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GENEALOGIE EN FAMILIEALBUMS ALS DRAGERS  
VAN COLLECTIEVE HERINNERING 

 
Samenvatting 

 
Familiegeschiedenis is als vanouds één van de meest blijvende culturele vormen 

van archiveren. Haar rijke geschiedenis is gevormd door onderwijs, religie, informatie, 
technologieën, geslacht, klasse, ras, migratie en ,fundamenteel, door toegang tot 
archieven. Onder alle gebruikers van openbare archieven zijn 
familiegeschiedenisonderzoekers in de meerderheid: zij zijn 45 tot 90 procent van alle 
gebruikers die de letterlijke of virtuele poorten van bibliotheken en archieven 
binnengaan. Toch heeft de archiefwetenschap weinig aandacht besteed aan het begrijpen 
van de taken en functies die het documenteren van voorouders met zich mee brengt.  

 
Deze verhandeling wil deze onbalans corrigeren door processen en invloeden te 

onderzoeken en te interpreteren onder mensen die genealogie beoefenen (familiehistorici 
die voornamelijk openbare archieven gebruiken) en mensen die plakboeken maken 
(erfgoedalbummakers die voornamelijk gesproken relazen, privé archieven en 
familiestukken gebruiken). De twee groepen werden met opzet gekozen zodat 
vergelijking mogelijk wordt tussen voor de hand liggende manieren om het verleden te 
leren kennen—door openbaar beheerde archieven—en minder voor de hand liggende 
manieren—door privé collecties van gesproken overgeleverde en vanuit herinnering 
opgeschreven teksten van allerlei soort. De twee groepen werden ook gekozen opdat 
veranderende technologieën bestudeerd konden worden als onderdeel van zowel de 
“levende”route naar herinneringen over families. Als die via het archief. Om de context 
van zulke bezigheden te leren kennen, werd een etnografische benadering gekozen. 
Tweeënvijftig mensen werden geïnterviewd en tijd werd doorgebracht met 
familiehistorici en albummakers, voornamelijk in Alabama en Louisiana. Onder deze 
mensen werden ook de motivatie om familiegeschiedenis te bestuderen onderzocht onder 
Acadians, Cajuns, Afrikaanse Amerikanen, Sicilianen, Kroaten en mensen van andere 
etnische achtergronden. Daarnaast werd een historisch perspectief op gender en 
familiegeschiedenis in de studie verweven en werden de meningen van familiehistorici en 
albummakers gevraagd in een onderzoek naar de neiging van vrouwen om in 
familiearchivering een dominante positie in te nemen. 

 
Alledaagse processen, theorieën over het geheugen en de bemiddeling van het 

geheugen in allerlei individuele en gemeenschapsproblemen bleken allemaal betrokken te 
zijn bij familiegeschiedenis. Bij de uitwisseling van ideeën onder henzelf, hun 
nalatenschappen en het heen-en-weer gaan tussen privé bronnen en openbare bronnen 
bleken familiehistorici en albummakers werkwijzen te hanteren voor het gebruik van 



x 

openbare archieven en de creatie van particuliere archieven. Deze focus op archieven 
wierp ook licht op conceptualiseringen van archieven in het algemeen en de manier 
waarop archieven overgedragen worden, vooral omdat meer en meer mensen 
persoonlijke archieven vormen. De studie hield ook rekening met de transformaties van 
omgevingen waarin toegang tot archieven en communicatie over archieven voorkomen. 
Beschrijvingen van deze milieux, deze plaatsen en het werk op deze plaatsen, bleken het 
belangrijkst te zijn voor de studie als onderdeel van de setting van familiegeschiedenis, 
een woord dat niet alleen werd gekozen om over de omgeving te vertellen maar ook omin 
ruimer verband de vorming van communities of records (gemeenschappen verbonden 
door archieven) voor te stellen. Al met al werd informatie verkregen over de manieren 
waarop familiegeschiedenis voor het eerst benaderd wordt en vervolgens geschreven, 
verspreid en aan toekomstige generaties nagelaten wordt (bijv. archivalisering, 
transmissie, recontextualisering, pluralisering)—en de methoden waarmee archieven als 
bemiddelaars met het verleden gebruikt worden en in het leven van alledag gecreëerd 
worden. 

 
Twee case studies, afgeleid van de interviews, verhelderen en verdiepen al deze 

bevindingen als de werking van het collectief geheugen, door voorbeelden te bieden van 
het heen-en-weer gaan tussen openbare en privé bronnen door tijd en ruimte heen. Deze 
studies gaan vooral over het “geheugenklimaat” voor bepaalde etniciteiten in Noord-
Amerika en in de online wereld van vandaagdie toegang tot meer en meer archieven 
toelaat en waarin individuen en etniciteiten wereldwijd door culturele scheidslijnen heen 
zijn verbonden — in verleden en heden. 

 
Over het geheel genomen, biedt dit werk nieuwe inzichten in die opvattingen die 

archivarissen delen met anderen die archieven gebruiken en creëren. De studie 
presenteert een meer uitegwerkte definitie van de transmissie van archieven, een breder 
begrip van archivalisering en voorbeelden van het leren kennen van het verleden door 
tegelijkertijd de “levende”route en de archuiefweg te wandelen. Van 
familiegeschiedenissen wordt aangetoond dat ze tot een nieuwe wereld behoren waarin 
privé archieven het totale begrip van archieven en het begrip van geschiedenis 
beïnvloeden. Deze bevindingen zijn op hun beurt belangrijk voor de archiefwetenschap, 
als basis voor prioriteiten in het onderwijs, nieuwe programma’s en veranderende 
professionele rollen, vooral omdat meer en meer archiefstukken gedeeld worden door de 
openbare en de privé sfeer gezamenlijk.  


