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jaar. Ik hoop dat het verder goed is gegaan met
onze naamgenote.
Veel leuker dan bovenstaande berichten is het
volgende bericht uit Metro van 20 oktober 2012:
‘Twee jaar lang is de musical Soldaat van Oran
je zonder enige kortingsactie uitverkocht. Melissa
Drost (27) uit Amsterdam is er in de Theater
Hangaar op vliegveld Val
kenburg bij Leiden vanaf dag
één bij. Vanavond, dinsdag
30 oktober, wordt ‘twee jaar
volle bak’ met een feestelijke
voorstelling gevierd. Na 701
voorstellingen, 770.000 be
zoekers, drie Erik Hazelhoff

Roelfzemas, 75 andere acteurs waaronder tien
koningin Wilhelminas, gekozen uit duizend audi
ties. Exact twee jaar geleden ging Soldaat van
Oranje, met koningin Beatrix in de zaal, in pre
mière. Melissa Drost was er ook bij, als stagiaire
in het ensemble. Nu speelt zij af en toe de vrou
welijke hoofdrol.’
Drie dames met de achternaam Drost, drie heel
verschillende verhalen. Ik schrijf dit verhaaltje
aan de vooravond van de kroning van Willem
Alexander. Een Willem Alexander Drost heb ik niet
kunnen vinden, dus we doen het met Melissa
Drost die zo nu en dan even koningin speelt.
Wim Drost, Ede (29 april 2013)

Genealogie: Wetenschap of tijdverdrijf?
In de archieven in Nederland is het meestal wel een drukte van belang. De studiezalen zijn echter
niet gevuld met professionele historici werkend aan een nieuwe publicatie of een promotie-onder
zoek. Het overgrote deel van de archief bezoekers in Nederland bestaat uit mensen die onderzoek
doen naar de geschiedenis van hun eigen familie, ze maken een ‘stamboom’.
er zijn ook intrinsieke verschillen tussen een fami
liegeschiedenis en een historisch onderzoek.

Studiezaal Nationaal Archief
Het schrijven van familiegeschiedenis staat in
wetenschappelijke kringen niet zo goed aange
schreven. Veel professionele historici en ook veel
archivarissen hebben openlijk of diep in hun hart
minachting voor genealogie en de doorsnee
beoefenaar van de genealogie.2 Ook in de
cursus Familie, Huwelijk en Gezin van de Open
Universiteit worden deze amateur onderzoekers
niet echt serieus genomen. In deze cursus wor
den genealogen niet gelijkgesteld met historici,
maar vergeleken met puzzelaars en verzame
laars.3 Zelfs genealogen onderling zijn het niet
altijd eens hoe een goede genealogie uit moet
zien. In de Vlaamse Stam van 1990 werd een
stevige polemiek gehouden over dit onder
werp.4
Volgens Filip Bastiaen is de reden voor deze
minachting dat veel genealogen gefixeerd zijn
op het verzamelen van zoveel mogelijk voorou
ders en daarbij het grotere verband in historische
zin uit het oog verliezen.5 Het verschil zit echter
niet alleen in de motivatie van de onderzoekers,
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Een familiegeschiedenis is over het algemeen
niet afgebakend in de tijd. De genealoog pro
beert zo veel mogelijk gegevens over zijn of haar
voorouders te verzamelen, het liefst zo ver moge
lijk terug in de tijd. De eerste vraag die genealo
gen dan ook over het algemeen aan elkaar
stellen is: “Hoe ver ben jij?”. Een familiegeschie
denis heeft per definitie een zeer smalle basis, er
wordt meestal één bepaalde familie of afstam
mingslijn onderzocht. Een familiegeschiedenis is
dus als het ware een diepe proefboring in de tijd
waarbij van iedere periode en plaats slechts een
heel klein monster van de geschiedenis wordt
genomen.
Er zijn grote verschillen tussen genealogie en
historisch onderzoek. Een historische studie is
afgebakend in onderwerp, gebied én tijd. Histo
rici onderzoeken een specifiek onderwerp bin
nen een bepaalde periode in een bepaalde
plaats of streek.6 Een familiegeschiedenis daar
entegen is alleen beperkt door de juridische
verwantschap van de beschreven personen.
Een historisch onderzoek is altijd opgezet vanuit
een specifieke probleemstelling, hetgeen bij een
familiegeschiedenis veel ontbreekt. Historische
onderzoeken zijn afgebakend en onderzoeken
specifieke vragen. In de familiegeschiedenis
gaat het om het verzamelen van zoveel mogelijk
voorouders, zonder enige afbakening. De ana

