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Tijdspraktijken:
DNA en de on/onderbroken stad*
Martine de Rooij, Amade M’charek & Rogier van Reekum

DNA is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Het speelt een steeds groter
wordende rol in medische en wetenschappelijke praktijken en figureert daarnaast
steeds vaker als technologie om de identiteit van individuen of populaties te ken‐
nen. De laatste jaren zien we tevens dat DNA betrokken raakt bij de vorming van
stadsidentiteiten.
Dit artikel bestudeert een opmerkelijke samenwerking tussen genetici, archeologen
en een stadsarchivaris en analyseert hoe de identiteit van de stad Vlaardingen
opnieuw vorm krijgt. We volgen de zoektocht naar de ‘oer-Vlaardinger’ en onder‐
zoeken de wijze waarop een DNA-match zowel een afstand van duizend jaar teniet‐
doet als een chronologische temporaliteit tot stand brengt. DNA helpt de tijd te
vouwen en te ontvouwen.
Door DNA te situeren en te volgen in specifieke praktijken wordt zichtbaar dat
DNA hier niet zo zeer figureert als een biologische essentie, maar eerder als een
technologie om temporele afstand en nabijheid te creëren. We laten daarmee zien
dat identiteiten geen inherente essentie of kern hebben maar relationeel en door
technologie bemiddeld zijn.
Trefwoorden: Archeogenetica, genealogie, DNA, identiteit, temporaliteit

Proloog
Een verslaggever van RTV Rijnmond spreekt televisiekijkend Nederland toe op de
avond van 6 juli 2007:
‘Onder middeleeuwse orgelklanken stroomt de Grote Kerk in Vlaardingen vol.
Binnen en buiten zijn de verwachtingen hoog gespannen. Wie is dé nazaat
van de oer-Vlaardinger.’1
We zien beelden van de burgemeester van Vlaardingen die onder het gewicht van
zijn ambtsketen de bijeenkomst opent met een toespraak. Op deze avond, zegt
hij, zal het verleden centraal staan en zal worden stilgestaan bij een waagstuk dat
duizend jaar overbrugt.
*

1

De auteurs willen de reviewers en de redactie van Sociologie hartelijk danken voor het zeer
bruikbare commentaar en voor het zorgvuldig lezen van voorgaande versies van dit artikel.
Daarnaast danken zij de afdeling archief en archeologie van de stad Vlaardingen voor de
behulpzaamheid en bereidheid mee te werken aan dit onderzoek.
Deze uitzending is te vinden op http://www.rijnmond.nl/nieuws/06-07-2007/familie-oervlaardinger-bekend (webpagina bezocht op 9 juni 2014).
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‘Ik heet iedereen welkom die in de gaten had dat hier weer Vlaardingse
geschiedenis wordt geschreven en later wil kunnen zeggen: ik was erbij. […] U
kunt allereerst luisteren naar de stadsarcheoloog en de stadsarchivaris. Ver‐
volgens zal professor De Knijff haarfijn uit de doeken doen hoe het DNAonderzoek in zijn werk is gegaan. Daarna is aan mij de eer om de moderne
oer-Vlaardinger aan u voor te stellen. Ik kijk daar enorm naar uit. Net als u!’2
Enkele honderden mensen zitten in de ruime kerk bijeen, om hen heen de dikke
stenen muren, ver in de hoogte het dak. Deze ceremoniële ruimte, bedoeld voor
het uitvoeren van diverse ‘rites de passage’ zoals doopplechtigheden of begrafe‐
nissen, is voor de gelegenheid ingericht met een vitrine met daarin een schedel en
een oud, dik boek. De schedel is afgevaardigde van een groep van vijfendertig
schedels, in 2002 opgegraven in het historische centrum van de stad. Het boek is
een zogenoemd poorter- of burgerboek uit 1555 met daarin ‘familienamen’, de
namen van alle Vlaardingse gezinshoofden die destijds burger in volle rechten
waren. Er zijn diverse schermen in de ruimte opgesteld, zodat niemand de ‘slide‐
shows’ zal missen die de drie aanwezige professionals zo gaan presenteren. Het
geheel wordt omringd door journalisten met en zonder camera’s. De passage waar
we hier getuige van zijn, is een montage van het ‘oer’ met het ‘moderne’ Vlaardin‐
gen.
De aanwezige families, inwoners en pers is het verlossende antwoord tot nog toe
onthouden, maar de avond zal eindigen in de verlossende wetenschap van wie ‘hij’
is. Er hangt een spanning in de lucht als bij een prijsuitreiking. Alle feiten, men‐
sen en objecten zijn vanavond bijeen; alles wat nodig is om de ontstane situatie
uit te leggen en af te ronden. Dan, na de drie presentaties waarbij het publiek met
ingehouden geduld heeft zitten wachten, neemt de burgemeester opnieuw het
woord:
‘Laat ik jullie niet langer in spanning houden. Ik heb gerepeteerd op de
volgende zin: Wil de echte oer-Vlaardinger opstaan? Dames en heren, ik krijg
een oorkonde, hier staat het op. Het is vast komen te staan dat het Ychromosoom DNA van één van de in de elfde eeuw in het stadshart van Vlaar‐
dingen opgegraven mannen, identiek is met dat van de heer Eduard Antonie
Zuiderent, geboren in Rotterdam op 18 april 1950. Het is voor mij als burge‐
meester een eer om een moderne oer-Vlaardinger aan u voor te stellen!’
De burgemeester steekt de oorkonde in de lucht terwijl de fotografen naar voren
dringen. Uit het publiek komt een moderne oer-Vlaardinger naar voren inclusief
stropdas in de kleuren van de Vlaardingse vlag, en betreedt het podium.

