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Voorwoord

H oe vallen persoonlijke lotgevallen te plaatsen in het grote verhaal 
van de geschiedenis? En in hoeverre levert het werk van de his-
toricus of biograaf die besluit een persoon te gaan portretteren 

nieuwe inzichten in het verleden op? Kunnen we meer leren van de ge-
schiedenis door de daden van een staatsman te volgen dan door de gangen 
van een onbekende ambachtsman na te gaan? Deze en andere vragen staan 
centraal in deze studie waarin de biografie als vorm van geschiedschrijving 
het hoofdonderwerp is. De studie naar individuele levensverhalen maakt 
de spanningen en dwarsverbanden zichtbaar tussen onderzoek naar indi-
viduele levens en de werking en opmaak van historische syntheses, de gro-
te lijnen die in het verleden worden aangebracht.

Als student geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen maakte ik 
op diverse momenten kennis met het grensgebied waarin persoonlijke be-
naderingen van het verleden en de historische syntheses die courant zijn 
onder historici samenkomen. In colleges en literatuur over geschiedthe-
orie was het een prikkelend maar niet uitgebreid besproken onderwerp. 
In het derdejaars themavak ‘Het biografische in de 20e-eeuwse geschied-
schrijving’ werd gereflecteerd op de mogelijke voor- en nadelen van een 
biografische benadering van het verleden. Toen drong nogmaals duidelijk 
tot me door hoezeer de historicus of biograaf in de praktijk te maken heeft 
met spanningen tussen individuele en collectieve verhalen over het verle-
den, en ook tussen individuele en collectieve verhalen onderling. Colleges 
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naar aanleiding van de historische en journalistieke non-fictie van auteurs 
als Ryszard Kapuscinski, en in Nederland Frank Westerman en Geert Mak, 
maakten me verder bewust van de verschillende registers en perspectie-
ven van waaruit het verleden verteld kan worden. De geschiedenis van de 
geschiedschrijving genoot al langer mijn speciale belangstelling: van jongs 
af aan was ik gefascineerd door de verbeelding van het verleden in jeugd-
boeken en televisieseries, en als student maakte ik kennis met de geschie-
denis van de min of meer officiële geschiedschrijving, en raakte geboeid 
door de uiteenlopende manieren waarop historici in de loop der jaren 
hadden geprobeerd het verleden te bestuderen en vorm te geven. Vanuit 
deze wetenschapshistorische belangstelling, en ook door mijn specialisatie 
journalistiek die ik tijdens mijn geschiedenisstudie aan de Rijksuniversi-
teit Groningen volgde, kwam ik uiteindelijk terecht bij de biografie. Onder 
leiding van Hans Renders was in 2004 juist het Biografie Instituut opgezet, 
dat onder meer tot doel had academisch onderzoek naar de biografie te be-
vorderen. De verhouding tussen ‘officiële’ geschiedenis en het perspectief 
van deelnemers, de historicus als observator/journalist, het probleem van 
de historische bronnen, de wijze waarop een historisch verhaal academisch 
verantwoord verteld kan worden: al deze thema’s kon ik onder Renders’ be-
geleiding samen laten komen in mijn doctoraalscriptie over de theorie van 
de biografie, een kritische inventarisatie van de belangrijkste studies over 
de biografie en biografieën in Nederland, en een verkenning van biografi-
sche tradities in landen als Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland.

Toen ik voor deze doctoraalscriptie de Nederlandstalige reflecties op de 
biografie van historicus Jan Romein en letterkundige Sem Dresden las, viel 
me op hoezeer deze twee auteurs hun best deden de verdiensten van goe-
de biografieën onder woorden te brengen. Romein betitelde de biografie 
als historisch genre als kroon van de geschiedschrijving, en Dresden sprak 
in de voor hem typerende sceptische houding zijn verbazing uit over wat 
geslaagde biografieën tot stand kunnen brengen: een zowel afgerond als 
niet afgerond beeld van de geportretteerde.1 Verder sprong in de bestude-

1 Jan Romein, De biografie. Een inleiding (Amsterdam: Ploegsma, 1946); S. Dresden, De 
structuur van de biografie (Den Haag: Bert Bakker/Daamen N.V., 1956); In Duitsland is 
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ring van literatuur over biografie in het oog hoe vaak auteurs die zich met 
dit onderwerp bezighielden klaagden over de geringe hoeveelheid theore-
tische overwegingen die het fenomeen biografie tot nu toe ten deel was 
gevallen. Was het echt zo dat er zo weinig theorievorming over de biografie 
te vinden is, vroeg ik me af. Hoe zat dat precies in de landen waar de bio-
grafie toch schijnbaar prominent aanwezig is, zowel in de boekhandel als 
in de academische wereld, zoals Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en 
de Verenigde Staten? Toegegeven, in veel literatuur over biografie kwam ik 
inderdaad steeds maar weer dezelfde algemene en weinig specifieke uit-
spraken over de biografie tegen: de biografie was een genre dat tussen kunst 
en wetenschap lag en daarmee een bastaardgenre, de context waarin een 
individu leefde moest voldoende maar ook weer niet overvloedig worden 
uitgewerkt, de biograaf moest voeling met zijn onderwerp hebben maar 
ook niet al te betrokken zijn, en zo meer. Daarnaast was het echter ook 
onmiskenbaar zo dat meerdere auteurs zich serieus met de biografie be-
zig hadden gehouden en verdienstelijke studies hadden geschreven, maar 
daarvoor te weinig bijval van collegawetenschappers hadden gekregen. Dit 
lijkt vooral te wijten te zijn aan het ontbreken van een academische traditie 
in onderzoek naar de biografie. Hierin is in het laatste decennium echter 
langzamerhand verandering gekomen. Deze studie wil dan ook bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling van deze ontluikende institutioneel-acade-
mische aandacht voor de biografie, in de overtuiging dat de biografie een 
meer dan interessante ingang biedt tot onderzoek naar de vraag hoe histo-
rici het verleden benaderen en vormgeven.

ook geschreven over de biografie als ‘Königsdisziplin’: Volker Ullrich, ‘Die schwierige 
Königsdisziplin. Das biografische genre hat immer noch Konjunktur. Doch was macht 
eine gute historische Biografie aus?’, in: Die Zeit 4 april 2007, p. 51; geciteerd in Thomas 
Etzemüller, Biographien. Lesen – erforschen – erzählen (Frankfurt/New York: Campus 
Verlag, 2012), p. 12. 





Inleiding

D e biografie is een genre dat meer gelezen dan bestudeerd wordt. 
En als het dan eens onderwerp van studie is, dan ziet een onder-
zoeker zich vaak voor problemen gesteld juist door het schijnbaar 

ontbreken van eerder onderzoek en dus ook van een onderzoeksagenda: 
wat zijn de onderzoeksvragen die ertoe doen? Door deze vicieuze cirkel 
kent de biografie een moeilijke geschiedenis als onderwerp in het acade-
misch curriculum. De biografie als publicatievorm en als activiteit is in es-
sentie een fremdkörper gebleken die zich onttrekt aan de inlijving door een 
specifieke academische discipline. ‘How many scholars may have thought 
of tackling the field of biography and then withdrawn from it not knowing 
how to encompass it?’, vroeg de Amerikaanse biografie-onderzoeker Carl 
Rollyson zich af.2 Hoe kan de grote verscheidenheid aan biografieën die 
jaarlijks verschijnt door onderzoekers het beste worden benaderd? Het 
werk van één biograaf afzonderlijk evalueren is al een hele klus, schrijft 
Rollyson. In deze studie wordt gepoogd om diverse manieren waarop is 
geprobeerd theoretisch vat te krijgen op de biografie vanuit verschillende 
wetenschappelijke disciplines en nationale tradities te benoemen. Daartoe 
zal theoretische literatuur over biografie het basismateriaal vormen, waar-
bij uiteindelijk de opvatting dat de biografie een vorm van geschiedschrij-
ving is als leidraad dient. Via deze leidraad kunnen opvattingen over de 
biografie vanuit andere disciplines door contrastwerking sterker uitkomen. 

2 Carl Rollyson, Biography. An Annotated Bibliography (Pasadena en Englewood Cliffs: 
Salem Press, 1992), p. 8.
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Het programmatische standpunt van dit onderzoek is daarmee helder: aan 
de biografie kan inderdaad veel worden toegeschreven, maar buiten kijf 
blijft staan dat een biografie historisch gefundeerd is, namelijk gebaseerd 
op bronnenonderzoek naar het voorbije leven van een echt persoon.

De theoretische reflectie en onderzoek naar de biografie dienen niet in 
de eerste plaats om een sluitend recept te geven voor het schrijven van een 
goede biografie. Ze kan ons inzicht verschaffen in het wezen en functione-
ren van biografieën in een zo breed mogelijke zin, en daarmee en passant 
ook ons begrip van bredere culturele verschijnselen en veranderingen ver-
beteren, zoals de werking van geschiedschrijving, wetenschap, journalis-
tiek, publieke opinie, historische cultuur, uitgeverijen en lezerschap.

De biografie kan worden benaderd als een aanduiding die evenzeer neu-
traal is als andere genre-aanduidingen zoals ‘roman’, ‘essay’, of ‘monografie’. 
‘Biografie’ dient dan als verzamelnaam voor al die publicaties die betrek-
king hebben op individuele levens, teksten die, om een concept van Witt-
genstein te gebruiken, familiegelijkenissen met elkaar gemeen hebben (ver-
schijnselen hebben een gelijkenis en kunnen zo bij afspraak als een groep/
familie worden beschouwd). De belangrijkste gelijkenis is dat in elke bio-
grafie één individueel leven centraal staat, en dat de auteur van een biogra-
fie niet diegene is die dat leven geleid heeft. Ook in dit proefschrift wordt 
voor de definitie van een biografie aangehouden dat het een tekst is, uitge-
geven in de vorm van een boek, waarin het hele leven of een groot deel/gro-
te delen van het leven van een persoon uitgangspunt is/zijn voor het nar-
ratief, geschreven door iemand anders of anderen dan de hoofdpersoon. 
Het begrip ‘biografie’ kan ook in meer metaforische zin toegepast worden, 
en zelfs voor niet-persoonlijke zaken worden gebruikt, iets dat steeds meer 
lijkt te gebeuren. Er verschijnen al sinds lang biografieën van steden en ob-
jecten, maar dat wordt in het bestek van deze studie beschouwd als een 
oneigenlijk gebruik van de term ‘biografie’, die evenwel de populariteit van 
de term aangeeft.3 In hoofdstuk 1 komen diverse pogingen aan de orde die 

3 Het thema van de verschillende toepassingen van de term ‘biografie’ is ook een terug-
kerend thema in literatuur over biografie. Zie bijvoorbeeld: Hermione Lee, Biography. 
A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2009); Catherine N. Parke, 
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zijn gedaan om de biografie te definiëren: daaruit wordt duidelijk hoe uit-
eenlopend er alleen al naar de biografie in de betekenis van de bestudering 
van een mensenleven gekeken kan worden.

