we bij een ander onderzoeksthema terecht dat hier niet

verder wordt uitgewerkt.22 Hoe gebruikten mensen in het verle-

den elementen uit de geschiedenis om bepaalde aanspraken te

maken of kracht bij te zetten, om een identiteit te cultiveren of te

verzilveren? Hoe deden ze dat en waarom? En hoe kunnen we daar

als historici mee om gaan? 

DE VISTAS VAN IRACE

Erminia Irace ontwikkelde een belangrijke reflectie rond het boek

van Bizzocchi.23 Uit haar bijdrage blijkt dat het onderzoek van

Bizzocchi openingen biedt voor andere debatten. Zij stelde dat een

kritische en interdisciplinaire studie over

genealogie in de vroegmoderne periode de

hedendaagse historici confronteert met de

eigen historiografische genealogie. Die wordt

door historici zo geïnterioriseerd dat ze van

hun habitus deel uitmaakt,vanzelfsprekend is

en buiten discussie staat.Die stamboom vindt

men terug in een doorsnee inleiding tot historische kritiek voor de

eerstejaarsstudent geschiedenis (en andere opleidingen in de facul-

teiten Letteren en Wijsbegeerte).

Historici gaan op verschillende manieren met dit soort van vreemde

verhalen en constructies om. Ze stelt vooreerst vast dat de productie

in context wordt geplaatst. Er wordt gezocht naar een instrumentele,

welhaast economische duiding, vaak een verhaal van patronage en

netwerking. Daarbij wordt de ontmoeting tussen een zogenaamde

aristocratische ideologie en de ambities van de broodschrijvers ont-

leed. De finaliteit van de ongelofelijke - originele - genealogieën zou

erin bestaan sociale posities te legitimeren. De productie zou ook

passen in een strategie om de machtigen te bewieroken of eer te

brengen aan (symbolisch- dan wel financieel-) kapitaalkrachtige

groepen waarmee men verbonden is, met veronachtzaming van de

stijl en inhoud van de ware eruditie. Hier worden drijfveren of ont-

sporingen van eruditie als koopwaar in beeld gebracht of ontmas-

kerd: betaalde diensten door edellieden of in ruil voor bescherming,

van vooruitgang als hoveling dankzij de patroon. Een tweede bena-

dering focust op vooruitgang en (re)construeert een geschiedenis

van de historiografie als een variante op de wetenschappelijke revo-

lutie in de Nieuwe Tijd. Volgens dit verhaal zou de eruditie zich dus

langzaam geëmancipeerd hebben uit de middeleeuwse duisternis

om zichzelf te ontwikkelen tot wetenschap gefundeerd in een analy-

se van de bronnen. Het was, zelfs in één werk, een tijdlang mogelijk

geloofwaardige en overtuigende stukken,gestuurd door de kritische

methoden te vinden en delen die onmogelijk aanvaard kunnen wor-

den. Naarmate de tijd vorderde, werden de ongelofelijke stukken uit-

gedreven. Misschien bleef er toch wel iets hangen uit de confronta-

tie, zo suggereert Irace.

In zijn studie gaat Bizzocchi niet over tot (alleen maar) een decon-

structie of ontmaskering van de ongelofelijke genealogieën maar

poogt hij de betekenissen en functies van de genealogische verto-

gen te begrijpen. Naar analogie met Veyne stelt hij onder meer de

vraag of ze geloofden in de eigen genealogieën. Als ‘ongelofelijke

genealogieën" vervulden ze zeker functies in identiteitsconstructie.

Door de narratieve structuur van de genealogie werden vele repre-

sentaties van ‘het behoren tot een geheel’ gemaakt: familie, stad, ter-

ritorium of een geloofsgroep. Het discours van de familiegeschiede-

nis in de vorm van een  genealogie kon op het narratieve vlak

getransponeerd worden naar een netwerk van vele "fidelitates": poli-

tiek, territoriaal, religieus, … Het gevolg zou zijn, aldus Irace, dat

Europese elites de percepties rond de eigen identiteiten op genealo-

gische modellen entten. In het meest eigen genealogische verhaal

over lokale en ouderlijke identiteit werd aansluiting gevonden in

algemeen christelijk gedachtegoed. Irace stelt dat het particuliere

verbonden is met het universele door een

reeks sprongetjes, gaande van religieuze

(vooral in het in ‘cuius regius, illius religio’-tijd-

perk) tot "staatkundige" (vaak refererend aan

generaties van de soevereine dynastie).

Volgens Irace zou de uitzonderlijke veelzij-

digheid van het genealogische genre licht

werpen op het succes van de sociale constructie van de christelijke

aristocratie in de Nieuwe Tijd. Dit idee kreeg bijzondere kracht in

Europa ten tijde van de ontdekking van Amerika en werd hervormd

in de confrontatie met de islamwereld.