2
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De tekst van deze toespraak zowel als een video-opname van de avond werden ons toegestuurd
door het Vlaardings stadsarchief.
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Inleiding: genetica in de stad
Sinds de jaren tachtig is er in Nederland sprake van toenemende aandacht voor
identiteit en identiteitsbesef (Frijhoff 1992). Er wordt publiekelijk gezocht naar
nieuwe manieren waarop nationale, regionale en culturele identiteiten verbeeld
en behouden kunnen worden. Welke historische bronnen, welke vormen van
expertise en welke ervaringen zijn daarbij relevant? Wie bepaalt wat en waar een
identiteit te vinden is? Strijd over dergelijke vragen krijgt sinds begin jaren negen‐
tig een sterkere politieke lading (Van Reekum 2014). Daarnaast komen identi‐
teitsformaties steeds vaker in het kader te staan van bindingen met geografische
plaats en de vorming en articulatie van een gedeeld verleden (Van Ginkel 1999;
Margry en Roodenburg 2007; Duyvendak 2011; Stengs 2012).
Tevens is er vandaag de dag sprake van een groeiende belangstelling voor de bio‐
logische basis van identiteiten. Een fenomeen dat Nikolas Rose (2007: 132) ver‐
klaart door te verwijzen naar een toenemende mondialisering en diversiteit,
waardoor het minder vanzelfsprekend zou zijn geworden om identiteit en burger‐
schap langs nationale lijnen te definiëren. Binnen deze context lijkt DNA een
betrouwbare toegang te bieden tot identiteit, tot dat wat we ‘werkelijk’ zouden
zijn. Het kan in ieder geval gesteld worden dat door recente ontwikkelingen in de
biowetenschappen in samenhang met ontwikkelingen in andere disciplines,
identiteitsvorming in relatie met biologie wereldwijd weer op de agenda staat
(M’charek 2005, 2013; Nelson 2008; TallBear 2013; Scully et al. 2013; Nash 2004,
2013). Deze biologisering van identiteitsvraagstukken vindt plaats binnen diverse
terreinen, variërend van de medische praktijk en biomedisch onderzoek, gedrags‐
genetica en forensische opsporing tot populatiegenetica, genealogie en archeolo‐
gie.
In deze ontwikkelingen en samenwerking tussen domeinen is identiteitsvorming
vaak een onscherp en vrijwel altijd omstreden proces. Etnische en raciale catego‐
rieën of groepsidentiteiten waarin de nieuwe biowetenschappen een rol spelen,
zijn niet eenduidig maar worden altijd gekenmerkt door een zekere hybriditeit;
het zijn identiteiten waarin sociale en biologische componenten steeds op nieuwe
manieren gecombineerd worden (M’charek 2005, 2014; Nash 2013). Dit artikel
bestudeert een dergelijke ‘nieuwe’ samenwerking door te kijken naar een project
uit 2006 waarin de Sectie Stadsarchief en Archeologie van de Gemeente Vlaardin‐
gen en het Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) van het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC) samenwerkten.3 Er werd in Nederland
niet eerder op deze manier door genetici, archeologen en een archiefdienst

3

Het onderzoek naar deze specifieke casus was onderdeel van het door het Centre for Society and
the Life Sciences (CSG) gefundeerde onderzoek Dutch-ness in Genes and Genealogy: Following genetic
diversity around in science and society dat liep van 2010 tot 2013, onder leiding van prof. dr.
Amade M’charek. Dit project had tot doel identiteiten (nationale, lokale, individuele, familiale of
etnische) te onderzoeken die ontstaan in de interactie tussen genetische en sociaal-culturele
praktijken.
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samengewerkt en de invloed van de genetica in een dergelijke samenwerking is
daardoor nog onderbestudeerd.4
Het project in Vlaardingen kreeg vorm naar aanleiding van een opgraving in 2002
waarbij in het historische centrum van de stad een deel van een middeleeuwse
begraafplaats werd ontdekt. Nadat was vastgesteld dat er bruikbaar DNA aanwe‐
zig was in vijfendertig van de gevonden schedels, ontstond bij stadsarcheoloog
Tim de Ridder en stadsarchivaris Harm-Jan Luth het idee om door middel
van DNA-onderzoek een zoektocht te starten naar nakomelingen van deze
elfde-eeuwse Vlaardingers, ook wel aangeduid als de zoektocht naar de ‘oerVlaardinger’ (De Ridder 2006).5 Een zoektocht die in 2007 inderdaad resulteerde
in een DNA-match tussen een skelet uit de elfde eeuw en een hedendaagse man.
Tijd en temporaliteit bij identiteitsformatie
De zoektocht naar de oer-Vlaardinger was ingebed in een project met een bredere
doelstelling. Stadsarchivaris Luth (interview 2011) vertelt hierover:
‘We hadden maar één doel, we hadden het onderzoek “Graven in Vlaardin‐
gen”, dat heeft drie betekenissen: we spitten in de grond, het gaat over de gra‐
ven van Holland die hier hun residentie hadden en het gaat over de graven
die we vonden […] er is een hele serie van dingen die daarmee te maken heb‐
ben, allemaal bedoeld om Vlaardingen in de elfde eeuw op de kaart zetten.
Vlaardingen was in de elfde eeuw eigenlijk het Den Haag van vandaag, hier
zaten de graven, dit was de residentie, maar dat weet natuurlijk niemand
meer.’
Het DNA-onderzoek was onderdeel van een project dat tot doel had het in verge‐
telheid geraakte belang van de elfde-eeuwse plaats Vlaardingen te revitaliseren.
De genetica werd hier ingezet als hulpmiddel bij de identiteitsvorming en profile‐
ring van de stad. Door te zoeken naar biologische nakomelingen van in Vlaardin‐
gen opgegraven skeletten uit de elfde eeuw en door deze zoektocht te verweven
met (historische) verhalen over de stad, wilde men de mensen eraan herinneren
hoe belangrijk Vlaardingen in die tijd was geweest. Via deze aandacht voor het
verleden van de stad kon haar identiteit in het heden gevormd en benadrukt wor‐
den (Frijhoff 1991: 127-128).
Hoe kunnen we meer grip krijgen op de specifieke invloeden van de genetica in
dit profileringsproject van de stad? In deze bijdrage zullen we ons voor beant‐
woording van die vraag richten op een facet dat zowel bij het genetisch zoeken
naar verwantschap als bij het historisch beschouwen van archeologen en archiva‐
rissen een rol speelt; namelijk tijd en temporaliteit. Historica Grever (2009: 445,
4

