Van Grote Mannen
tot marginale figuren

Het thema van de Boekenweek (16 tot en met 26 maart) is Curriculum Vitae:
geschreven portretten. Hoe staat het er voor met het individuele levensverhaal
in de geschiedschrijving? Vaak wordt de relatie tussen historici en de biografie
als moeizaam gezien. Toch hebben biografieën een vaste plek verworven in de
verwerking van ons verleden.

R

ond de biografie bestaan enkele
ideefixen: zo zou zij een immer
populair genre zijn met hoge
verkoopcijfers. Vanuit GrootBrittannië en de Verenigde Staten, landen met gekende biografietradities,
komen de laatste jaren echter tegengestelde
signalen. Biografen moeten daar steeds
meer moeite doen hun werk gepubliceerd
te krijgen. Invoelende familiegeschiedenissen zijn de trend. Ook in Nederland doen
familiegeschiedenissen het de laatste jaren
goed, met als schoolvoorbeelden Geert Maks
De eeuw van mijn vader en Het pauperparadijs van Suzanna Jansen. De hoeveelheid
gepubliceerde biografieën lijkt daarentegen
stabiel te blijven: het is een gestage maar
vanuit Angelsaksisch perspectief bescheiden
stroom.

Een ander idee dat heeft postgevat, is dat
de biografie aan een opmars in de academische wereld bezig is. Ook dat valt bij nader
inzien mee. Ja, langzamerhand worden er
wereldwijd onderzoekscentra opgezet die
zich specifiek met de biografie bezighouden.
Zo is er sinds 2004 een academisch Biografie
Instituut gevestigd aan de Rijksuniversiteit
Groningen. En met regelmaat promoveert
er aan de Nederlandse universiteiten een
onderzoeker op een biografie. Toch blijft er
scepsis tegenover het genre van de levensbeschrijving bestaan. En dat is maar goed ook,
want dat houdt ambitieuze biografen scherp
en kritisch in hun werk.
Een hardnekkig misverstand waar de biografie mee te kampen heeft - en dat deels
de wetenschappelijke scepsis verklaart - is
het idee dat een biografie literair moet zijn,
dat zij gelezen moet kunnen worden als
een roman. Vanzelfsprekend is een historische monografie in het ideale geval goed
geschreven. Maar is ze daarmee automatisch
ook 'literair'? Een goede biografie is altijd het
resultaat van historisch onderzoek, gepre-

• Het leven van een individu is meer dan een levensverhaal. In ieder geval voor een historicus die aan de hand
van een persoon ook een tijdperk tot leven kan brengen.
'De wandelaar boven de nevelen', schilderij van Caspar
David Friedrich (ca 1818). National Gallery, Londen.

senteerd in een overtuigend en analytisch
betoog. Net zoals alle goede geschiedschrijving dat is. Hans Renders, als hoogleraar
verbonden aan het Biografie Instituut in
Groningen, heeft dat nog eens beklemtoond
in zijn oratie in 2008.
Het is raadzaam dé biografie niet te zeer
als een vaststaande, conventionele vorm
te beschouwen. Er zijn biografieën die
gaan over personen uit de 17de eeuw en

1970 maakt 'de biografie' een comeback in
de geschiedschrijving. De dorre jaren van
een geschiedschrijving die zich richtte op
het liefst kwantificeerbare structuren - men
denke aan deAnnales en de cliometrics, historici die economotrische modellen op het
verleden toepasten - waren voorbij. Historici
kozen weer voor een verhalende en meer op
individuen gerichte benadering van het verleden. Vooral de opkomst van microhistory

Een hardnekkig misverstand waar de biografie mee te
kampen heeft, is dat deze literair moet zijn
uit de 20ste eeuw. Er zijn biografieën van
minister-presidenten en van militairen.
Er verschijnen populaire biografieën van
historische figuren bedoeld voor een breed
publiek naast academische en geannoteerde
biografieën voor geïnteresseerde lezers. En
uiteraard worden er uitstekende en minder
geslaagde biografieën geschreven.
Tussen landen bestaan grote verschillen in
nationale biografietradities. In Groot-Brittannië zijn er van iedere politicus van naam
al zoveel biografieën verschenen dat uitgeverijen steeds vaker hun toevlucht nemen tot
biografieën van 18de-eeuwse koninklijke
maitresses en andere verwante geesten.
Nederland is hiermee vergeleken nog met
een inhaalslag bezig: in de afgelopen jaren
verschenen biografieën van Cals, Cort van
der Linden, De Geer, Den Uyl, Troelstra
en Luns. Biografieën van onder anderen
Klompé, Verwey-Jonker, Schermerhorn en
Willem i, ii, in en iv zijn net uit of staan voor
de komende jaren op stapel. Het zal nog wel
even duren voordat van alle premiers drie
verschillende biografieën zijn geschreven en
we onze toevlucht moeten nemen tot gravinnen die sappige levens hebben geleid - voor
zover ze hier te vinden zijn.