Irace legt er de nadruk op dat in dergelijke constructies bewijs-

krachtige documenten en uitgevonden tradities elkaar perfect kon-

den aanvullen en versterken. Niet alle archieven bleven immers

bewaard. Ze konden gestolen, verloren of verbrand zijn. Door het

genealogische discours dat zijn weg vond in (het vermoeden van

ooit mogelijk bestaande) documenten, getuigenissen en verbanden,

werden twee fundamentele aspecten van de identiteit met elkaar

verweven:de chronologie en de geografie.De genealogische metho-

de zet in principe aan tot een vrij strakke relatie tussen continuïteit

doorheen de tijd en continuïteit doorheen de ruimte. Soms moesten

noodgrepen worden toegepast en het is daar dat de grens sterk kan

verschuiven. Er kon op basis van continuïteit van het voorkomen van

een naam op een bepaalde plaats een link gelegd worden.Tijd-ruim-

telijke continuïteit kan de legitimiteit van bepaalde posities illustre-

ren.Dat dit bewijskracht heeft, illustreert volgens Irace,de invloed van

de adellijke cultuur – waar de naam vaak sterk verbonden was met

een bepaald territorium - op het genealogische discours. En bij uit-

breiding op de ontwikkeling van patronen in wetenschappelijke dis-

ciplines.

Op basis van 18e-eeuwse teksten stelde Irace vast dat de Lachmann-

methode met de "stemma codicum" in de decennia voor en na 1700

de genealogische methode werd genoemd. Het idee van gemeen-

schappelijke oorsprong (propinquitas) werd gecombineerd met de

chronologie en de geografie. De methode Lachmann poogt teksten

in families te ordenen en de familiebanden te traceren. Een tweede

idee uit de toenmalige genealogie is dat naarmate de tijd vordert er
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processen van corruptie optreden, naarmate men zich van de oor-

spronkelijke perfectie verwijdert. In de filologie gaf dit aanleiding tot

het zoeken naar het archetype of naar de oudste versie, die nog niet

door het onvermogen of de slordigheid van de kopiisten vertekend

was. Uitgevers van teksten concentreerden zich op de oudste versie,

op het onderdeel oorsprong of origine van de stemma. Ten slotte

speelde ook het geografisch beginsel mee; het idee dat teksten kon-

den ingedeeld worden op basis van geografische criteria.

Tegelijkertijd kwam een stukje ideologie die verbonden kan worden

aan adellijke denkpatronen uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd,

binnen.In de 18e en 19e eeuw zette dit paradigma zich krachtig door.

In de vergelijkende taalstudie werden boomstructuren eveneens

gebruikt, onder andere om de afstamming van één basistaal aan te

tonen. De genealogische methode bleek in vele verschillende disci-

plines (inclusief bijvoorbeeld volkskunde) effecten te sorteren.

In een periode die gekenmerkt wordt door historische voorlopigheid

en door de noodzaak tot actualisering van het verleden (volkscultuur,

cultureel erfgoed,...) kan het nuttig zijn de vanzelfsprekende, als het

ware ingebakken patronen van een wetenschappelijke discipline in

beeld te brengen en te analyseren. Zo mag men zich blijven verwon-

deren over het feit dat invulklare genealogische schema’s of software

die vandaag op de markt zijn als het ware tegen de tijd opstromen.

Ego wordt onder aan de pagina geplaatst, aan de wortel en niet

bovenaan, ergens in de takken: "Mais cela aussi demande réflexion:

c’est bien par rapport à soi, en tant qu’individu, que chacun pense

aujourd’hui son ascendance, en non par rapport à un ancêtre singu-

lier et mythique, quelque Jessé, Pharamond ou Charlemagne, dont il

tirerait lointainement son existence et sa légitimité. »14 De lessen en

methoden die genealogen vandaag hanteren, waarbij ze dicht bij de

bronnen blijven, zijn zeker belangrijk en bieden een houvast om een

weg te zoeken in het verleden. Zij zijn geoefend in het maken van

een op zichzelf of de eigen omgeving georiënteerde versie van

omgaan met het verleden. De stamboom blijkt één van de technie-

ken die nuttig kan zijn om mits het toepassen van historische kritiek

en het bewaken van toelaatbare sprongen, een verhouding met het

verleden vorm te geven.

Aandacht voor de (effecten en vooronderstellingen van) technieken

en vormen waarmee kennis wordt geconstrueerd, opgeslagen,

gemobiliseerd en weergegeven staat momenteel centraal op de

internationale onderzoeksagenda. Het is van groot belang in te zien

dat dit soort van analysemethodes  ook voor "vanzelfsprekende" vor-

men als een stamboom interessant kan zijn. Klapisch-Zuber plaatste

door het nauwgezet traceren van vormen en representaties vanzelf-

sprekendheden in een historisch perspectief. Zoals dat ook voor

andere thema’s het geval is, kan aandacht voor wat er in de vroeg-

moderne periode gebeurde het debat verrijken en attenderend wer-

ken. Een vergelijkend cultuurhistorisch onderzoek met de meest ver-

regaande vormen van omgang met het verleden in een oud histori-

citeitsregime - ongelofelijke genealogieën -  is één van de wegen

waardoor openingen gecreëerd worden op de academische agenda

om een debat over een aantal hangende problemen aan te kaarten.

In bijdragen zoals Irace die geleverd heeft, wordt daarmee een begin

gemaakt. Ook vandaag zoeken groepen mensen manieren om met

het verleden om te gaan en historici en andere erudieten hebben

hiermee te maken. Reflexiviteit is hierbij een sleutelwoord. n
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