5
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Er werd tegelijkertijd ook gewerkt aan een ander net van de grond gekomen archeogenetisch
DNA-project (archeo-epidemiologisch) in Eindhoven. Zie voor implicaties van dit onderzoek
M’charek (2013).
Ondertussen zijn soortgelijke projecten gestart in Oldenzaal en Vlissingen. Zie: http://www.
archeologiewalcheren.nl/projecten/projecten/gemeente:gemeente-vlissingen/plaats:vlissingen/
project:oud-dna-onderzoek.htm en http://www.oldenzaal.nl/sjablonen/1/infotype/news/item/
view.asp?objectID=6075.
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446) bespreekt verschillende tijdsbegrippen en stelt dat chronologische tijd een
doorslaggevende rol speelt bij de constructie van identiteit, zowel bij die van men‐
sen en groepen als bij die van plaatsen. Dat historische narratieven en de bronnen
waaruit zij putten een rol spelen bij noties van continuïteit en verandering is
daarnaast een bekende en impliciete aanname in veel discussies over identiteit.
Concepten als ‘social memory’ (Olick en Robbins 1998; Climo en Cattell 2002),
‘path dependence’ (Pierson 2004, Mahoney 2000) en traditie (Hobsbawm en Ran‐
ger 1983) of karakter (Leerssen 2000; Eickhoff et al. 2000; Henkes 2005) refere‐
ren aan de wijdverspreide notie dat geschiedenis en daarmee tijd, er bij identi‐
teitsformatie toe doet (Lerner 1998).
In dit artikel beschouwen we tijd echter niet als een onafhankelijke eenheid die
invloed heeft op processen van identiteitsvorming, maar gaan we juist kijken naar
de manieren waarop tijd vorm krijgt in kennispraktijken. De bijdrage van dit arti‐
kel ligt dan ook in een analyse van de manier waarop DNA in deze specifieke casus
temporaliteit genereerde en hoe dat bijdroeg aan de identiteitsvorming van de
stad Vlaardingen. Op wat voor specifieke manier ‘deed’ de DNA-match tijd? En
hoe hielp dat de stad Vlaardingen zich te profileren? In de zoektocht naar de oerVlaardinger stond DNA niet op zichzelf maar werd omringd door andere tijdgenererende technologieën. Een daarvan is de dendrochronologie, die we in het
eerstvolgende zullen bespreken.
Hout en DNA: Twee tijdspraktijken vergelijken
Om antwoorden te kunnen vinden op de hier geformuleerde vragen zullen we
twee ‘tijdspraktijken’ met elkaar vergelijken. We gaan daarvoor eerst kijken naar
de manier waarop hout gedateerd werd in een dendrochronologisch laboratorium,
daarna bestuderen we de productie van de DNA-match. Waaruit bestond de tijd in
deze wetenschappelijke praktijken en wat was er specifiek aan de temporaliteit
van de DNA-match? Na een bespreking van beide praktijken zullen we terug‐
komen op de invloed van de genetische match op de identiteit van Vlaardingen.
Boomringen
In een interview met de stadsarchivaris van Vlaardingen (september 2011) vroe‐
gen we wat het DNA-onderzoek had bijgedragen aan het project: ‘Wat had je ook
kunnen doen zonder het DNA?’:
‘[…] we hadden wel die [gezichts]reconstructies kunnen maken. En een date‐
ring had gekund, dat staat los van het DNA-onderzoek, dat is het dendrochro‐
nologisch onderzoek, dus van de ringen in het hout, dat gebeurt heel vaak.
[…] het hout was in goede staat en dan kun je met dendrochronologisch
onderzoek exact bepalen wanneer die bomen gekapt waren. Ze kwamen uit
Engeland, dat hout, sommigen waren hergebruikt, dat kun je geloof ik ook
zien, ja hier, een hergebruikt Vikingschip, echt ongelofelijk […].’
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Het was reden ons af te vragen hoe datering door middel van houtresten precies
in zijn werk ging en hoe dat in verhouding stond tot de manier waarop tijd in de
praktijken van de genetici tot stand was gekomen.
Onderzoekster T. Vernimmen, van 2001-2007 werkzaam bij het Nederlands Cen‐
trum voor Dendrochronologie (RING), is te zien op een video van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Bij RING zijn verschillende houten onderdelen van de
Vlaardingse opgraving gedateerd (Vredenbregt en De Ridder 2004). Het in deze
video gebruikte hout is niet afkomstig van de opgraving in Vlaardingen maar we
gebruiken het filmpje hier evenwel ter illustratie van deze dateringsmethode.
Vernimmen legt uit hoe ze het stuk hout dat in haar handen ligt gaat dateren:
‘Om het jaarringpatroon vast te leggen hebben we een microscoop en een
meettafel nodig die is verbonden aan een computer. Zo kan ik elke jaarring‐
breedte vastleggen met een muisklik.’
We zien het uitvergrote stuk hout nu onder de microscoop voorbij trekken. Met
regelmaat zijn er witte lijnen afgetekend tussen donkere gedeeltes. Telkens net
voor het begin van zo’n witte lijn klikt de onderzoeker met de muis, totdat alle
ringen gedaan zijn.
‘Ik ben nu aan het eind gekomen van het jaarringpatroon. Alle opeenvolgende
jaarringbreedtes zijn vastgelegd en ik ga naar de computer om de meetreeks
te bekijken. De jaarringen zitten nu als een getallenreeks in de computer. Die
getallenreeks kun je ook verbeelden als een grafiek van de jaarringbreedtes,
met pieken en dalen. Die grafiek ga ik nu in de computer vergelijken met een
aantal bestaande referentiekalenders.’
Nu komen twee grillige lijnen in beeld, een witte en een rode, parallel boven
elkaar bewegend totdat ze op een bepaald moment precies dezelfde grilligheid
vertonen en over elkaar heen schuiven. Een lichte cirkel geeft aan waar we de
overeenkomst kunnen zien, daar heeft het pieken-en-dalenpatroon dezelfde
vorm.
‘Ik vind dan een overeenkomst met een referentiekalender. Daaruit kan wor‐
den afgeleid dat de kapdatum van de boom waarvan dit stuk hout afkomstig
is, 1216 na Christus is.’6
Via de commentaarstem van het filmpje komen we te weten dat dendrochronolo‐
gie, oftewel boomtijdkunde, uitermate nauwkeurig dateert en dat het een specia‐
listische methode van datering is waar de archeologie gebruikt van maakt (zie ook
Jansma en Van der Plicht 1998: 64). Verder leren we dat deze dateringsmethode
gebaseerd is op de groei van bomen in verschillende geografische en klimatologi‐
sche regio’s. De dikte van iedere boomring, zijn aanwas, wordt bepaald door de
6
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Interview beschikbaar via de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bekijk dit
filmpje direct via: http://bit.ly/x1nEFE.
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afwisseling van seizoenen waarin veel of weinig regen valt, natuurrampen zich
voltrekken of andere invloeden zich laten gelden. Hierdoor is elk jaarringpatroon
van een groep bomen uit een bepaalde plaats en periode uniek (zie ook Jansma en
Van der Plicht 1998: 68). Unieke jaarringpatronen van bomen worden vergeleken
met uitgemiddelde referentiekalenders waar dendrochronologen mee werken,
chronologieën die van het heden tot ver terug in het verleden lopen. Zodra een
unieke boomcurve geplaatst kan worden binnen een referentiekalender, is het
mogelijk het hout te dateren.
Tijdens de Vlaardingse opgraving werden diverse stukken hout opgegraven. De
kinderen, mannen en vrouwen die in de middeleeuwen werden begraven op het in
2002 blootgelegde kerkhof, lagen meestal in houten kisten. Zoals alle archeologi‐
sche sporen van de opgraving werden deze houten resten aan een minutieus
onderzoek onderworpen.7 Elk individueel stuk hout kon op basis van zijn unieke
jaarringpatroon herleid worden tot een specifieke periode en plaats. De jaarring‐
curve van een van de houten fragmenten uit de opgraving bleek overeen te komen
met een Zuid-Engelse referentiekalender. Hieruit volgde een kapdatum in de
periode 971-1008 na Christus. Ook werd geconcludeerd dat het hout waarschijn‐
lijk in de omgeving van Londen was gerooid en dat er een schip van was gebouwd
dat vrijwel zeker op een werf in Londen door Deense Vikingen werd gebouwd
(Vredenbregt en De Ridder 2004).8
Zo werden in de archeologische rapporten van het Vlaardings Archeologisch Kan‐
toor (VLAK) gaandeweg relaties gelegd en overeenkomsten gesloten die globaal
een chronologisch en logisch verhaal vertelden: Enkele houten fragmenten die in
2002 in Vlaardingen werden opgegraven droegen kenmerken van scheepsbouw in
de Vikingtraditie. Een van deze fragmenten bleek afkomstig van een boom die
rond het jaar 1000 in de buurt van Londen werd gekapt. Denen, destijds heersers
over Engeland, bouwden van deze en andere bomen een schip en voeren ermee
richting Vlaardingen.9 Het hout maakte tien tot dertig jaar deel uit van het schip
voordat het in Vlaardingen werd afgebroken. Daarna, rond 1020, kreeg het zijn
secundaire bestemming als grafkistenhout, om een kleine duizend jaar later weer
te worden opgegraven (Vredenbregt en De Ridder 2004).10
De conclusies van de scheepsarcheoloog werden door de stadsarcheoloog opge‐
pakt en verder geïntegreerd met al bekende historische gegevens en vraagstukken
over Vlaardingen. Het gaf aanleiding om voorzichtig te concluderen dat Vlaar‐
7