van studie in de antropologie zijn bijvoorbeeld
verwantschapsbanden en rituelen van het da
gelijks leven. Dit zijn ook voor de historicus, en
zeker voor de genealoog zeer interessante on
derwerpen. Er is dan ook een vruchtbare kruis
Door deze intrinsieke verschillen zal er altijd een bestuiving tussen de antropologie en de ge
kloof bestaan tussen genealogen en historici. Het schiedschrijving tot stand gekomen.8 De partici
heeft dus dan ook geen zin, bovenstaande in perende observatie wordt in de historische an
tropologie ingeruild voor onderzoek naar histori
sche bronnen. Deze bronnen worden vervolgens
door een antropologische bril bestudeerd. De
genealoog wordt aldus een antropoloog die zich
zoveel mogelijk in het leven van de voorouders
verplaatst.
logie van de proefboring volgend, wordt bij een
historisch onderzoek een breder, meer represen
tatieve steekproef uit een bepaalde samenle
ving in een bepaald tijdvak genomen.

Onderzoeksafbakening in de genealogie en in
Historisch antropologisch onderzoek kenmerkt
de sociale geschiedenis.
zich op de eerste plaats door het kwalitatieve
acht nemend, om aan een familiegeschiedenis karakter. Dit in tegenstelling tot de meer kwanti
dezelfde eisen te stellen als een aan historisch tatieve sociologische benadering van de ge
onderzoek. In de literatuur over genealogisch schiedenis waar het verleden wordt samengevat
onderzoek wordt dit echter wel veelal gedaan. in grafieken en tabellen. Tweede kenmerk is de
Een familiegeschiedenis wordt vaak vergeleken concentratie op kleine gemeenschappen en
met streekgeschiedenis, een stukje plaatselijke micro samenlevingen in plaats van grote sociale
historie, waarbij de voorouders van de onderzoe patronen. De historische antropologie heeft
ker geplaatst worden in de context van hun tijd vooral aandacht voor het bijzondere. Dit in te
en waarbij hun leven zo gedetailleerd mogelijk genstelling tot andere benaderingen, die meer
geschetst wordt.7 Dit is echter een welhaast aandacht hebben voor het algemene en vaak
onmogelijke opgave aangezien een familiege op zoek zijn naar wetmatigheden en structuren
schiedenis vele lagen in de tijd doorsnijdt en zich in de geschiedenis.9 Deze eigenschappen
veelal ook in vele verschillende gebieden af maken de historische antropologie tot een uiter
speelt. Ook is men bij het schrijven van een mate geschikt instrument voor het bedrijven van
dergelijke streekgeschiedenis vaak beperkt familiegeschiedenis. Een familiegeschiedenis is
omdat over de meeste mensen die in een fami immers kwalitatief van aard, beschrijft een kleine
liegeschiedenis voorkomen slechts heel weinig gemeenschap en men men heeft vooral aan
informatie bekend is, vaak niet meer dan het feit dacht voor het bijzondere en in mindere mate
het algemene.
dat ze geboren zijn.