Plutarchus, de oervader
Over de relatie tussen biografie en geschiedschrijving bestaat het volgende min of meer
gecanoniseerde verhaal. Vanaf de jaren

en mentaliteitsgeschiedenis betekende goed
nieuws voor de biografie.
In beschouwingen over de relatie tussen
geschiedenis en biografie is Plutarchus een
vast beginpunt. Deze Griekse historicus uit
de eerste eeuw n.Chr. wordt als een van de
oervaderen van de huidige geschiedschrijving gezien. Hij verklaarde immers dat zijn
werk Parallelle levens geen geschiedschrijving was, maar biografie. Hij richtte zich
meer op de karakters van de beroemde
Grieken en Romeinen die hij met elkaar vergeleek dan op de grote historische gebeurtenissen waar zij bij betrokken waren.
In de Middeleeuwen kreeg de biografie vorm
in de hagiografie, bedoeld als moreel ijkpunt
in een kerkelijke cultuur. De ontwikkelingen in de Renaissance en de Verlichting
leverden uiteindelijk in de 18de eeuw een
geschiedschrijving op waarin de historicus
het verleden met een objectieve, rationeelempirische methodologie benaderde. Het
schrijven van een biografie was hiervan
uitgezonderd en werd als een subjectieve,
morele activiteit beschouwd. Geschiedenis
was een zaak van grote historische processen en veranderingen geworden. Het
onderscheid dat Plutarchus al had gemaakt
tussen biografie en geschiedenis, werd nu
nog sterker gevoeld.

Literaire hoek
Tot op de dag van vandaag loopt de biografie
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* Oervader van de biografie: Plutarchus (ca 46-ca 120
n.Chr.). Delphi Museum.

in de geschiedschrijving tegen deze hiërarchie aan. Er ontstond zelfs een aparte
biografische traditie waarvoor de
literatoren Samuel Johnson en James
Boswell in het 18de-eeuwse Groot[
Brittannië de basis legden en dat de
f
Titerary biography' genoemd wordt.
Plutarchus werd daarbij gezien als
stichter van een traditie waarin biografie als kunst werd beschouwd.
Die lijn van de 'literaire biografie'
werd via onder anderen Lytton Strachey en Virginia Woolf
in de 20ste eeuw versterkt:
de biograaf was in wezen een
kunstenaar.
De Britse historicus Thomas
Carlyle probeerde halverwege de
19de eeuw met zijn geschriften
nog duidelijk te maken dat het wel
degelijk de Grote Mannen waren die
de geschiedenis bepaalden, en niet
anonieme krachten. Hij voerde echter
een achterhoedegevecht. Denkers
als Hegel en Marx legden de nadruk
op autonome historische processen
die zich buiten de individuele mens
om ontwikkelen. Het duurde tot de
20ste eeuw voordat het algemene
geloof in de historicus als duider
van de grote lijnen zou verminderen.
Tot die tijd zat de biografie onder
historici in het verdomhoekje, zo
wil het verhaal.
Ondertussen bleven vele historici
evenwel gewoon 'levensschetsen'
of biografieën schrijven. De Nederlandse historicus Robert Fruin
schreef bijvoorbeeld in de 19de
eeuw een portret van de staatsman en lid van het Driemanschap
Gijsbert Karei van Hogendorp. In
de 20ste eeuw publiceerde Johan
Huizinga biografieën van Erasmus
en van de schilder-dichter Jan Veth.
Jan en Annie Romein schreven
biografische portretten voor hun veelgelezen Erflaters van onze beschaving,
ondanks hun marxistische benadering
van het verleden. Hoe de wetenschappelijke wind ook woei, historici
bleven biografieën produceren.

Verder ontwikkeld
Dat de biografieën die historici vandaag de dag schrijven

alleen maar uit strikt chronologisch vertelde
levensverhalen van Grote Mannen bestaan, is
een misverstand. Er verschijnen steeds meer
analytisch onderbouwde biografieën van
personen uit groepen die lange tijd weinig
aandacht van historici hebben gekregen:
vrouwen, mensen uit de marge van de samenleving of uit andere sociale klassen dan uit de
top van de maatschappelijke piramide.
Ook in historische tijdschriften heeft het
biografisch perspectief een vaste plaats
verworven. Artikelen waarin de geschiedenis
aan de hand van een persoon wordt uitgediept zijn geen zeldzaamheid. Verder worden
biografieën van onder anderen politici,
wetenschappers, feministes, kunstvervalsers, zeekapiteins, prinsen, burgemeesters,
priesters, rechters, componisten, rechtsgeleerden, waterstaatkundigen en uitgevers met
oprechte belangstelling door collega-historici
gelezen en besproken.

t Virginia Woolf was behalve schrijfster ook biograaf.
Zij stond daarbij in de traditie van de literaire biografie.