8

9
10

Het Vlaardings Archeologische Kantoor (VLAK) publiceerde naast het verslag over de houten
vondsten vijf andere verslagen. Dit waren: ‘Verslag 15.7 Het tufsteenonderzoek’; ‘Verslag 15.5
Het dierlijk botmateriaal’; ‘Verslag 15.4 Het botanisch onderzoek’; ‘Verslag 15.3 Het menselijk
botmateriaal uit de periode 1000-1050’; en ‘Verslag 15.1 Basisverslag’.
De zekerheid van de bouw door Denen werd verkregen via andere historische bronnen: ‘Na inval‐
len sinds 980 werd Engeland in 1013 door de Denen veroverd. Tussen 1016 en 1035 was Knut de
Grote Koning van Denemarken en Engeland’ (Vredenbregt en De Ridder, 2004).
‘Officieel’ arriveren de Denen iets later (1013) maar het kappen van een boom wil nog niet zeg‐
gen dat deze ook direct verwerkt wordt, zo is de redenatie (Vredenbregt en De Ridder, 2004: 28)
Wij nemen hier de contemporaine, nationaal-statelijke gebiedsaanduidingen over zoals deze in
de archeologische rapporten van de gemeente Vlaardingen gebruikt zijn. Voor een beschouwing
van het gebruik van deze aanduidingen zie o.a. Aerts en Velde (1999); Brubaker (2004); Miyoshi
(1993); Malkki (1992).
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dingen in de eerste helft van de elfde eeuw over een haven beschikte, deel uit‐
maakte van een internationaal netwerk en handelsrelaties onderhield met Enge‐
land. Doordat het hout werd opgenomen in een chronologie en werd gelokaliseerd
in tijd (971-1008 gekapt) en ruimte (in de buurt van Londen) was het mogelijk de
biografie van het hout (zijn reis naar Vlaardingen) te integreren in het grotere
verhaal, de historische context, van Vlaardingen.
Transformatie: in de rij van de chronologie
In het laboratorium hield T. Vernimmen een stuk hout in haar handen. Door
gebruik van een microscoop was het mogelijk om een afwisseling van ringen in
het hout te onderscheiden. Deze ringen werden stuk voor stuk, via een micro‐
scoop verbonden aan een meettafel en een computer, al doende omgezet in infor‐
matie, in data. Er werden anders gezegd discrete eenheden van gemaakt. Wat was
er eigenlijk voor nodig om van dit stuk hout ‘tijd’ te maken?
Het filmpje doet belangrijk werk hier. Ons wordt verteld dat de boom deel uit‐
maakte van een biotoop met een specifieke, tijd- en plaatsgebonden, ecologie. Het
waren de terugkerende, repetitieve seizoenen en jaren die effect hadden op de
manier waarop de boom dikker werd. Het dikker worden van de boom, zijn aan‐
was, werd in het narratief van de film onderdeel gemaakt van een cyclische tijd
(Bloch 1977; Munn 1992; Ingold 1993; Gell 2000; Adam 1995). Maar in de han‐
den van Vernimmen zien we dat het stuk hout een transformatie ondergaat. En
staan we langer stil bij dit proces van kennisproductie, dan zien we dat niet alleen
het stuk hout een transformatie ondergaat, maar ook de tijd die het helpt voort‐
brengen.
Het stuk hout – de dikte ervan, het gewicht, de contouren – is het ontegenzegge‐
lijke aangrijpingspunt in deze praktijk. Deze ‘materialiteit’ van het hout wordt in
deze dateringspraktijk echter overbodig gemaakt. Enkel de onderlinge afstanden
van de ringen in het hout zijn van belang en worden overgenomen om dienst te
doen als middel tot vergelijking. Het is deze meetreeks die floreert in zijn eigen
biotoop, de database. Op verzoek reist de reeks naar andere computers en voegt
zich daar in wiskundige vergelijkingen. Een uniek boomringpatroon kan zo‐
doende worden geïdentificeerd in een databank met referentiekalenders, waar‐
door het mogelijk wordt het stuk hout te dateren. De cyclische tijd die kenmer‐
kend was voor de biotoop van het stuk hout wordt zodoende getransformeerd in
een chronologische tijd kenmerkend voor de biotoop van de database.
Toen het hout aan een grondig proces van omzetting onderworpen werd en daar‐
bij werd aangesloten op een netwerk van specialistische kennis, microscopen,
metingen en datasets, bleek een chronologische temporaliteit te kunnen ontstaan
waarbinnen het hout was opgenomen. Tijd is zo bezien geen natuurlijk fenomeen
dat aan het hout, de boom, of de afwisseling van seizoenen kan worden toege‐
schreven, maar een relationeel fenomeen dat tot stand gebracht wordt met
behulp van specifieke technieken in specifieke praktijken (Serres 1995; Murdoch
1998; Varró en Lagendijk 2013).
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DNA-match
In Vlaardingen werd een zogeheten ‘match’ vastgesteld tussen het DNA van een
man uit de 21ste en een skelet uit de elfde eeuw. De hedendaagse man die via
deze match biologisch werd verbonden met een duizend jaar oud opgegraven ske‐
let uit Vlaardingen werd tot moderne oer-Vlaardinger uitgeroepen. Hoe kwam het
zover? Bij de zoektocht naar zogenoemde nazaten van de elfde-eeuwse Vlaardin‐
gers (De Ridder et al. z.j.: 396-398) werd gebruik gemaakt van een strategie om
zoveel mogelijk hedendaagse individuen op te sporen met een relatief hoge kans
op een genetische match. Om mee te mogen doen aan het onderzoek moesten
deelnemers daarom een papieren stamboom overhandigen om aan te tonen dat
ze directe nazaten waren van een van de families die waren opgeschreven in het
oudste burgerboek van Vlaardingen (uit 1555). Er werd hier dus een beroep
gedaan op de genealogie, een technologie die zich bezighoudt met het traceren
van voorouders waardoor individuen in het heden worden verbonden met men‐
sen uit andere, voorgaande tijden (Meethan 2008). De genealogie is een praktijk
waarmee een chronologische tijd wordt geproduceerd gebaseerd op seksuele
reproductie waardoor tevens een biologische continuïteit wordt gegarandeerd. Zo
bezien maakt niet de tijd genealogie, maar genealogie de tijd.
De archivaris kon via een genealogische database nagaan of de overhandigde
‘administratieve’ wortels inderdaad terugvoerden tot de stad. Voorwaarde was dat
de papieren stambomen gebaseerd moesten zijn op de mannelijke lijn, om ze in
overeenstemming te kunnen brengen met de biologisch-genetische stambomen
die gebaseerd zouden worden op het Y-chromosoom dat alleen mannen bezitten.
Vrouwen hebben twee X-chromosomen, mannen een X en een Y-chromosoom.
De stadsarcheoloog vertelt in een interview (10 november 2011) dat het Ychromosoom gemiddeld maar één keer per vijftig generaties muteert, waardoor
het bijzonder makkelijk is om verwantschap via dat chromosoom te volgen. Uit‐
eindelijk kwamen er 88 mannen in aanmerking voor het DNA-onderzoek. Deze
mannen lieten in het archief in Vlaardingen een monster van hun wangslijmvlies
nemen. Deze monsters gingen samen met 32 kiezen uit de opgegraven schedels
naar het forensisch laboratorium voor DNA-onderzoek in Leiden, met als doel
de 1000 jaar oude schedels genetisch aan levende Vlaardingers te koppelen
(De Knijff, PowerPoint 6 juli 2007).
Met de voorwaarde dat er papieren stambomen overlegd moesten worden over‐
brugde het stadsarchief voorafgaand aan het DNA-onderzoek al zo’n vijfhonderd
chronologische jaren, van 2006 terug tot 1555 (zie figuur 1). Vervolgens was het
aan het genetisch laboratorium om de grofweg vijfhonderd jaar van 1555 verder
terug tot het jaar 1020 te overbruggen. Daar kwam zo goed als geen papier aan te
pas. Wat er voor nodig was, was het biologisch materiaal van de mannelijke deel‐
nemers en de fossiele kiezen uit de mannelijke schedels. Hoe de papieren en bio‐
logische stamboomvarianten samenkomen is goed te zien op vier slides van de
PowerPointpresentatie van het Leids Universitair Medisch Centrum (zie figuur
1). Op het plaatje linksboven zien we een schedel uit de opgraving die boven op
het burgerboek ligt. Rechtsboven wordt een vereenvoudigde weergave van een
papieren stamboom getoond. Vervolgens zien we linksonder hoe een ongediffe‐
rentieerde lijn de directe biologische verbinding vormt tussen de oudst bekende
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papieren voorvader (uit het burgerboek) en de schedels uit de opgraving. De laat‐
ste afbeelding voegt hieraan toe dat de papieren en biologische stambomen
samen een kleine duizend jaar overbruggen. Hier ontmoeten de genealogische en
genetische disciplines elkaar en wordt duidelijk dat ze elkaar aanvullen en verster‐
ken. De genealogie overbrugde zo’n vijfhonderd jaar en zorgde voor de mogelijk‐
heid een groep mannen te verzamelen met een hoge kans op gelijkend DNA. De
genetica kon mede daardoor een ‘afstand’ van zo’n duizend jaar overbruggen.11
Het interessante hier is dat, aangezien de deelnemers verwantschap konden aan‐
tonen met de families uit het Vlaardingen van rond 1500 na Christus, werd beslo‐
ten om de groep monsters uit 2006 te beschouwen alsof ze van zestiende-eeuwse
personen afkomstig waren (De Ridder et al. 2008: 33). Een aanname gebaseerd op
een trage mutatiesnelheid van het Y-chromosoom. De hele reeks werd als het
ware ineengeschoven, de oudste ‘administratieve’ mannen uit de papieren stam‐
bomen werden gelijkgesteld aan de ‘biologische’ mannen die in 2006 met bewijs
van afstamming naar het archief kwamen. De DNA sequenties uit 2006 fungeer‐
den zodoende als ankerpunt in de zestiende eeuw. Vijfhonderd jaar ‘verder terug’
wachtten de vertegenwoordigers uit de elfde eeuw, een dertigtal skeletten, op een
genetische ontmoeting.