Hoewel in alle biografieën één leven centraal gesteld wordt, verschil-
len biografieën niet alleen in grote mate doordat ieder individueel leven 
verschilt. Nadere onderverdelingen in typen biografieën zouden klaarheid 
kunnen brengen in de grote verscheidenheid aan biografieën, en er zijn 
ook meerdere auteurs geweest die hebben geprobeerd diverse soorten en 
categorieën aan biografieën te onderscheiden. Enkele van die pogingen ko-
men eveneens in het eerste hoofdstuk van dit boek aan bod, waarin ook zal 
worden geprobeerd de resultaten van de biografiewetenschap als geheel 
tot nu toe, als academisch onderzoeksgebied, samen te vatten en kritisch 
te evalueren. Er zijn ettelijke disciplinaire en cultuurhistorische tradities 
te ontwaren in de toepassing van biografie en het denken daarover in ver-
schillende landen. Daarbij zal echter wel de nadruk gelegd blijven worden 
op hoe de biografie als vorm zich verhoudt met geschiedschrijving in alge-
mene zin.

Het is tevens noodzakelijk om dit boek te beperken en een duidelijke 
keuze te maken in de wijze waarop de biografie als onderwerp in deze stu-
die wordt benaderd en via welke invalshoek de biografiewetenschap tot nu 
toe wordt geëvalueerd omdat voor een alomvattende benadering een meer-
delig multidisciplinair onderzoekswerk vereist zou zijn. Dat laatste zou ook 
een te ambitieus plan behelzen: gelukkig is enkele jaren geleden een Duit-
stalig collectief overzichtswerk verschenen waarin men een dergelijke be-
nadering aantreft.4 Dat er in literatuur over de biografie veel onderwerpen 

Biography: Writing Lives (New York: Twayne, 1996), p. xiv; John A. Garraty, The Nature 
of Biography (New York: Alfred A. Knopf, 1957), p. 3; Hans Renders en Binne de Haan, 
‘Introduction: The Challenges of Biography Studies’, in: Hans Renders en Binne de 
Haan ed., Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, 
and Life Writing (Leiden/Boston: Brill, 2014), p. 2.

4 Christian Klein ed., Handbuch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien (Stuttgart 
en Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2009). Dit boek biedt een panoramisch overzicht met 
betrekking tot vele thema’s en deelgebieden die tot de biografiewetenschap te reke-
nen zijn.
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herhaaldelijk en op soortgelijke wijze worden behandeld, komt doordat de 
auteurs uit verschillende disciplines afkomstig zijn en er geen sprake is van 
een gedeelde en langere biografiewetenschappelijke traditie. Het blijft de 
vraag of een allesomvattend en uniformerend onderzoekskader mogelijk 
en wenselijk is. Maar een zekere consensus creëren over het bestaan van 
een opzichzelfstaand terrein van biografiewetenschap, ‘Biografie Studies’, 
waarin al het een ander is gebeurd, is wel een eerste stap die gezet moet 
worden.

Binnen dit domein kan men echter ook spreken van grofweg twee disci-
plinaire stromingen waar auteurs die over de biografie schrijven uit voort-
komen, namelijk de literatuurwetenschap en de geschiedschrijving. Dat 
de voorliggende studie tot de tweede stroming behoort wil niet zeggen dat 
deze studie de legitimatie of rehabilitatie van de biografie als geschied-
kundig genre of methode tot doel heeft, of haar wil uitroepen tot hét ge-
schiedkundig genre. Deze studie beoogt juist de biografie als een van de 
vele mogelijke manieren waarop geschiedenis kan worden geschreven te 
benaderen, om de aansluiting tussen biografie en geschiedschrijving onbe-
vooroordeeld te onderzoeken, waarbij ook de niet-historische aspecten van 
biografieën aan het licht kunnen komen.

Opvallend is dat de meeste auteurs die op de biografie reflecteren zelf 
actief zijn geweest in het biografisch onderzoek. In de afgelopen decen-
nia zijn zo bundels verschenen waarin praktiserende biografen over hun 
werk hebben geschreven.5 Hoewel de reflecties van biografen interessant 
materiaal op kunnen leveren, blijft de reikwijdte van deze teksten vaak be-
perkt tot het eigen biografische werk. Naast deze reflecterende biografen 
zijn auteurs te onderscheiden die vanuit hun werk als academicus een the-
oretische belangstelling voor de biografie aan de dag legden. Omdat deze 
auteurs probeerden bredere analyses van de ontwikkeling van de biografie 
op te stellen, of deelterreinen van de geschiedenis van de biografie als on-

5 Bijvoorbeeld Eric Homberger en John Charmley ed., The Troubled Face of Biography 
(New York: St. Martin’s, 1988); T.C.W. Blanning en David Cannadine ed., History and 
Biography. Essays in Honour of Derek Beales (Cambridge en New York: Cambridge Uni-
versity Press, 1996).
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derwerp kozen, zijn deze studies vaak van groter belang voor theoretisch 
onderzoek naar de biografie dan de weergaves van de ervaringen van bio-
grafen zelf.

Hoewel de biografie duidelijk ook een eigen traditie kent buiten de ge-
schiedschrijving om, zal in deze studie de biografie toch als in essentie een 
vorm van geschiedschrijving worden benaderd. De biografie is in de kern 
een historisch genre, ondanks de meer ahistorische kwaliteiten die vaak 
aan biografieën worden toegeschreven, zoals het uittekenen of de interpre-
tatie van de persoonlijkheid van het onderzochte individu. Op welke wijze 
sluit de biografie aan bij inzichten uit andere vormen van geschiedschrij-
ving, en op welke manier verschilt ze daarin?

Een andere vraag die aan bod zal komen is die naar de levens die tot 
nu toe onderwerp van biografieën zijn geweest. De biografie staat vooral 
bekend om haar publicaties over ‘historische personen’, bekende en be-
roemde figuren uit het verleden, die tot de artistieke of maatschappelijke 
elite behoorden. Hoe komt deze ‘biografische selectie’ tot stand, wat zou-
den biografieën van minder bekende personen, of zelfs volstrekt onbeken-
de personen kunnen opleveren voor de geschiedschrijving? Een nadere 
analyse van de wijze waarop biografieën aansluiten bij wetenschappelijke 
debatten, van de opbouw van biografieën en het bronnengebruik van de 
biograaf, kan ons de raakvlakken tonen van biografisch onderzoek met het 
onderzoek van (andere) historici. Zo kan het tegelijkertijd ook meer inzicht 
bieden in de mogelijkheden en beperkingen van historisch onderzoek in 
het algemeen.

Het zou echter niet raadzaam zijn om de biografie alleen maar als een 
genre behorend tot de geschiedschrijving te beschouwen. Biografieën zijn 
eveneens bestudeerd door onderzoekers uit de letterkunde, de psycholo-
gie, en sociale wetenschappen zoals de sociologie en de antropologie. De 
biografie is beschouwd als een vorm van multidisciplinair wetenschap-
pelijk onderzoek, als kunstvorm, en als publicatievorm die eerder tot het 
publieke domein behoort dan tot het meer afgesloten domein van weten-
schappelijk onderzoek. Ze kent bovendien vele uiteenlopende verschij-
ningsvormen en onderwerpen: van oppervlakkige biografieën van bijvoor-
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beeld Justin Bieber tot Cleopatra, tot doorwrochte biografische studies van 
Jacques Brel tot Lodewijk de Grote. Toch kan dankzij het perspectief van 
de historische wetenschappen juist de veelzijdigheid van de biografie in 
kaart gebracht worden: onderdelen van de genoemde wetenschappelijke 
disciplines zijn op de een of andere manier ook terug te vinden in het do-
mein van de geschiedschrijving, waarvan in de twintigste eeuw immers 
kenmerkend is gebleken dat zij benaderingen en inzichten uit naburige 
wetenschappen wist over te nemen en te incorporeren in de eigen onder-
zoekspraktijk. Dat versterkt de rechtvaardiging voor het uitgangspunt dat 
een biografie het resultaat is van historisch onderzoek, ook als die biogra-
fieën gaan over Justin Bieber en Jacques Brel.6 Er kan een onderscheid wor-
den gemaakt tussen low biography en high biography, tussen biografieën 
die niet of nauwelijks gebaseerd zijn op eigen onderzoek van de biograaf en 
biografieën waarin wordt getracht op basis van uitgebreid bronnen- en li-
teratuuronderzoek een leven te reconstrueren en binnen kennisdomeinen 
te interpreteren.  Opvallend is de opkomst in de laatste twee decennia van 
een onderzoeksstroming waarin levensverhalen op hun identiteitsschep-
pende functie worden bestudeerd, en waarin geschiedschrijving maar een 
beperkte rol speelt. In hoofdstuk 2 zal ik ingaan op deze benadering die Life 
Writing genoemd wordt.