Toch is er nog altijd de worsteling met het
idee van wat een hedendaagse biografie in ht
ideale geval is, vooral in de geschiedschrijving. In een recente, merkwaardige bespreking van een biografie in het historische vakblad Bijdragen en Mededelingen betreffende a
Geschiedenis der Nederlanden maakt historicus Jos Gabriëls een streng onderscheid tussen de 'postvictoriaanse', moderne biografie
en een op 19de-eeuwse wijze gecomponeerd
biografie. Een biografie die vandaag verschiji
en up-to-date is wat geschiedschrijving
betreft, is volgens Gabriëls niet automatisch

Steeds vaker verschijnen er biografieën van relatief
onbekende personen. Dit levert soms nieuwe inzichten
op over terreinen en ontwikkelingen waarin hun levens
zich afspeelden.

een moderne biografie. Hierin gaat het immers vooral om de 'historische evocatie', 'het
persoonlijke, het literaire, het ongeordende,
het subjectieve', zo licht hij toe.
Gabriëls is hier verstrikt geraakt in de netten
van de 'literary biography'. De biografie heeft
zich in de 20ste eeuw verder ontwikkeld als
vorm van geschiedschrijving, mede dankzij
nieuwe inzichten en concepten die historici
in de laatste honderd jaar hebben toegepast.
In het ideale geval worden in een biografie
deze verworvenheden getoetst. Onlangs
promoveerde bijvoorbeeld onderzoeker

* Schrijver/historicus
Thomas Carlyle (1795-1881)
was het niet eens met zijn
tijdgenoten Karl Marx en
Friedrich Engels dat de
geschiedenis bepaald wordt
door onpersoonlijke krachten.
In zijn geschriften stelde hij
dat het juist de Grote Mannen
waren die de geschiedenis
bepaalden.

geschiedenis tussen 1870 en 1930. Biografieën als deze niet tot de 'moderne biografie'

Er verschijnen steeds meer analytisch
onderbouwde biografieën van mensen uit de
marge van de samenleving
Jan de Lang, verbonden aan het Biografie
Instituut, op een biografie van de onbekende
KNiL-officier F.C.H. Hirschmann. Hij laat
daarin zien in welke opzichten Hirschmann
wel en niet exemplarisch was voor andere
KNiL-officieren en wat het leven van deze
officier ons voor nieuws vertelt over de
algemene Nederlandse koloniaal-militaire

willen rekenen, zoals Gabriëls voorstelt,
zou nodeloos beperkend zijn. Het zou
namelijk voorbij gaan aan het gegeven dat
veel hedendaagse biografieën van historici
waardevolle nieuwe inzichten in het verleden bieden, ook of juist als ze niet in eerste
instantie gericht zijn op het 'literaire' en het
'subjectieve'.

Onbekende mensen
In de afgelopen jaren verschenen in Nederland biografieën van onbekende mensen
die toch hun sporen hebben nagelaten.
Literatuurhistorica Anna de Haas schreef
een biografie van de 17de-eeuwse schrijver
en zeeman Cornelis van der Gon, wiens
levensloop onder andere dankzij juridische
documenten kon worden gereconstrueerd.
De historicus-psycholoog Jaap Bos schreef
een studie over de arts en querulant Evart
van Dieren (1861-1940), iemand die bij
uitstek in de marge van zijn samenleving
leefde. Een ander goed voorbeeld ten slotte
is een studie van historicus Frans Thuijs
naar de 18de-eeuwse crimineel Jacob Muller,
die naam maakte als volksheld Jaco (Sjako).
Dankzij dit onderzoek maakt de lezer nader
kennis met het criminele leven en het justitiële apparaat van de 18de eeuw, en wordt
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De Griekse auteur Plutarchus

tarchusTacitus schreef Agricola,

beroemde Grieken en Romeinen

(1 ste eeuw n.Chr.) stond in een

een biografie van zijn schoonva-

paarsgewijs met elkaar in de

belangrijkste vorm van levensbeschrijving, het klassieke idee

bredere biografische traditie

der Gnaeus Julius Agricola, een

overtuiging dat er morele lessen

van d e dubbelbiografie kent ook

die in d e klassieke wereld van

h o g e Romeinse generaal.Toch

uit vooral h u n levenshouding

nu nog navolgers. Het bekendste

de Grieken e n Romeinen tot

waren het d e Parallelle levens van

getrokken kunnen worden. Z o

voorbeeld hiervan is d e d u b -

bloei k w a m . In d e eerste eeuw

Plutarchus die later d e groot-

werden bijvoorbeeld d e rede-

belbiografie Hitier and Stalin.