Vouw in de tijd: afstand/nabijheid
De sprong werd gemaakt. De minuscule ketens van opgekrulde nucleotiden (de
DNA-sequenties) vonden elkaar in een vergelijking. Dat ging net als bij de boom‐
ringsequenties niet vanzelf. Ze moesten gecodeerd en aan verschillende orde‐
ningsprocessen onderworpen worden. Door middel van deze interventies werd
een ‘gat’ van duizend jaar gedicht. Maar waaruit bestond die duizend jaar in dit
geval? Was het inderdaad een gat, was het DNA, waren het papieren met daarop
geboortedata; waaruit bestond hier de tijd?
Uit de skeletten die werden geborgen bij de archeologische opgraving in Vlaardin‐
gen werden tanden getrokken. Deze werden in het Leids laboratorium vermalen
en uit het celmateriaal werd door gebruik van geavanceerde technieken DNA
geëxtraheerd en vervolgens geanalyseerd. Op moleculair niveau, onzichtbaar voor
het blote oog, bevond zich het Y-chromosoom met een trage mutatiesnelheid. Het
is deze traagheid die hier behulpzaam was. Hierdoor was het mogelijk de DNAprofielen van mannen uit het jaar 2006 te vergelijken met de DNA-profielen van
de skeletten uit de periode 1000-1050. Deze biologisch-genetische stabiliteit en
homogeniteit zorgde voor een ogenschijnlijk razendsnelle verplaatsing in de tijd,
een ‘sprong’ van zo’n duizend jaar.
De stadsarcheoloog van Vlaardingen doet een uitspraak over dit principe van
behoud van genetische informatie:

11
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Strikt genomen overbrugde de genetica hier de gehele duizend jaar. De kans dat ze een ‘match’
zouden vinden werd echter vergroot door het gebruik van de papieren stambomen. Als er
‘random’ mannen waren gekozen was de kans op een match veel kleiner geweest.
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Figuur 1

Vier slides van de presentatie van het LUMC tijdens de
bekendmaking van de oer-Vlaardinger aan het grote publiek.
Linksboven een afbeelding van het burgerboek met daarop een
schedel uit de opgraving; rechtsboven een representatie van de
stambomen aangeleverd door het archief; linksonder de tussenverbinding die het LUMC verzorgde op basis van biologisch
materiaal en rechtsonder de bevestiging dat het hier gaat om de
overbrugging van een kleine duizend jaar.