Al sinds de Oudheid wordt over de biografie als genre en methode ge-
schreven, hoewel ze als begrip pas in de laatste vier eeuwen gangbaar is 
geworden. Om de biografie wetenschapshistorisch in te kaderen beperkt 
deze studie zich in eerste instantie niet tot een bepaalde periode, maar de 
nadruk ligt wel op de twintigste eeuw, omdat de meeste kritische en weten-
schappelijke reflecties op de biografie toen tot stand zijn gekomen. Het eer-
ste hoofdstuk gaat in op de vraag hoe de biografie tot nu toe is bestudeerd 
en hoe er vanuit verschillende disciplines naar is gekeken. Hoe de biografie 
als historische methode heeft gefunctioneerd en hoe in de geschiedschrij-
ving naar de biografie is gekeken, zal het onderwerp zijn van het derde 

6 Hans Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie. Over biografen, historici en jour
nalisten (Amsterdam: Bert Bakker, 2008). Deze opvatting was een principieel punt bij 
de oprichting van het Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2004.
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hoofdstuk. Dit in opmaat naar het vierde en vijfde hoofdstuk, die zich wel 
concentreren op een kortere tijdspanne, namelijk het tijdvak na de formu-
lering van microgeschiedenis als nieuwe historiografische benadering, van-
af eind jaren zeventig in de twintigste eeuw. Hier zal de stelling worden 
uitgewerkt dat het perspectief van de biografie steeds meer deel uit is gaan 
maken van de geschiedwetenschappen en de biografie ook steeds meer als 
legitieme vorm van geschiedschrijving beschouwd wordt doordat er door 
allerlei ontwikkelingen, waarvan de microgeschiedenis een belangrijke 
stimulator en indicator was, een ‘singularisering’ in het beeld van de ge-
schiedenis heeft plaatsgevonden. Dat betekende dat het particuliere en het 
singuliere in het historische onderzoek vanaf ruwweg 1980 weer nadrukke-
lijker een plaats kregen in het geschiedbedrijf, ten koste van structurele en 
institutionele verklaringen van het verleden. Historici probeerden meer en 
meer op zoek te gaan naar afwijkende patronen en gebeurtenissen, en pro-
beerden met een nieuwe blik specifiek en concreet historisch bronnenon-
derzoek te verrichten, zonder al te veel meer uit te gaan van vooropgezette 
historische interpretaties. Men kan hier ook de opkomst van een stroming 
van ‘persoonlijke geschiedenis’ in de geschiedschrijving onderscheiden. De 
biografie paste uitstekend in deze ontwikkelingen: ieder individueel leven 
vereist nieuw, specifiek bronnenonderzoek en brengt een perspectief op 
het verleden met zich mee dat de mogelijkheid biedt om gangbare, collec-
tieve interpretaties en concepten van de geschiedschrijving te toetsen.

In de tweede helft van de voorliggende studie zal dus meer specifiek 
worden gekeken naar de biografie als bijdrage aan de geschiedwetenschap 
en andersom, hoe ontwikkelingen in de geschiedschrijving het werk van 
biografen hebben beïnvloed. Door de vragen die microhistorici hebben op-
geworpen, en ook andere ontwikkelingen in de geschiedschrijving, is door 
auteurs de nadruk gelegd op nieuwe inzichten die de bestudering van indi-
viduele, particuliere gevallen aan de hand van intensief bronnenonderzoek 
op kan leveren. Maar werd deze benadering niet ook al in de decennia, ja 
zelfs eeuwen voor de jaren tachtig in biografieën en specifieke historische 
studies in de praktijk gebracht? Zijn individuen niet altijd een belangrijk 
onderdeel geweest in het werk van historici? Er is echter een verschil in 
de mate waarin en wijze waarop studies wel of niet biografisch zijn. Aan 



8

van kroon tot bastaard

de hand van een reconstructie van veranderde zienswijzen op de biogra-
fie in de geschiedwetenschap en analyses van biografieën en biografische 
studies die kunnen dienen als voorbeelden van microgeschiedenis, zal een 
antwoord worden gegeven op de vraag of het inderdaad zo is dat de sin-
gularisering van de geschiedschrijving heeft bijgedragen aan een verdere 
methodologische verdieping van de biografie na 1980.

Het belang van dit onderzoek ligt wellicht nog het meest in het verder 
legitimeren van academisch onderzoek naar de functie en werking van 
biografieën, in dit geval vooral als bijdrage aan kennis en inzicht van het 
verleden. Daarmee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan de biogra-
fiewetenschap, maar ook aan het denken over geschiedenis. Welke perspec-
tieven kunnen worden toegepast in geschiedschrijving, welke analyseni-
veaus leveren wat voor soorten historische kennis op? In hoeverre bepalen 
de bronnen welke geschiedenissen er geschreven kunnen worden, en wie 
bevolken het verleden dat historici exploreren? En last but not least: welke 
plaats hebben individuen in kennistheoretische zin in geschiedschrijving?

Door de opkomst van microgeschiedenis en de ‘singularisering’ van de 
geschiedenis is het belang van Grand Narratives en grote historische syn-
theses gerelativeerd. Microhistoricus Giovanni Levi schreef over de roest 
die was komen te liggen op door historici veelgebruikte termen, en het stre-
ven van hem en zijn collega’s hier wat aan te doen. Zij streefden ernaar de 
complexiteit van het verleden weer zichtbaar te maken, onder meer door 
nauwkeurig bronnenonderzoek te verrichten naar individuele levens. Een 
enkel leven biedt de mogelijkheid om de complexiteit van het verleden te 
tonen (in het geval van een biografie de verschillende sociale contexten 
waarin een individu zich bewoog) zonder in een onnatuurlijk amalgaam 
van onderwerpen en reconstructie uiteen te vallen. Een ‘natuurlijk’ bind-
middel legitimeert de historische reconstructie in deze vorm: een leven. In 
een groot deel van de twintigste eeuw werd dit gegeven door historici juist 
als reactionair en conservatief beschouwd, en als een teken van zwakte – 
een individueel leven is immers een ‘ontheoretische’ leidraad voor onder-
zoek in vergelijking met door historici zelf opgezette concepten en inter-
pretatiestructuren. Tegenwoordig wordt de samenbindende complexiteit 
van een individueel leven weer gewaardeerd, en de mogelijkheden die de 
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biografie biedt om inzichten uit meer structurele en collectieve interpreta-
ties van het verleden in te passen of te toetsen krijgt steeds meer erkenning. 
Individuele deelnemersperspectieven blijken nieuwe geschiedhorizonten 
bloot te kunnen leggen.

De hier geraadpleegde literatuur betreft onderzoek van historici, ge-
schiedtheoretici, letterkundigen en andere wetenschappers die over de 
biografie hebben geschreven, uit vooral Duitsland, Frankrijk, Groot-Brit-
tannië en de Verenigde Staten. Ik heb me moeten beperken tot literatuur 
uit die landen en taalgebieden waarvan ik de taal machtig ben. Gelukkig 
kennen de genoemde landen een sterke biografietraditie en ook uitgebrei-
de academische tradities. Reflecties of studies uit andere landen of conti-
nenten ontbreken derhalve, maar voor nu kan worden voorgelegd dat het 
in één studie bijeenbrengen van literatuur uit bovengenoemde landen al 
een meerwaarde op zichzelf heeft, omdat er nog weinig grensoverschrij-
dend, internationaal vergelijkend onderzoek naar de biografie is gedaan.

De traditie waaraan voorliggend werk aansluit, staat derhalve nog aan 
het begin: die van uitgebreider, internationaal georiënteerd onderzoek 
naar de biografie. In academisch opzicht sluit het aan bij een lijn van on-
derzoek die het sinds de jaren tachtig opmerkelijk genoeg in institutioneel 
opzicht moeilijker heeft gekregen door de opkomst van het onderzoeks-
veld Life Writing, maar toch gestaag is blijven voortbestaan. Een groeiend 
aantal onderzoekers raakt bewust van de onderzoeksmogelijkheden die de 
biografie biedt en dat vertaalde zich in de afgelopen tien jaren in een gesta-
ge toename van academische instituten, permanente en tijdelijke onder-
zoekscentra- en onderzoeksnetwerken, en ook publicaties – waarbij vooral 
de toename in handboeken een belangrijke indicator is – gewijd aan de 
biografie. 

Vaak beginnen studies naar of reflecties op de biografie met observaties 
over de ‘grote populariteit van de biografie op dit moment’, of variaties daar-
op. Deze uitspraak wordt dan gestoeld op losse waarnemingen over kasten 
vol biografieën in boekhandels en de prominente positie van besprekingen 
van biografieën in kranten. Hoewel er vele varianten aan biografieën te on-
derscheiden zijn, waardoor het dus lastig is te komen tot harde cijfers over 
het aantal biografieën en de verkoop ervan, kan wel vastgesteld worden dat 
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ook de populariteit van biografieën pieken en dalen heeft gekend en zeker 
niet een immer stijgende curve kent. Voor de laatste jaren kan waarschijn-
lijk zelfs weer een kentering in de verkoop van biografieën worden vastge-
steld.7 Naar de oorzaak daarvoor valt vooralsnog alleen te gissen: worden 
biografieën bijvoorbeeld wellicht verdrongen door dat andere steeds popu-
lair wordende genre op het terrein van de persoonlijke geschiedenis, name-
lijk de familiegeschiedenis? Naar wie biografieën lezen kan ook interessant 
receptieonderzoek worden gedaan. Zijn biografieën bijvoorbeeld relatief 
populair onder mannen, die in het algemeen veel non-fictie lezen en verder 
überhaupt niet veel lezen? Vrouwen blijven het grootste deel van het lezer-
spubliek uitmaken: zijn zij dan minder biografieën gaan lezen? Door veel 
auteurs wordt hoe dan ook gesproken van een opkomst of opleving van 
de biografie in de jaren tachtig van de twintigste eeuw, zonder dat dit on-
derbouwd wordt met cijfermatig bewijs. Er worden vaak wel voorbeelden 
gegeven van succesvolle biografieën uit deze periode, en die kunnen zeker 
dienen als kwalitatieve signalen van een verandering in de biografieproduc-
tie, maar zijn minder overtuigend als bewijs voor een grotere populariteit. 
Het bewijsvoeringsprobleem blijft bestaan voor de verkoopcijfers – hoewel 
wellicht het best op te lossen door simpelweg na te gaan of een publicatie 
een biografie wordt genoemd of het woord biografie bevat in de paratekst, 
maar de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data blijft zelfs dan nog 
een probleem. Wel zou bijvoorbeeld kunnen worden nagegaan of er een 
toe- of afname was van het aantal besprekingen van biografieën in kran-
ten en tijdschriften. Een systematisch onderzoek naar de biografiekritiek 

7 Volgens Alison Flood, ‘Should traditional biography be buried alongside Shakespeare’s 
breakfast?’, theguardian.com, Thursday 7 February 2013 11.45 GMT. URL: http://www.
theguardian.com/books/booksblog/2013/feb/07/traditional-biography-shakespea-
re-breakfast, is de verkoop van biografieën en autobiografieën in Groot-Brittannië het 
afgelopen decennium zelfs drastisch gedaald: ‘biography sales have slumped signifi-
cantly in recent years, from a high of over 7.3m sold in 2006 to just 2.7m in 2012, accor-
ding to book sales monitor Nielsen BookScan. The market overall has declined over 
the period, but Nielsen said that biography and autobiography sales have fallen “far 
more sharply”. The autobiography category has done better than biography, it added, 
with the latter representing over 40% of the sector in 2001, and less than 30% by 2012.’
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in kranten zal überhaupt vermoedelijk veel interessante zaken opleveren. 
In het bestek van dit onderzoek is ervoor gekozen om na te gaan wat de 
ontwikkeling is geweest van besprekingen van biografieën in een van de 
belangrijkste internationale wetenschappelijke historische tijdschriften, de 
Annales. Daarmee is geprobeerd, met alle voorbehoud dat gemaakt moet 
worden, ontwikkelingen te signaleren in de waardering onder vakhistorici 
van de biografie als vorm van geschiedschrijving.