v.Chr. werd het voorbeeld van

ste faam zouden verwerven.

naars Demosthenes e n Cicero

Parallel Lives (1991) van d e Britse
historicus Alan Bullock. Bullock

de Griekse biografie in Rome al

Shakespeare werd geïnspireerd

naast elkaar gezet. Het beroemd-

n a g e v o l g d door Cornelius Nepos:

door d e eerste Engelse vertaling

ste paar was Alexander de Grote

bekijkt in zijn studie nauwkeurig

De viris illustribus (Over beroemde

hiervan e n citeerde er rijkelijk uit

en Julius Caesar.

de overeenkomsten e n verschil-

Ook al werd de individuele bio-

len tussen de beide dictators en

grafie in d e moderne periode d e

hun totalitaire regimes.

mannen). De Romeinse geschied-

in zijn werk. In Parallelle

schrijver en tijdgenoot van Plu-

vergelijkt Plutarchus vijftig

Levens

zichtbaar hoe het verhaal van deze crimineel

over de literaire en criminele cultuur in de

als een conventionele en eenzijdige dan wel

tot een mythe uit kon groeien.

17de- en 18de-eeuwse Republiek tot de mili-

als een 'literaire' vertelvorm beschouwd. Dal

Zo geven niet alleen biografieën van Grote

taire en koloniale geschiedenis eind 19de en

de biografie dankzij de Boekenweek weer

Mannen aanleiding tot toetsing van gang-

begin 20ste eeuw. Voorwaarde is wel dat er

in de belangstelling staat, heeft dan ook

bare historische beelden en concepten.

voldoende bronnen voorhanden zijn, en dat

een nadelige kant: het kan het misverstand

Ook onbekende of niet eerder onderzochte

de historicus in staat is kritische vragen aan

bevestigen dat een biografie vooral als een

personen kunnen nieuwe inzichten opleve-

die bronnen te stellen.

literair genre moet worden beschouwd en

ren over terreinen en ontwikkelingen waarin

In het dagelijkse, maar ook in academisch

dat zij eerder overeenkomt met een tijdloze

hun levens zich afspeelden. Dit kan gaan

taalgebruik wordt de biografie helaas vaak

roman dan met een historische studie. Ne-

GESCHIEDENIS MAGAZINE • nr 2 MAART 2011

derlandse historici zouden echter meer werk
van biografieën moeten maken. Zij kunnen
daarmee namelijk ook beter hun verloren
positie als cultureel-maatschappelijk commentator deels weer heroveren.
Een biografie kan namelijk wellicht het best
beschouwd worden als een tijdgebonden
historische onderzoeksvorm met een sterke
actualiteitswaarde, net zoals iedere andere
vorm van geslaagde geschiedschrijving, maar
dan binnen de specifieke mogelijkheden
die het leven van de hoofdpersoon daarvoor
biedt. Een goede biografie maakt duidelijk welke vragen het heden wil stellen aan
het verleden aan de hand van een nieuwe
interpretatie van een persoon en haar/zijn
wapenfeiten. Ze is zo een contemporaine

Nederlandse historici
zouden meer werk
van biografieën
moeten maken
peilstok waaraan kan worden afgelezen wie in
een bepaalde cultuur belangrijk werden gevonden en wat historici-biografen belangrijk
vonden aan een leven.
Zo toont 'de biografie' ons vele gezichten: er
zijn biografieën van Grote Mannen tot vrouwelijke ministers, van koningen tot criminelen. In vorm varieert zij van populair tot wetenschappelijk. Bovendien stelt iedere nieuwe
generatie biografen andere vragen aan
recente en oude levens. De basis blijft echter
altijd verantwoord historisch onderzoek. En
in zeldzame gevallen kan een biografie in de
woorden van Jan Romein, 'meer dan maar
een bijdrage tot de geschiedenis' zijn, dan is
zij zelfs 'haar fundament én kroon'.

Binne d e H a a n doet promotieonderzoek op

het gebied van de theorie van de biografie aan
het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit
Groningen en is een vaste medewerker van
Geschiedenis Magazine.
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