‘Het idee dat we een stukje DNA in ons lichaam dragen dat mogelijk terug te
vinden is in duizend jaar oude skeletten, schept een band met dat verleden’
(De Ridder et al. 2008: 31).
Lezen we deze zin nogmaals, dan zien we iets opmerkelijks gebeuren. Er is name‐
lijk sprake van ‘een stukje DNA in ons lichaam’ dat terug te vinden is in ‘duizend
jaar oude skeletten’. We hebben hier in het heden een stukje DNA en dat komt
daar in een andere tijd weer tevoorschijn. Of omgekeerd. Het lijkt op een door‐
gang, iets wat Runia (2006: 16) een fistula, een ongewone doorgang in de tijd zou
noemen en M’charek (2014: 20) en Serres (1995: 61) een fold, een vouw of plooi
in de tijd waardoor voorheen uiteen liggende punten naast of op elkaar komen te
liggen.12 Er is hier anders gezegd sprake van nabijheid of zelfs onmiddellijkheid
op basis van biologisch materiaal (hetzelfde DNA is toen en nu aanwezig), terwijl

12

M’charek gebruikt het begrip folded object evenwel op een andere manier. In haar artikel The
HeLa Error: On race, time and folded objects (2014) ontstaat de fold mede doordat de menselijke
‘maakgeschiedenis’ van een object, in dit geval een DNA-referentie, niet achtergelaten kan wor‐
den maar aanwezig blijft, in zekere zin opgehoopt ligt, in het object.
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er tegelijkertijd sprake is van afstand op basis van verschillende locaties op een
chronologische tijdlijn (er zit een ‘ruimte’ tussen van duizend jaar).
Het wordt duidelijk dat tijd ‘verschil’ nodig heeft om tot stand te kunnen komen.
Op die manier bekeken zijn de duizend jaar in het geval van de DNA-match niet
voorbijgegaan en kan het verleden zoals de archeoloog zei, in het heden terugge‐
vonden worden. Gelijkvormigheid, overeenkomst – en in het geval van de match
een volledige overlap van tien locaties binnen een DNA-sequentie – zorgt voor
nabijheid zodanig dat de chronologische tijd verdwijnt. Tegelijkertijd echter blijft
de chronologische tijd die aanwezig was in zowel de papieren als de biologische
stambomen onderdeel van de overbrugging in tijd. De DNA-match veroorzaakt
daardoor een vouw in de chronologische tijd, het monteert 1050 direct aan 2006
en het vouwt daarmee de lineaire tijd en ruimte die in onze euclidische verbeel‐
ding is opgebouwd tussen het jaar 2006 en 1050. Toen is (nog altijd) nu, en daar
is (nog altijd) hier. Een vouw die zich echter in relatie tot de chronologische tem‐
porele afstand evengoed weer kan uitspreiden.
Ten slotte geldt ook hier dat de DNA-match slechts betekenis kreeg als zijnde
‘tijd’ doordat deze werd aangesloten op een groter netwerk. Tijd is hier opnieuw
relationeel. De reductie die de match is, werd mogelijk door de relaties die de
stambomen, technologieën en databases met elkaar onderhielden.
Een DNA-match in Vlaardingen
Als we ons nu concentreren op de DNA-match, dan kunnen we ons afvragen wat
die ‘match’ van twee DNA-profielen eigenlijk met de plaats Vlaardingen te maken
heeft. Laten we terug gaan naar de opgraving. In de eerste plaats is het belangrijk
om het voor hand liggende feit te benadrukken dat de grond die hier werd omge‐
spit om de archeologische vondsten zichtbaar en kenbaar te maken, Vlaardingse
grond was. Vlaardingen als geografische locatie was daardoor bij aanvang al aan‐
geduid. Het projectvoorstel dat werd opgesteld naar aanleiding van de opgraving
had de specifieke doelstelling om Vlaardingen als elfde-eeuwse grafelijke hoofd‐
stad nader op de kaart te zetten. Het projectplan vermeldde dat voor de verwe‐
zenlijking van dit doel de opgravingsresultaten in de historische context van Vlaar‐
dingen geplaatst zouden worden en dat producten ontwikkeld zouden worden om
het imago van Vlaardingen, zijnde een stad met een zeer rijke bewoningsgeschiedenis,
te versterken (cursivering aangebracht, De Ridder et al. 2006: 9). De DNA-match
en de bijbehorende moderne oer-Vlaardinger werden dus voor dit doel opgevoerd
en moeten ook binnen dit kader begrepen worden.
Grever (2009: 446) geeft aan dat historici proberen grip te krijgen op het verleden
door ontwikkelingen in de tijd te tonen en dat periodiseren – het maken van
bepaalde chronologieën – daarbij een van de kerntaken van historici is. Zoals we
al zagen kent deze notie van een historische, chronologische tijd een bijbehorende
notie van ruimtelijkheid (Murdoch 1997, 1998; Wajcman 2008; Farias en Bender
2010), er ligt een impliciete aanname in besloten dat tijd afstand aflegt. Het verle‐
den is daarom niet enkel getalsmatig maar ook ruimtelijk ver weg. De DNA-match
voerde operaties uit in zowel tijd als ruimte. Een match van twee identieke DNA-
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sequenties uit twee verschillende periodes maakte het niet alleen mogelijk twee
individuen met elkaar te verbinden. Het was daardoor tevens mogelijk de stad
Vlaardingen te presenteren als onveranderd ondanks het verstrijken van (een
chronologische) duizend jaar. Door middel van de DNA-match bleef ook de tijd in
Vlaardingen als het ware stationair draaien.
We zien dit ‘stationaire’ principe terug in het DNA-onderzoek dat werd uitge‐
voerd op de geborgen skeletten en de vragen die daarbij opgesteld werden. Er wer‐
den verschillende aanwijzingen gevonden waaruit geconcludeerd werd dat de
begraven mensen wellicht van buiten Vlaardingen kwamen. Vervolgens werd
onder andere de volgende vraag gesteld: ‘Zouden er nog nazaten van de opgegraven
individuen in Vlaardingen wonen?’ Het was deze vraag die zich in de media ver‐
taalde als de ‘zoektocht naar de oer-Vlaardinger’. Het ging daarbij niet zozeer om
de opgegraven individuen, maar om de nazaten die zij voortbrachten. Vlaardingen
was hier als geografische locatie aanwezig als plek waar mensen bleven. ‘Oer’ had te
maken met een notie van aaneengeslotenheid en van ‘nog altijd’. Het was een
synthese van biologische overerving en locatie, plaats. Het was door toepassing
van genetische technologieën hier mogelijk om via ‘blijvend’ DNA tevens de plaats
Vlaardingen ‘blijvend’ te maken.
Verwarring over nabijheid: nazaat of verwant
De heer Zuiderent, de moderne oer-Vlaardinger, identificeerde zich naar aanlei‐
ding van de DNA-match sterk met ‘zijn voorouder’ uit de elfde eeuw. In een inter‐
view (2011) zegt hij bijvoorbeeld: ‘Ik heb met de schedel rondgelopen door de
stad, je kunt zeggen wat je wilt maar hij is tenslotte toch van mij. Het is mijn
bloedverwant’, en ‘dit was een afstamming waar geen speld tussen te krijgen was’.
Genetisch bewijs van verbondenheid is tegenwoordig voor steeds meer mensen
van groot belang bij de vorming van hun identiteit.13 In 2007 stelt de stadsarchi‐
varis tevreden vast dat het DNA-onderzoek heeft vastgesteld dat er een nazaat
van een in Vlaardingen opgegraven individu is gevonden. Maar wat moeten we
ons hier precies voorstellen bij een nazaat? Hoe direct is de verbondenheid tussen
de opgegraven man en zijn match, de heer Zuiderent? De professionals die nauw
betrokken waren bij het project wisten dat de directe verbondenheid van de twee
individuen betrekkelijk was. Zo legt de archivaris (interview 2011) uit:
‘Dat misverstand moesten we steeds uitleggen, het hoeft niet te zijn dat de
opgegraven man de betbetovergrootvader van Zuiderent is, het kan ook een
broer van zijn betbetovergrootvader zijn […] of een neef, of achterneef. […]
we hebben gewoon gezegd “verwant”.’ (cursivering toegevoegd)
Nazaat bleek in de praktijk een woord te zijn dat problemen opleverde, men kon
er namelijk niet uit opmaken hoe ‘nabij’ de heer Zuiderent en de opgegraven man
13