Ook al wil deze studie niet een historische apologie zijn van de biogra-
fie, toch wil ze tegenwicht bieden aan de vaak gedebiteerde opvatting dat 
biografieën uiteindelijk in de eerste plaats toch moeten worden gezien als 
een vorm van literatuur. Literatuurwetenschappers zijn in de meerderheid 
als het gaat om de reflectie op het genre. Hoewel romans ook een functie 
hebben in het publieke en maatschappelijke domein, is het raadzaam te 
onderkennen dat de biografie als vorm van non-fictie een andere rol vervult 
in het domein van het openbare debat dan fictie. De biografie neemt in 
de kritiek, in de boekenverkoop, in de rechtszaal en andere terreinen een 
andere rol in dan de roman, juist omdat ze anders dan fictie te allen tijde 
verwijst naar een verleden realiteit. De biografie kan worden beschouwd 
als een directe bijdrage aan de wetenschap van het verleden, waarbij de 
biograaf in discussie gaat met andere historici, maar waarbij de biografie 
zelf ook bron kan zijn voor verder onderzoek. Daarom wil deze studie ten 
langen leste ook een bijdrage leveren aan de erkenning van de biografie als 
academisch thema, wat aan het slot van dit boek tot uitdrukking komt in 
de formulering van een mogelijke onderzoeksagenda voor toekomstig on-
derzoek naar de biografie.

De belangrijkste vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn: Wat 
voor plek heeft de biografie tot nu toe gehad in de wetenschap? Hoe ziet 
het academisch onderzoek naar de biografie eruit en welke disciplinaire 
en nationale benaderingen zijn daarin te onderscheiden? Welke rol spe-
len biografieën in de geschiedwetenschap? Is het mogelijk via een biografie 
recht te doen aan zowel het individuele leven dat daarin leidraad is alsook 
aan de historische reconstructie van de context waarin het individu leef-
de, en de wetenschappelijke debatten daarover? Zijn een individueel le-
ven en een historische synthese überhaupt met elkaar te verenigen? Welke 
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aanknopingspunten biedt de benadering van de microgeschiedenis voor 
deze vraagstukken? Wie zijn geschikt als onderwerp van biografieën? Wat 
leveren biografieën de geschiedschrijving op? Met in laatste instantie als 
overkoepelende vraag: op welke wijze zijn studies naar individuele levens 
uiteindelijk historisch te noemen? Deze vragen heb ik getracht te beant-
woorden door ze als het ware in allerlei varianten voor te leggen aan onder-
zoekers uit diverse landen die in het verleden op de biografie gereflecteerd 
hebben. Elke tijd stelt zijn eigen vragen en in die zin zal dit boek onge-
twijfeld ook een momentopname laten zien, hoewel een opname met een 
lange sluitertijd.



1

De biografie als fremdkörper

‘How many scholars may have thought of tackling the field of biography 
and then withdrawn from it not knowing how to encompass it?’8

Carl Rollyson, Biography

1.1  De ‘ongrijpbare’ biografie

I n bibliotheken staan biografieën doorgaans niet keurig bij elkaar in 
een kast: ze staan verspreid opgesteld in bibliotheekopstellingen ge-
wijd aan verschillende vakgebieden – biografieën van natuurkundi-

gen staan in de sectie natuurkunde, filosofenbiografieën op de etage met 
filosofische werken, enzovoort. Wie op zoek gaat naar literatuur over de 
biografie, zal eveneens een speurtocht naar verschillende afdelingen van 
de bibliotheek moeten ondernemen. Boeken over biografie zijn te vinden 
onder de algemene naslagwerken – waar dan enkele titels onder een kopje 
‘Theorie en inleiding’ naast boekenplanken vol biografische woordenboe-
ken zijn neergezet – maar ook op de planken letterkunde en literatuurge-
schiedenis van diverse talen. Ook in de kast ‘Geschiedenis algemeen’, op 
de planken met geschiedtheoretische studies zijn studies aanwezig gewijd 
aan de biografie als genre, en zelfs in de zalen waar de boekcollecties van 
de sociale wetenschappen zich bevinden (levenslooponderzoek, publica-

8 Rollyson, Biography, p. 8.
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ties over het gebruik van persoonlijke documenten als wetenschappelijke 
bron in de sociale wetenschappen).

De biografie kan zo in essentie als een fremdkörper worden beschouwd: 
noch geschiedschrijvers, noch letterkundigen, noch sociale wetenschap-
pers beschouwen de biografie als een vorm die geheel tot hun eigen dis-
cipline of onderzoeksgebied behoort. In de academische context worden 
biografieën daarom vaak niet als volwaardige onderwerpen voor onder-
zoek beschouwd (dus veronachtzaamd als onderzoeksobject), en tegelij-
kertijd wordt daardoor de methode van de biografie niet als academisch 
verantwoord beschouwd.

Laura Marcus heeft in haar boek Auto/Biography als een van de vele on-
derzoekers gewezen op de eigen positie die de biografie inneemt tussen 
geschiedenis en literatuur. Ze constateert dat de autobiografie wordt bena-
derd als een literair genre en door literatuurtheoretici wordt bestudeerd, 
terwijl er weinig theoretische reflectie op de biografie plaats heeft gevon-
den: ‘Biography remains very largely untheorized.’9 De Engelse biografe en 
auteur Hermione Lee stelt dat de biografie resistent is voor theorie omdat 
in het beantwoorden van de vraag hoe iemand was, volgens haar de belang-
rijkste vraag voor een biograaf, verschillende benaderingen moeten wor-
den gevolgd: ‘The reader’s first question of the biographer is always going to 
be, what was she, or he, like? […] Coming at a likeness will always involve a 
messy, often contradictory, mixture of approaches. It’s that all-encompas-
sing quality which gives biography some of its appeal – and makes it so 
resistant to theorising. History, politics, sociology, gossip, fiction, literary 
criticism, psychoanalysis, documentary, journalism, ethics, and philosophy 
are all scrambled up inside the genre.’10 De biograaf en filosoof Ray Monk 
schrijft dat de biografie een ‘profoundly nontheoretical activity’ is: het is 
eerder een perspectief waarmee diverse zaken in het leven van een persoon 
met elkaar verbonden kunnen worden, en het is in deze zinvolle samen-

9 Laura Marcus, Auto/biographical Discourses: Theory, Criticism, Practices (Manchester: 
Manchester University Press, 1994).

10 Lee, Biography, p. 2.
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hang dat nieuwe inzichten zich aandienen.11 Rollyson schreef, in navolging 
de Amerikaanse biografe en critica Elinor Langer: ‘every biography gene-
rates its own theory’.12

Kortom, de reflectie op de biografie is een problematische aangelegen-
heid. Door de vele disciplines die zich met de biografie bemoeien, zou er 
van een algehele spraakverwarring in de reflectie op de biografie sprake 
zijn. In Nederland sprak de historicus Klaas van Berkel over ‘anarchie in 
de theorie van de biografie’.13 Van Berkel, zelf auteur van meerdere biogra-
fieën, heeft ook de uitspraak gedaan dat de biografie geen methode heeft, 
maar een methode ís.14 Valt er wel te reflecteren op iets dat op zichzelf een 
methode is, en niet van andere methoden kan worden voorzien? Het ant-
woord is ja, alleen al omdat methoden zich heel goed laten bestuderen, 
maar ook vanuit het perspectief dat biografieën als complexe cultuuruitin-
gen de moeite van het onderzoeken waard zijn. Dat biografieën uitstekend 
als onderzoeksobject kunnen dienen zullen weinig academici dan ook 
ontkennen. De biografie kent een lange geschiedenis en er verschijnen nog 
dagelijks boeken die als biografie worden aangeduid. Van biografieën van 
voetballers en televisiepresentatoren die nog actief zijn tot biografieën van 
Middeleeuwse koningen en Macedonische krijgsheren enkele eeuwen voor 
Christus. Door deze verscheidenheid aan biografieën, veroorzaakt door het 
feit dat er biografieën van personen uit velerlei terreinen en perioden wor-
den geschreven, is ‘de biografie’ een begrip dat telkenmale dreigt te ont-
snappen en in alle richtingen springt. Het is een containerbegrip in de zin 

11 Ray Monk, ‘Life without Theory: Biography as an Exemplar of Philosophical Under-
standing’, in: Poetics Today 28(2007)3, p. 528-570.

12 Rollyson, Biography, p. 8. 
13 Van Berkel deed deze uitspraak in een vraag tijdens een promotieplechtigheid waarin 

de onderzoeker promoveerde op een biografie: Klaas Tippe, ‘Een echte Overijsselsch
man’: Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): burger, bestuurder en historicus in een 
rurale omgeving, Rijksuniversiteit Groningen, 25 februari 2010.