Historische Antropologie
Genealogisch onderzoek heeft veel meer ge
meen met de historische antropologie dan met
streekgeschiedenis. In de historische antropolo
gie dient de culturele antropologie als inspiratie
bron voor historisch onderzoek, of andersom kan
de historische methode van dienst zijn om rele
vante antropologische gegevens te verzamelen.
Het onderzoeksobject van de culturele antropo
logie is de studie van de mens en is traditioneel
gericht op het bestuderen van levende schriftlo
ze culturen in exotische oorden. In antropolo
gisch onderzoek wordt voornamelijk gebruik
gemaakt van participerende observatie om
culturen te bestuderen. Dit betekent dat een
antropoloog lange tijd leeft in de cultuur die
bestudeert wordt, de taal leert spreken en ook
deelneemt aan het dagelijks leven. Objecten

In een familiegeschiedenis staat de beschrijving
van de verwantschapsbanden tussen de be
schreven familieleden centraal. Volgens antro
poloog Peter Kloos is verwantschap echter meer
dan een netwerk van genetische relaties tussen
mensen, het is voornamelijk een cultureel ver
schijnsel.10 Het bestuderen van verwantschap
geeft inzicht in de sociale structuren van het
verleden. Dit maakt het schrijven van een fami
liegeschiedenis tot een cultuurwetenschappelij
ke activiteit die de grenzen van de normale ge
schiedschrijving overschrijdt. De vraag die zich
nu opwerpt is welke functie de genealogie heeft
binnen de cultuurwetenschappen. Is het schrij
ven van een familiegeschiedenis een weten
schappelijke activiteit, is het een hulpweten
schap van de geschiedschrijving of is het een
puur persoonlijke beleving? Binnen de traditio
nele hiërarchische opvatting van de weten
schappen wordt de genealogie als een hulpwe
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tenschap van de historiografie beschouwd.
Genealogische collecties worden bijvoorbeeld
gebruikt voor biografisch, prosopografisch en
bepaalde soorten van demografisch onder
zoek.11 Voor het opstellen van deze genealogi
sche collecties is het bedrijven van genealogie
dus zeker van belang voor de wetenschappelijke
beoefening van geschiedschrijving. Deze collec
ties gaan echter voorbij aan wat een familiege
schiedenis zo bijzonder maakt, namelijk de
aandacht voor het individu. In een familiege
schiedenis worden processen beschreven die in
een bredere oriëntatie op de geschiedenis ver
loren gaan in de statistieken.

Conclusie
Deze bespiegelingen over genealogie als een
vorm van historische antropologie plaatsen de
familiegeschiedenis in een ander perspectief.
Voor de meeste genealogen die de archieven
bevolken zal dit echter niet veel uitmaken. Een
familiegeschiedenis is ten eerste van persoonlijk
belang voor de auteur en zijn of haar familiele
den. De redenen voor de populariteit van deze
hobby worden veelal gezocht in een tegenbe
weging ten aanzien van het individualisme in de
huidige westerse maatschappij, de genealoog
zoekt volgens de La Haye zijn identiteit, op zoek
naar het antwoord op de vraag: “Wie ben ik en
waar kom ik vandaan?”.12 Het verankeren van
de persoonlijke identiteit in het verleden geeft de
genealoog een fundament in een over het alge
meen zeer veranderlijke wereld.
Familiegeschiedenis kan een vruchtbare vorm
van wetenschappelijke geschiedschrijving in de
vorm van historiserende antropologie zijn. Fami
liegeschiedenis geeft een inzicht in het leven van
alledag van de mensen uit het verleden die
normaler wijze verdwijnen in de anonimiteit van
de statistieken van de sociaal-historische onder
zoeken. Het geeft inzicht in verbanden tussen
mensen en families en verbind het heden met
verleden op een heel persoonlijke wijze.
Peter Prevos
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Drie Drosten in Kamp Neuengamme (Dld)
Inleiding
Iedereen is vast wel bekend wat de doelstellingen waren van Hitler in de jaren 30 van de vorige
eeuw in Duitsland. Hij liet kampen bouwen waar mensen te werk werden gesteld om de zeer
slechte economie van het land weer een impuls te geven. Zijn echte doelstellingen waren echter
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