Zie bijvoorbeeld de BBC-documentaire Motherland: A genetic journey (2003), ‘The genographic
project’ (2005) gelanceerd door The National Geographic Society en IBM en het ‘Back to the
Roots’-project (2007) o.l.v van Van Stipriaan, Erasmus Universiteit Rotterdam i.s.m. KIT Tropen‐
museum (zie ook Trouw, 9 juni 2007, ‘DNA zegt waar je wortels liggen’).

Sociologie 2014 (10) 3/4

331

Dit artikel uit Sociologie is gepubliceerd door Boom Lemma uitgevers en is bestemd voor Universiteit van Amsterdam

Martine de Rooij, Amade M’charek & Rogier van Reekum

daadwerkelijk waren. Deze verwarring rondom het woord nazaat geeft aan hoe de
gevouwen tijd van de DNA-match samenhangt met andere noties die betrekking
hebben op afstand en nabijheid.
De directheid waar de genetica over spreekt – het via het Y-chromosoom onveran‐
derd doorgegeven DNA – kan niet met eenzelfde soort directheid beantwoord
worden vanuit de ‘klassieke’ genealogie. De reden hiervoor is dat de klassieke
genealogie gebruik maakt van administratieve gegevens waarin niet alleen de
biologische feiten van mensen figureren, maar ook hun sociale feiten, zoals koop‐
aktes, faillietverklaringen, trouwerijen en scheidingen. In papieren stambomen
vermeerdert het aantal individuen per generatie – individuen die allemaal
administratief traceerbaar moeten zijn willen ze een ‘link’ kunnen vormen in een
stamboom. Binnen de genetica daarentegen is ieder individu een biologischtechnologisch gegeven. Verbintenissen tussen individuen in de populatiegenetica
bestaan altijd via statistische groepen.14 Alle DNA-reeksen (en individuen) die in
deze context (database) hetzelfde zijn worden één en hetzelfde gegeven en op een
bepaalde manier dus ook een het hetzelfde individu. De aanname van een con‐
stant chromosoom zorgt voor de mogelijkheid individuen ‘over te slaan’ binnen
eenzelfde genetische stamboom. Dit levert genetische verbanden op die anders
zijn dan bij de administratieve stamboomvariant. De genetische verbanden vra‐
gen om een bijbehorende term die dit principe kan ‘dragen’. In deze casus werd
daarvoor de term ‘verwanten’ gekozen.
Zoals we eerder betoogden werd het mogelijk om via de genetische match de stad
Vlaardingen aanwezig te maken als een plaats waar mensen bleven. ‘Oer’ was een
synthese van biologische overerving en locatie. De twee ‘herenigde verwanten’
kwamen niet lukraak maar in Vlaardingen samen, de stad is hier hoofdrolspeler.
In de proloog van dit artikel lazen we dat de heer Zuiderent niet in Vlaardingen
werd geboren maar in Rotterdam, zo’n dertien kilometer ten oosten van Vlaardin‐
gen. Een gegeven dat voor het project niet problematisch was, de moderne oerVlaardinger had in principe overal kunnen wonen, het enige doel was het vinden
van een genetische overeenkomst met het opgegraven skelet uit Vlaardingen.
Echter, zoals de archivaris liet weten: ‘In Vlaardingen moesten wel je [papieren]
“roots” liggen’ (interview 2011). Maar wat bleek nu, ook deze papieren wortels van
Zuiderent lagen niet in Vlaardingen maar in Maasland, op korte afstand ten wes‐
ten van Vlaardingen. De oudst bekende voorvader die bij Zuiderent bekend was
werd omstreeks 1580 in Maasland geboren, zo hadden de archieven hem verteld.
Maar de regels van de archivaris waren strikt, omdat de papieren stamboom van
Zuiderent niet naar Vlaardingen leidde mocht hij niet meedoen aan het genetisch
onderzoek. Naar eigen zeggen bleef Zuiderent evengoed net zolang aandringen
tot de archivaris overstag ging en hem alsnog includeerde in het onderzoek (inter‐
view Zuiderent 2011). Uiteindelijk was het deze man, zonder huidige administra‐
tieve banden en zonder papieren genealogische geschiedenis met de stad, die met
behulp van de genetica als oer-Vlaardinger opgevoerd kon worden. Hier wordt
duidelijk hoe de genetische verbinding een ander verhaal kon mobiliseren dan de
14
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Dit sluit aan bij wat M’charek (2005: 21) zegt over het individu in de populatiegenetica: ‘geneti‐
cists cannot know the individual without a population’.
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papieren bronnen. Zo had de stadsarchivaris direct een historisch geïnformeerd
antwoord paraat ter verklaring van de DNA-match die tussen Zuiderent, met zijn
papieren wortels in Maasland, en het opgegraven skelet uit Vlaardingen, was vast‐
gesteld:
‘Maasland is hemelsbreed, als je daar over nadenkt maar een kilometer of
acht hier vandaan, en in [de] elfde eeuw gingen mensen uit Maasland, daar
was geen kerk, hier in Vlaardingen naar de moederkerk. Hier was al een kerk
in 725, dus achteraf is het logisch.’ (interview stadsarchivaris 2011)
Vlaardingen was belangrijk voor de omliggende dorpen, men reisde naar de stad
om er naar de kerk te kunnen gaan. De genetica maakte hier samen met andere
kennispraktijken een nieuw (historisch) narratief van Vlaardingen mogelijk.
Zagen we eerder hoe de DNA-match de stad ‘stationair’ en ‘blijvend’ maakte, hier
zien we dat de match Vlaardingen in staat stelde om het historische belang van de
stad voor de omliggende regio te benadrukken.