14 Deze uitspraak is ook door de Amerikaanse biografiekenner Carl Rollyson als slot-
woord opgenomen in een bespreking: Carl Rollyson, [Bespreking van Theoretical 
Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing 
ed. by Hans Renders, Binne de Haan], in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 
36(2013)2, p. 392-395.
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dat de verscheidenheid aan mogelijke onderwerpen (personen, thema’s, 
tijdvakken) groot is, maar tegelijkertijd hebben deze publicaties één essen-
tieel kenmerk gemeen: het zijn boeken waarin de levensbeschrijving van 
één mens centraal staat. In ‘de biografie’ zit met andere woorden een grote 
veelzijdigheid besloten en wordt in feite het totaal van al die verschillende, 
ontelbare levensbeschrijvingen bedoeld. Net zoals met de ‘historische stu-
die’ of ‘de roman’ in abstracte zin vele historische studies en vele romans 
worden bedoeld. Hoe kunnen we grip op dergelijke fenomenen krijgen? Op 
welke facetten en welke studies richten we ons in het voorliggende onder-
zoek naar ‘de biografie’?

In praktische zin is het niet handig, maar men kan zich voornemen het 
begrip ‘de biografie’ te vermijden en in plaats daarvan altijd te spreken van 
‘biografieën’. Dé biografie bestaat immers niet, het is een verzamelnaam die 
dermate uiteenlopende publicaties aanduidt dat algemene uitspraken ook 
zeer algemeen blijven. Over ‘de historische studie’ of ‘de roman’ valt ook 
alleen maar in algemene termen uitspraken te doen. Het zou te ver voeren 
om ‘de biografie’ als term af te schrijven: het is ook niet aan de onderzoeker 
van de ‘de biografie’ om dit te doen, de term is een gegeven in de publieke 
en academische wereld, wordt veel toegepast en is daarom alleen al onder-
zoek waard. De nadelen van het gebruik van de term ‘biografie’ wegen niet 
op tegen de voordelen ervan: iedereen begrijpt dat een biografie een studie 
naar één mensenleven is. Om het onderzoek naar ‘de biografie’ grijpbaar 
te maken kunnen diverse soorten biografieën onderscheiden worden, in 
uiteenlopende disciplinaire en nationale tradities.

De wetenschaps-institutionele verscheidenheid in aandacht voor de 
biografie en de multi- en interdisciplinariteit van de biografie in het alge-
meen, manifesteert zich ook in de uitwerking van individuele biografieën. 
Voor een studie van het leven van een bankier zal de biograaf niet om de 
economische wetenschappen heen kunnen, en het leven van een kunstver-
zamelaar zal toch altijd deels begrijpelijk moeten worden gemaakt aan de 
hand van de kunstgeschiedenis of de geschiedenis van het kunstverzame-
len. Biografieën bestrijken zo per definitie uiteenlopende kennisdomeinen. 
De biografie van een schrijver is nu eenmaal anders dan die van een onder-
nemer, en een biografie van een politicus verschilt weer van een biografie 
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van een televisiepersoonlijkheid omdat de context van de gebiografeerde 
fundamenteel anders is.

Zo kunnen uiteenlopende typen biografieën in de eerste plaats worden 
onderscheiden door de verschillen in beroep en functie die de gebiogra-
feerde heeft uitgeoefend. Biografieën van ingenieurs, politici of schrijvers 
kunnen gegroepeerd worden door de soortgelijke aard van de werkzaamhe-
den van de hoofdpersoon. Biografieën van politici leveren overeenkomsten 
op omdat ze betrekking hebben op hetzelfde kennisdomein. Vanuit deze 
gedachte zijn benamingen voor verschillende categorieën biografieën ont-
staan, zoals de schrijversbiografie, de politieke biografie, de wetenschaps-
biografie (biografieën van wetenschappers), de ondernemersbiografie en 
de kunstenaarsbiografie. De schrijversbiografie wordt ook wel ‘literaire 
biografie’ genoemd, hoewel daarmee niet een ‘literair geschreven’ biografie 
wordt bedoeld, maar een biografie van een schrijver.15

Door één persoon als uitgangspunt te nemen worden domeinen betre-
den die verbonden zijn aan één leven dat in het verleden plaatsvond. Wordt 
in de biografie ten principale een te groot belang gehecht aan het leven van 
één individu? De geschiedenis van het concept ‘individu’ is rijk en com-
plex.16 Biografieën kunnen in theorie bij uitstek bijdragen aan ons inzicht 
over hoe het individu in grotere sociale structuren begrepen kan worden. 
De beste manier om te bekijken hoe biografieën inhoudelijk functioneer-
den is door simpelweg veel biografieën te bestuderen en daar patronen in 
proberen te ontdekken. Dit is een belangrijk agendapunt voor de biogra-
fiewetenschap: dergelijk onderzoek heeft nog weinig plaatsgevonden. Op 
welke wijze zijn er patronen in al die biografieën te ontdekken, en in wel-
ke termen kunnen die geformuleerd worden? Deze studie poogt de laatste 
stand van zaken op te maken in het denken over biografie, en zo mogelijk 

15 Dale Salwak ed., The literary biography. Problems and solutions (Basingstoke [etc.]: 
Macmillan, 1996); Hans Renders, ‘Nicht zu übersehen? Religion in den Biographien 
niederländischer Politiker’, in: Peter van Dam & Frieso Wielenga ed., Religion als 
Zündstoff. Gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945 
(Münster en New York: Waxmann, 2014), p. 159-160.

16 Een klassieke studie is John O’Neill ed., Modes of individualism and collectivism (Lon-
den: Heinemann, 1973).
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een verbinding te vormen tussen wat tot nu toe al over de biografie is gepu-
bliceerd en toekomstig meer historiografisch ingekaderd onderzoek naar 
de biografie. Daarin kan sprake zijn van theoretisch ingeklede maar op con-
crete biografieën gefundeerde geschiedenissen van de biografie, door in te 
zoomen op specifieke (groepen) biografieën. 

Aan de hand van teksten óver biografieën, en de academische reflectie 
op de biografie die al aanwezig is, zal in de onderhavige studie worden be-
keken welke concepten al zijn toegepast in de biografiewetenschap. Het 
risico van dergelijk onderzoek is dat ze verzandt in abstracte metataal, om-
dat het onderzoek naar onderzoek is en de biografieën zelf daardoor uit 
beeld dreigen te raken. Er is echter geprobeerd de reflectie op de biografie 
te historiseren en concretiseren en ook voorbeelden van concrete biogra-
fieën in de analyses te betrekken, om hoog overvliegen te voorkomen. Zoals 
biografieën zelf opiniërend werken en verbonden zijn aan de tijd waarin 
ze gepubliceerd worden, als een uiting van contemporaine cultuur kunnen 
worden beschouwd, zo is ook deze studie de uitkomst van een specifieke 
context. Ze is geschreven vanuit het domein van de geschiedschrijving, 
en in iets mindere mate van journalistiek, maar tegelijkertijd moet erkend 
worden dat er ook zoiets is als een zelfstandig domein van de biografie.

Hoogleraar in de Britse literatuur Ruth Hoberman schrijft in de Ency
clopedia of life writing in het lemma ‘Biography: General Survey’ dat de 
biografie zich moeilijk laat definiëren.17 Zij definieert de biografie aan de 
hand van het onderscheid tussen biografie en nauw verwante vormen van 
publicaties. Dat zijn er drie: de geschiedschrijving, de literatuur en de au-
tobiografie. Met de eerste verschilt de biografie in reikwijdte: een biografie 
beperkt zich in historische zin in eerste instantie tot de handelingen van de 
gebiografeerde tussen geboorte en dood. Van de literatuur of de roman ver-
schilt de biografie door de ‘extratextual relationship’ die de biografie tussen 
auteur en lezer veronderstelt. Lezers moeten geloven dat de geschreven 
tekst waar is, gaat over een reëel persoon en gebaseerd is op controleerbaar 

17 Ruth Hoberman, ‘Biography: General Survey’, in: Margaretta Jolly ed., Encyclopedia of 
life writing: autobiographical and biographical forms (London [etc.]: Fitzroy Dearborn, 
2001), p. 109-112.
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bewijs, anders dan bij een roman. De biografie onderscheidt zich ten slotte 
van de autobiografie door de omstandigheid dat tussen de auteur en de 
gebiografeerde per definitie een onderscheid bestaat, en dat levert volgens 
Hoberman ‘unique aesthetic and ethical problems’ op.

Ook in de geschiedwetenschap is het contract met de lezer en de afstand 
tussen beschouwer en object van essentieel belang. Verder is ook daarin 
is sprake van een vertrouwensband tussen schrijver en lezer, en eveneens 
sprake van een onderscheid tussen de auteur als zijn beschouwer en zijn 
onderwerp. Wanneer men voorts aanneemt dat een individueel leven wel 
een volwaardig en niet te beperkt onderwerp voor een historisch onder-
zoek is, dan vallen biografie en geschiedschrijving volgens de definitie van 
Hoberman op belangrijke punten samen en zou het redelijk zijn om biogra-
fiewetenschap onder de geschiedschrijving te scharen. 

Het onderzoek naar de biografie zou sterk aan kracht winnen indien het 
zich presenteert als een legitiem, zelfstandig onderzoeksveld met een ei-
gen identiteit, waarin kwesties aan de orde komen die vele wetenschappen 
raken, maar de geschiedwetenschap in het bijzonder. Hoe verhoudt onder-
zoek naar individuele levens zich met de wetenschap en interpretatie van 
collectieve fenomenen uit het verleden? Al zou het het meest vruchtbaar 
om de biografie te beschouwen als een vorm van geschiedschrijving, dan 
wel in het besef dat ze een traditie en problematiek met zich meedraagt 
die maakt dat het genre meer is dan slechts een van de vele vormen waarin 
geschiedschrijving mogelijk is.

Naast de verkaveling van ‘Biography Studies’ langs disciplinaire gren-
zen, lijkt er sprake te zijn van nog een benadering die in het theoretische 
onderzoek naar de biografie tot stilstand kan brengen: die van de voorou-
dergeschiedenis, een geschiedenis aan de hand van louter grote namen. 
Personen krijgen daarbij meer aandacht dan groepen of typen biografie-
en. Plutarchus, Samuel Johnson, James Boswell, Wilhelm Dilthey, Lytton 
Strachey, Virginia Woolf, Jean-Paul Sartre en Leon Edel zijn belangrijke fi-
guren in het denken over biografie, maar kunnen nogal eens de aandacht 
afleiden van cultuurhistorisch onderzoek naar corpora van biografieën en 
biografische teksten.
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1.1.1 Nationale biografische tradities
Biografieën en ook de reflecties op deze biografieën zijn verbonden met 
nationale cultuurhistorische debatten en tradities. Veel biografieën zijn 
gewijd aan personen die vooral bekend zijn in het eigen land of taalge-
bied. Aan biografieën is een belangrijke rol toegekend in de vorming van 
nationale identiteiten zoals die tot uitdrukking komen in imagined com
munities en lieu de mémoire.18 De diversiteit aan in verschillende landen 
verschenen biografieën leidt automatisch tot een onderscheid in nationale 
‘conjuncturen’ in de ontwikkeling van het begrip biografie. Het genre van 
de biografie is grensoverschrijdend, maar er bestaan concrete verschillen 
in bijvoorbeeld de Britse en Franse tradities in het schrijven van biogra-
fieën. In Groot-Brittannië is bijvoorbeeld het concept van de ‘literaire bio-
grafie’ als een dominante stroming beschouwd, waarbinnen biografen vaak 
ook romanschrijver zijn en veel gebiografeerden literatoren betreffen. De 
auteurs van de Bloomsbury-groep, waaronder Lytton Strachey en Virginia 
Woolf, hebben hier een grote invloed gehad op het denken over biografie. 
In Frankrijk is de historische biografie dominanter vertegenwoordigd, ge-
baseerd ook op een sterke maatschappelijk-filosofische traditie, maar ook 
op nationaal-historische tradities.

Zo zijn er meer verschillen aan te geven in nationale tradities in uitge-
verspraktijken, gebiografeerden, en stijl en uitwerking van biografieën. Een 
vruchtbare benadering voor het duidelijk aan het licht brengen van deze 
verschillen is grensoverschrijdend comparatief biografie-onderzoek. Dat 
zou op diverse manieren uitgevoerd kunnen worden: door een bepaald type 

18 Benedict Anderson, Imagined communities. Reflections on the origin and spread of na
tionalism (Londen: Verso Editions, 1983); Astrid Erll, ‘Biographie und Gedächtnis’, in: 
Christian Klein ed., Handbuch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien (Stuttgart 
en Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2009), p. 79-86; Hannes Schweiger en Deborah Holmes, 
‘Nationale Grenzen und ihre biographischen Überschreitungen’, in: Bernhard Fetz 
and Hannes Schweiger, ed., Die Biographie. Zur Grundlegung ihrer Theorie (Berlijn en 
New York: Walter de Gruyter, 2009), p. 385-418; Gerry van Klinken, ‘Nationale helden 
in Indonesië’, in: Rosemarijn Hoefte, Peter Meel en Hans Renders ed., Tropenlevens. De 
(post)koloniale biografie (Amsterdam/Leiden: Boom/KITLV Uitgeverij, 2008), p. 216-
235.
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biografie in verschillende landen met elkaar te vergelijken (bijvoorbeeld 
premiersbiografieën of kunstenaarsbiografieën) of door vergelijkingen tus-
sen biografieën van dezelfde persoon in verschillende landen , bijvoorbeeld 
van Churchill, Shakespeare, Goethe of Napoleon. Dergelijk onderzoek kan 
inzicht bieden in de veranderingen en verschillen tussen nationale biogra-
fische tradities, en tegelijkertijd laat zulk onderzoek ook de constanten van 
het genre biografie in internationaal opzicht zien. Er is tot nu toe weinig 
grensoverschrijdend onderzoek naar de biografie gedaan.

Frappant is dat auteurs in Duitsland, Frankrijk en Nederland regelmatig 
hebben gewezen op het ontbreken van een biografiecultuur in eigen land. 
De nadruk wordt daarbij gelegd op de problematische status van de bio-
grafie als vorm van geschiedschrijving. In Duitsland was de afwijzing van 
de biografie door de academische geschiedwetenschap in de vie roman-
cée-discussie in de jaren twintig van de twintigste eeuw een belangrijke 
oorzaak van het lage aanzien van de biografie onder Duitse historici in de 
decennia daarna.19 In de laatste decennia lijkt de biografie weer terug te 
zijn in de Duitse geschiedwetenschap. In Frankrijk had de biografie het ook 
moeilijk in de geschiedschrijving. Dat kwam vooral door de dominantie 
van de Annales-historici die de biografie als historiografische vorm verwier-
pen. In de jaren zeventig en tachtig sloegen de Franse historici een nieuwe 
richting in met de mentaliteits- en cultuurgeschiedenis, waarbij ook de bio-
grafie weer prominent in beeld kwam. 

Tegelijkertijd wijzen zij in hun teksten op accenten die de biografische 
traditie van hun land kenmerkt, hoewel vaak tentatief en meer op losse ob-
servaties gebaseerd dan op empirisch onderzoek naar reeksen biografieën. 
Zo is de biografie in Frankrijk een geliefd onderwerp geweest voor filoso-
fen. Sartre schreef biografieën (onder meer van Flaubert) en heeft ook op 
de biografie gereflecteerd.20 Foucault schreef over ‘infame’ levens, Bourdieu 

19 Roger Paulin, ‘Adding Stones to the Edifice: Patterns of German Biography’, in: Peter 
France and William St. Clair ed., Mapping Lives. The Uses of Biography (Oxford/New 
York: The British Academy/Oxford University Press, 2002), p. 103-114; Olaf Hähner, His
torische Biographik. Die Entwicklung einer geschichtswissenschaftlichen Darstellungs
form von der Antike bis ins 20. Jahrhundert (Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 1999). 

20 Zie het hoofdstuk D. LaCapra, ‘Sartre and the question of biography’, in: D. LaCapra, 
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bracht het probleem van de ‘biografische illusie’ naar voren.21

Groot-Brittannië daarentegen kent een roemrijke biografietraditie, en 
affichieert zich ook als het thuisland van de biografie. Ze komt echter wel 
steeds meer onder invloed te staan van ontwikkelingen die in de Verenigde 
Staten plaatsvinden. Daar is vooral de biografie die voortkomt uit de tradi-
tie van reportage en onderzoeksjournalistiek een belangrijk fenomeen. Bio-
grafieën behoren hier eerder te behoren tot het domein van de populaire 
cultuur, met diepgravende en onthullende biografieën van Oprah Winfrey 
tot John F. Kennedy, en zijn op journalistiek-wetenschappelijke leest ge-
schoeid. Dit hangt samen met het belang dat in de Verenigde Staten aan 
publieke opinievorming wordt gehecht, waarmee voor de journalistiek en 
haar streven naar waarheidsvinding een belangrijke rol in de democratie is 
weggelegd.

Het herkennen en onderscheiden van de veelheid aan biografische tradi-
ties in diverse taalgebieden, regio’s en naties, die weer zijn bepaald door ac-
tuele, culturele en wetenschappelijke vragen, vormt een belangrijk agenda-
punt voor de biografiewetenschap van vandaag.

Rethinking intellectual history (Ithaca [etc.]: Cornell University Press, 1983), p. 184-233; 
Albert Dikovich, ‘Dem “ursprunglichen Entwurf” auf der Spur. Die biographischen 
Hermeneutik Jean-Paul Sartres’, in: Bernhard Fetz and Wilhelm Hemecker ed., Theo
rie der Biographie. Grundlagentexte und Kommentar (Berlijn en New York: Walter de 
Gruyter, 2011), p. 247-256.

21 Michel Foucault, ‘La vie des hommes infames’, in: Les Cahiers du chemin (1977)29, p. 
12-29; Hannes Schweiger, ‘Die Macht der Archive. Zu Michel Foucault: “Das Leben der 
infamen Menschen”’, in: Bernhard Fetz en Wilhelm Hemecker ed., Theorie der Bio
graphie. Grundlagentexte und Kommentar (Berlijn en New York: Walter de Gruyter, 
2011), p. 277-284; Pierre Bourdieu, ‘L’illusion biographique’, in: Actes de la recherche 
en sciences sociales 11(1986)62/63, p. 69-72; Hannes Schweiger, ‘Das Leben als U-Bahn-
fahrt. Zu Pierre Bourdieu: “Die Biographische Illusion”’, in: Bernhard Fetz en Wilhelm 
Hemecker ed., Theorie der Biographie. Grundlagentexte und Kommentar (Berlijn en 
New York: Walter de Gruyter, 2011), p. 311-316.
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1.2  Naar een biografiewetenschap

Een van de belangrijkste oorzaken voor het gegeven dat de biografie binnen 
de wetenschap als onderzoeksonderwerp weinig houvast heeft gekregen is 
zoals gezegd de onduidelijkheid over haar disciplinaire status. Behoort het 
schrijven van een biografie tot het domein van de geschiedschrijving of is 
het een letterkundige activiteit? En wat te denken van de inbreng van de 
sociale wetenschappen? De biografie is niet een eenvormig genre en bio-
grafisch onderzoek kent vele gedaanten waarin bovenstaande en andere 
academische disciplines betrokken kunnen worden. Vooral de artistieke 
component die aan de biografie wordt toegeschreven heeft binnen de aca-
demie voor een verwarrende beeldvorming van de biografie heeft gezorgd. 
De legitimatie van de biografie als genre is echter juist gelegen in haar waar-
heidsaanspraak, oftewel het streven bij te dragen aan een verbeterde en 
accurate kennis van een menselijke realiteit, zoals dat ook in het werk van 
andere historici en geesteswetenschappers het geval is. Daarmee zou de 
biografie een geschikte methode en onderwerp van onderzoek in de Acade-
mie kunnen zijn, en vooral in de humaniora, waarin immers wordt getracht 
het begrip van de mens en zijn wereld te vergroten.