Conclusies
Hoe is het mogelijk dat burgers zich vandaag de dag identificeren met een opge‐
graven skelet uit de elfde eeuw en hoe kan duizend jaar (tijdelijk) teniet worden
gedaan door een DNA-match? Het is deze verwondering over het hedendaags
genetische onderzoek die hier aanleiding gaf tot vragen over identiteit, temporali‐
teit en technologie. De genetica werd in deze casus ingezet als ‘assisterende tech‐
nologie’ bij het produceren van het Vlaardingse verleden in het heden (zie ook
Fortier 2012). De genetica heeft een plaats verworven in archeologische projecten
die tot doel hebben de identiteit van plaatsen in het heden te vormen en bena‐
drukken.
Wat de tijdspraktijken uit deze casus hebben laten zien is dat de notie van een
chronologische tijd diep verankerd zit in de manieren waarop tijd verondersteld
wordt ‘in elkaar te zitten’ en ‘zich te gedragen’ (Grever 2009; Ricoeur 1980). Het
zit in de dateringstechnieken van de archeologen, de concepten van historici en
de stambomen van zowel de genealogen als de genetici. Het gaat immer van hier
terug naar het verleden, of van boven aan de stamboom terug naar beneden,
waarbij alle keren naast tijd ook afstand wordt afgelegd die zichzelf uitstrekt in
een (verbeelde) ruimte of geometrisch vlak.
Wat daarnaast duidelijk werd is dat deze chronologische tijd niet a priori aanwe‐
zig was in de onderzochte praktijken maar dat deze geproduceerd en getransfor‐
meerd moest worden. Tijd was een relationeel fenomeen en kwam tot stand bin‐
nen complexe en heterogene netwerken. De chronologie was wellicht als ordening
aanwezig in de referentiekalenders van de dendrochronologen en in de stam‐
bomen van de genealogen en genetici, de fysieke resten (het hout, de kiezen)
konden daar echter niet eenvoudigweg onderdeel van worden maar moesten ver‐
nuftige transformaties ondergaan in de praktijken waarbinnen de diverse specia‐
listen hun werk deden. We zagen hoe een cyclische tijd, kenmerkend voor de
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biotoop van het stuk hout, getransformeerd werd in een chronologische tijd die
kenmerkend was voor de biotoop van de database. Ook in de praktijken van de
papieren en biologische stambomen werd een chronologische tijd tot stand
gebracht, een chronologie die door de DNA-match gemonteerd en gevouwen
werd. DNA hielp de tijd te vouwen en te ontvouwen, de match maakte het moge‐
lijk de stad Vlaardingen ‘blijvend en ononderbroken’ te maken terwijl een indruk‐
wekkende periode van duizend jaar prominent aanwezig kon blijven. De match
maakte Vlaardingen on/onderbroken.
In het huidige tijdsbestek, waarin DNA-technologie een steeds grotere rol speelt
als ‘technology of belonging’ (M’charek et al. 2014; Wade 2013; Palsson 2014), is
het nuttig te kijken naar de invloed van deze technologie in andere domeinen
waarin het geven en maken van identiteiten een rol speelt. Hoe krijgt het ver‐
leden vorm in archeologische praktijken en hoe heeft dit invloed op identiteits‐
vorming in het heden? Dit onderzoek sluit aan bij sociaalwetenschappelijk onder‐
zoek dat zich richt op vragen over temporaliteit. Zo behandelt M’charek (2014) de
manier waarop objecten historiciteit en temporaliteit in zich dragen en hoe dat
samenhangt met de politieke effecten die objecten daardoor kunnen hebben.
Kowal, Radin en Reardon (2013: 472) zijn van mening dat we nieuwe conceptuele
kaders nodig hebben om grip te krijgen op de niet-lineaire manieren waarop het
verleden en de toekomst voortdurend worden hergebruikt, aangepast en ver‐
vormd ten dienste van politiek geladen doelen (zie ook Fasolt 2004). Binnen de
geschiedfilosofie stellen Lorenz en Tamm (2014: 510) dat het onderzoek naar de
relatie tussen heden, verleden en toekomst recentelijk in het middelpunt van de
belangstelling is komen te staan. En Asdal (2012) waarschuwt dat in huidig ANTonderzoek niet voldoende (theoretische) aandacht wordt besteed aan de relaties
tussen actie en innovatie in het heden en datgene wat huidige acties mogelijk
maakte; het verleden.
In de hier bestudeerde casus traceerde de genetica het verleden direct in het
heden, door het Y-chromosomaal profiel van een skelet uit de elfde eeuw ‘terug te
vinden’ (zoals de archeoloog het uitdrukte) in een hedendaagse man. Het heden
en het verleden werden door de verwikkelingen van genetische, genealogische en
archeologische praktijken hier tot nieuwe relaties geweven en dit gaf Vlaardingen
nieuwe mogelijkheden zich te profileren. DNA had in deze casus invloed op noties
van nabijheid en afstand en gaf de mogelijkheid om een on/onderbroken en aan
plaats gebonden identiteit te genereren. Een vraag die zich hierbij opdringt en die
interessant kan zijn voor toekomstig onderzoek heeft betrekking op effecten van
dit soort archeogenetische projecten op noties van autochtone en authentieke
identiteiten (zie Van Reekum 2014; Geschiere 2009; Balkenhol 2013; Aupers et al.
2010). Want moeten we ons afvragen of de (moderne) oer-Vlaardinger ook een
echte Vlaardinger was?
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