Er wordt zeker onderzoek naar de biografie verricht, maar dat onderzoek 
is verspreid over meerdere vakgebieden. Er is sprake van een mozaiëk van 
uiteenlopend onderzoek naar de biografie, waarvoor ook geen gemeen-
schappelijke noemer bestaat, zoals in internationaal opzicht ‘Biography 
Studies’ dat zou kunnen zijn. In Duitsland bestaat wel de term ‘Biographik’, 
en in Nederland is de term ‘biografiek’ gemunt, maar die begrippen hebben 
nooit ingang gevonden. Biografiek slaat bovendien uitsluitend op de ‘zach-
te’ wetenschappen. Voor de bestudering van de biografie is derhalve nooit 
een duidelijke eigen term levensvatbaar geworden. Donald J. Winslow 
schreef in 1980, nadat hij had uitgelegd waarom hij voor de titel van zijn 
glossarium gekozen had voor de term ‘life-writing’: ‘One word has yet to be 
discovered or invented: a term, comparable to “historiography” or “poetics,” 
for the study of biography.’22 Richard Holmes werd de ‘first Professor of Bio-

22 Donald J. Winslow, Life-Writing. A Glossary of Terms in Biography, Autobiography and 
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graphical Studies’ genoemd.23 Naast ‘Biographical Studies’ spreekt men in 
het Engels ook wel van ‘Biography Studies’. In Duitsland bestaat de term 
‘Biographik’. 

In Nederland is een begrip als ‘biografiewetenschap’ weinig gangbaar. E.J. 
Dijksterhuis schreef in 1947 een lange bespreking van De biografie van Jan 
Romein voor De Gids.24 Hij merkte een ‘terminologische eigenaardigheid’ 
op, die hem bij de bestudering van het boek hinderde. ‘Biografie’ betekent 
namelijk zowel het genre van de levensbeschrijving, als een levenbeschrij-
ving op zichzelf. Dijksterhuis pleitte er voor om waar het genre bedoeld 
wordt, de term biografiek te hanteren. Ook al is meestal wel duidelijk in 
welke betekenis het woord ‘biografie’ gebruikt wordt, toch maakte zelfs 
Romein – die nauwkeurig naar definities en begrippen zocht – in De biogra
fie hierin enkele fouten, schrijft Dijksterhuis. Het pleidooi van Dijksterhuis 
voor de term biografiek heeft geen weerklank gevonden in Nederland, al-
thans niet in de betekenis die Dijksterhuis voorstond. Ze wordt nu vooral 
gebruikt als aanduiding in een therapeutische setting, waarbij de eigen le-
vensloop wordt beschreven of bestudeerd voor verder inzicht in de eigen 
persoonlijkheid. Het wordt ook wel levensloopkunde genoemd.25

Sinds enige jaren is de term Life Writing in opkomst als verzamelnaam 
voor onderzoek naar autobiografieën, dagboeken, memoires, brieven, reis-
literatuur en getuigenisliteratuur. Ook biografieën, biografische woorden-

Related Forms (Honolulu: University of Hawaii Press, 1980, second edition 1995); orig. 
Donald J. Winslow, ‘Glossary of Terms in Life-Writing Part I’, in: Biography: An Inter
disciplinary Quarterly 1(1978)1, p. 61-78 en Donald J. Winslow, ‘Glossary of Terms in 
Life-Writing Part II’, in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 1(1978)2, p. 61-85.

23 Holmes wordt zo aangeduid in Peter France en William St. Clair ed., Mapping Lives: 
The Uses of Biography (Oxford/New York: The British Academy/Oxford University 
Press, 2002). Stephen B. Oates wordt genoemd als ‘Paul Murray Kendall Professor of 
Biography at the University of Massachusetts’ in: Stephen B. Oates ed., Biography as 
High Adventure: Life-Writers Speak on Their Art (Amherst: University of Massachusetts 
Press, 1986).  

24 E.J. D[ijksterhuis], ‘Jan Romein, De biografie. Een inleiding [recensie]’, in: De Gids 
110(1947)2, p. 195-200. 

25 In Nederland is in Driebergen een Instituut voor Biografiek gevestigd, waar het opte-
kenen van autobiografische levensverhalen als therapie wordt gepraktiseerd.
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boeken, necrologieën en verwante vormen worden wel gerekend tot de 
onderwerpen waarmee dit vakgebied zich bezighoudt. Het is echter vooral 
het onderzoek naar autobiografische teksten zoals dagboeken en getuige-
nissen dat de boventoon voert, waarbij het theoretische perspectief van de 
cultural en literary theory dominant is.26 Aan de biografie wordt in Life Wri-
ting weinig aandacht gegeven. Dat is jammer, omdat de biografie een rijk 
en nog grotendeels onontgonnen onderzoeksterrein omvat. 

In Life Writing-onderzoek is het autobiografische aspect duidelijker aan-
wezig dan het biografische. Naar de biografie in de klassieke zin zoals wij 
die kennen, de biografie in geschreven vorm, waarbij een auteur schrijft 
over het leven van een ander, wordt minder systematisch onderzoek ge-
daan. De academische traditie waarin de biografie staat is ook een andere 
dan die van de theory zoals die in de jaren zeventig en tachtig opkwam, en 
die de theoretische basis verschafte voor het vakgebied Life Writing, waarin 
op bredere schaal academisch onderzoek werd verricht naar autobiogra-
fische literatuur. De biografie had al een verleden in de letterkunde en de 
geschiedschrijving.

Life Writing is een containerbegrip, maar ‘de biografie’ is dat ook. Leent 
het begrip ‘de biografie’ zich slecht voor wetenschappelijk gebruik? ‘De 
roman’ of ‘de geschiedstudie’ zijn ook onderwerp van talloze wetenschap-
pelijke studies. Voor de biografie geldt dat niet. Hoe valt de biografie we-
tenschappelijk te onderzoeken? Dat is een vraag die binnen de academie 
nog weinig systematisch aan de orde is gekomen. Diverse kennisterreinen 
hebben bijgedragen aan theorievorming over biografisch onderzoek, maar 
dat gebeurde dan vooral vanuit het eigen kennisdomein.

Het gevaar is aanwezig dat in te algemene termen over de biografie wordt 
gesproken, waarbij vaak dezelfde weinigzeggende wijsheden worden gede-
biteerd (‘de biograaf dient leven en werk zo goed mogelijk te integreren’). 

26 Winslow schrijft in zijn lemma ‘autobiography’: ‘In the last years of the twentieth 
century scholarly research on autobiography has outrun that on biography’; Winslow, 
Life-Writing (second edition 1995), p. 4. Jolly schrijft: ‘the study of autobiography is the 
most long-standing and sophisticated branch of analysis in the field [of Life Writing]’; 
Margaretta Jolly, ‘Editor’s Note’, in: Margaretta Jolly ed., Encyclopedia of Life Writing: 
autobiographical and biographical forms (Londen [etc.]: Fitzroy Dearborn, 2001), p. x.
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In Nederland wees literatuuronderzoeker en biografiecriticus Sem Dresden 
al op het vaak vage taalgebruik van auteurs die op de biografie reflecteren. 
Een oplossing is om meer aandacht te schenken aan de gebruikte begrip-
pen en formuleringen, maar vooral ook om onderzoek naar de biografie 
cultuurhistorisch in te bedden en altijd zoveel mogelijk te baseren op con-
crete biografieën of corpussen van biografieën. Daardoor kunnen binnen 
het domein van de biografiewetenschap ook inhoudelijk scherper grenzen 
worden getrokken en scholen en stromingen worden herkend. Onderzoe-
kers zullen er dan ook beter in slagen om aan de hand van de praktijk in 
te schatten welke van de vele verschillende thema’s die aan ‘de biografie’ 
worden vastgehangen er echt toe doen.

In de wetenschap zijn de twee belangrijkste benaderingen van de biogra-
fie die van de geschiedschrijving en de letterkunde geweest. De biografie is 
ook wel de bastaard van deze twee disciplines genoemd.27 De geschiedenis 
van een mensenleven zou een te beperkte vorm zijn om voor volwaardige 
geschiedschrijving door te gaan, terwijl de vertelvorm van de biografie ook 
geen aanspraak kon maken op de status die de roman binnen de literatuur-
wetenschap genoot. Een groot deel van de auteurs die zich met de biografie 
hebben bezig gehouden, zijn historici en letterkundigen, waarbij de letter-
kundigen duidelijk in de meerderheid zijn. Het ‘biografisme’ is een bekende 
onderzoeksbenadering in de literatuurwetenschap, waarin nadrukkelijk de 
levens van auteurs worden gerelateerd aan de literatuur die zij schreven.28 
De biografie wordt vaak ook beschouwd als een literair genre omdat literai-
re stijlfiguren en procedés om personages uit te tekenen ook in de biografie 
zouden worden toegepast.

In de twintigste eeuw zijn daarnaast ook andere kennisdomeinen binnen 
de menswetenschappen opgekomen die zich op de een of andere manier 
met de biografische methode bezig hebben gehouden. De sociologie, de 
psychologie en de antropologie zijn daarvan de meest in het oog springen-

27 Samuel Johnson positioneerde de biografie al tussen geschiedschrijving en de roman: 
zie ook Monk, ‘Life without Theory’.

28 M.B. van Buuren, Filosofie van de algemene literatuurwetenschap (Leiden: Martinus 
Nijhoff, 1988).
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de. Maar niet alleen heeft de biografie zich als methode binnen de menswe-
tenschappen verder verbreid. Andersom is ook de claim van verschillende 
wetenschappen van het belang van hun onderzoeksresultaten als noodza-
kelijke bijdrage aan biografisch onderzoek sterker geworden. Naast de drie 
genoemde wetenschappen claimen bijvoorbeeld godsdienstwetenschap-
pers, welzijnswetenschappers en ethici dat het opstellen van een biogra-
fisch narratief ook een belangrijk onderdeel van het wetenschappelijke re-
pertorie van hun vakgebied is. Het is onmiskenbaar dat biografen vandaag 
de dag kunnen putten uit een groot arsenaal van analytische benaderingen 
om het leven van hun hoofdpersoon te duiden. Zowel in het te hanteren 
perspectief om een leven te benaderen geeft de wetenschap meer mogelijk-
heden, als in de beschikbare kennis waar het gaat om de onderwerpen die 
verbonden zijn aan het leven dat bestudeerd wordt.

Een kennisdomein dat net als de biografie een problematische status 
binnen de wetenschap heeft, maar in de laatste decennia daarin toch veel 
meer is doorgedrongen, is de journalistiek.29 De journalistiek heeft een tot 
nog toe nog altijd onderschatte invloed gehad op de ontwikkeling van de 
biografie in de afgelopen eeuwen. Toch is ook in het theoretische denken 
over de biografie de invloed van publieke media op dit genre afleesbaar: 
een niet onbelangrijk en zelfs verhit deel van het debat over de biografie 
vond en vindt plaats in kranten en tijdschriften. Een compleet onderzoek 
naar de invulling van het begrip ‘biografie’ in het publieke debat zal dus 
niet beperkt kunnen blijven tot observaties naar discussies en praktijken 
binnen de academische muren.

Naast de verschillen die bestaan in de beroepsmatige achtergrond van de 
auteurs die over de biografie hebben nagedacht, is er nog een onderscheid: 
die tussen de diverse landen en taalgebieden. Biografieën zijn verbonden 
aan nationale cultuur-historische debatten en tradities. Een belangrijk deel 
van de biografieën die geschreven zijn gaan over personen die vooral be-
kend zijn in het eigen land of taalgebied. Aan biografieën is een belangrijke 

29 Steve Weinberg, Telling the Untold Story. How Investigative Reporters Are Changing the 
Craft of Biography (Columbia en Londen: University of Missouri Press, 1992); Renders, 
De zeven hoofdzonden van de biografie.
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rol toegekend in de vorming van nationale identiteiten in de vorm van ima
gined communities.30

Het afgelopen decennium vertoont een toegenomen aandacht voor de 
biografie als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Als we kijken 
naar de drie taalgebieden verbonden aan vier grote Westerse landen met 
een gekende biografietraditie, te weten het Engels (Groot-Brittannië en 
Verenigde Staten), Duits en Frans, dan vallen vooral enkele Duitstalige pu-
blicaties op, waarin gepoogd wordt de biografie van een nieuw theoretisch 
fundament te voorzien en ze wetenschappelijk en internationaal in te ka-
deren. Zo verscheen in 2009 het Handbuch Biographie. Methoden, Traditio
nen, Theorien onder redactie van de Duitse literatuurwetenschapper Chris-
tian Klein.31 In dit boek, dat een handboek is in de ware zin van het woord, 
wordt de biografie vanuit een veelvoud aan perspectieven behandeld door 
een groep van 47 auteurs. Theoretische, disciplinaire en nationale thema’s 
worden besproken in lemma’s van enkele bladzijden. Overzichtelijk wor-
den de belangrijkste concepten en thema’s in de theorie en kritiek van de 
biografie behandeld, evenals de diverse nationale en wetenschappelijke 
onderzoekstradities die aan de biografie verbonden kunnen worden.

Eerder al verscheen ook onder redactie van Christian Klein in 2002 
Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis des biographischen schrei
bens.32 Een klein gedeelte van de meewerkende auteurs aan deze twee pu-
blicaties zijn sinds 2004 verenigd in een wetenschappelijk netwerk, dat 
eerst Arbeitskreis für moderne Biographik (AkmB) heette, maar sinds 2006 
Zentrum für Biographik. Het is tekenend dat het netwerk niet is opgezet 
binnen het kader van een universiteit, terwijl de meeste leden wel acade-
mici zijn. Wereldwijd zijn er wel enkele centra aan universiteiten gericht 
op de biografie, maar deze worden langzamerhand overvleugeld door ini-
tiatieven gericht op het opzetten van onderzoekscentra onder de vlag Life 

30 Anderson, Imagined communities; Schweiger en Holmes, ‘Nationale Grenzen’.
31 Klein ed., Handbuch Biographie.
32 Christian Klein ed., Grundlagen der Biographik. Theorie und Praxis biographischen 

Schreibens (Stuttgart en Weimar: J.B. Metzler Verlag, 2002).
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Writing.33 In theorie zouden naast onderzoek naar autobiografieën, dag-
boeken, memoires, getuigenissen, reisliteratuur en autobiografische fictie 
ook biografische teksten en studies daarin een plaats kunnen hebben, maar 
in de praktijk blijkt dat er van onderzoek naar het genre van de biografie 
binnen Life Writing weinig sprake is. Het algemene beeld over het onder-
zoek naar de biografie is daardoor wat diffuus: aan de ene kant is een lijn te 
ontwaren vanuit de jaren zeventig waarbij onderzoek naar de biografie in 
de jaren negentig en 2000 het onderspit dolf tegenover andere vormen van 
persoonlijke perspectieven op het verleden, gesymboliseerd door de op-
komst van de termen ‘auto/biography’ en ‘Life Writing’. Hoewel literatuur-
wetenschappers altijd al een zekere dominantie hadden in het onderzoek 
naar de biografie, is opvallend dat historici in het onderzoeksveld van Life 
Writing ontbreken. Aan de andere kant zijn er in de afgelopen decennia 
ook pogingen ondernomen om specifiek de biografie als wetenschappelijk 
onderwerp te bestuderen en theoretisch te schragen.

Zo verschenen onder auspiciën van een ander Duitstalig initiatief met 
betrekking tot de biografie, het Ludwig Boltzmann Institut in Wenen, in 
de afgelopen jaren drie nieuwe titels die op de theorie en de geschiedenis 
van de biografie gericht zijn.34 De laatste titel, Theorie der Biographie, is een 

33 Als centra gericht specifiek op de biografie zijn bekend: Ludwig Boltzmann Insti-
tut für Geschichte und Theorie der Biographie, Universität Wien, Österreichische 
Nationalbibliothek en Thomas-Bernhard-Archiv Gmunden, Oostenrijk; Zentrum für 
Biographik, Duitsland; Leon Levy Center for Biography, The Leon Levy Foundation 
en The Graduate Center of the City University of New York (CUNY), Verenigde Sta-
ten; Center for Biographical Research, University of Hawai’i, Verenigde Staten; Euro-
pean Network on Theory and Practice of Biography (2009-2011), initiatief Universitat 
de València; National Centre of Biography, Australian National University, Australië; 
Consortium for the Study of Biography, University of Southern California, Verenig-
de Staten; Biografie Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland. Alleen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen is een zelfstandige gewone leerstoel gevestigd en worden 
biografieën als proefschriften verdedigd.

34 Wilhelm Hemecker ed., Die Biographie. Beiträge zu ihrer Geschichte (Berlijn en New 
York: Walter de Gruyter, 2009); Bernhard Fetz en Hannes Schweiger ed., Die Bio
graphie. Zur Grundlegung ihrer Theorie (Berlijn en New York: Walter de Gruyter, 2009); 
Bernhard Fetz en Wilhelm Hemecker ed., Theorie der Biographie. Grundlagentexte 
und Kommentar (Berlijn en New York: Walter de Gruyter, 2011).
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anthologie van voor de theorie van de biografie belangrijke teksten, waarbij 
naast oorspronkelijk Duitstalige teksten ook Engelstalige teksten in verta-
ling zijn opgenomen. Dat de Duitstalige reflectie op de biografie een inter-
nationaler karakter heeft dan de Engelstalige, blijkt onder meer wanneer 
de twee belangrijkste Engelstalige equivalenten van deze anthologie onder 
de loep worden genomen: zowel de bloemlezing van James Clifford uit 1962 
als die van David Novarr uit 1986 richten zich uitsluitend op Angelsaksische 
auteurs.35 Tot de meest geslaagde pogingen in het Engelse taalgebied om 
ook niet-Engelstalige biografietradities volwaardig te bestuderen, behoren 
vooral publicaties van het Center for Biographical Research van de univer-
siteit van Hawaiʻi – door haar ligging en geschiedenis al meer op het buiten-
land gericht dan de rest van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië – en 
de bundel Mapping Lives uit 2002.36

Toch is een groot deel van de literatuur in het veld dat met Biography 
Studies aangeduid kan worden Engelstalig. Ondanks het relatief grote aan-
deel artikelen en monografieën van Britse en Amerikaanse auteurs, ont-
breken opvallend genoeg recente belangrijke academische publicaties in 
het Engelse taalgebied, zoals handboeken of tekstboeken over de biografie. 
Een belangrijke oorzaak hiervoor is de particuliere status van de biografie 
binnen de academie, met name in Groot-Brittannië. In veel gevallen opere-
ren auteurs als eenlingen wanneer ze een artikel of boek over de biografie 
schrijven, of wijden zich eenmalig aan de biografie in het kader van een 
gelegenheidsproject, zoals een themanummer van een tijdschrift. De re-
cente boeken die het dichtst in de buurt komen van een wetenschappelijke 
inbedding van de bestudering van de biografie, zijn dan weer uitdrukkelijk 
bedoeld voor een groter publiek, ook buiten de academie. Het gaat hier 

35 James L. Clifford ed., Biography as an Art. Selected Criticism 1560-1960 (Londen, New 
York en Toronto: Oxford University Press, 1962); David Novarr, The Lines of Life: Theo
ries of Biography, 1880-1970 (West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 1986).

36 Anthony M. Friedson ed., New Directions in Biography. Essays (Honolulu: University 
of Hawaii Press, 1981); Carol Ramelb ed., Biography East and West: selected conference 
papers (Honolulu: College of Languages, Linguistics, and Literature, University of Ha-
waii and the East-West Center, distributed by University of Hawaii Press, 1989); France 
en St. Clair ed., Mapping Lives.



31

de biografie als fremdkörper

echter wel om boeken die zijn geschreven door academisch zeer gerepu-
teerde auteurs, die tegelijk succesvolle en veelgelezen biografieën gepu-
bliceerd hebben.37 De discussie over de biografie lijkt zich in het Engelse 
taalgebied meer in de openbare debatruimtes van krant, tijdschrift en een 
groter lezerspubliek af te spelen. Het is echter raadzaam om voorzichtig te 
zijn met dergelijke algemene uitspraken over de aard van de beschouwing 
en benadering van de biografie in diverse taalgebieden. Deze kunnen in 
de regel niet bogen op goed gefundeerde empirische observaties. Dit soort 
uitspraken dienen daarom altijd met voorbehoud te worden gemaakt. Het 
maakt duidelijk dat er in het internationale onderzoek naar de biografie 
nog veel te doen is.

1.3  De onbekende klompenmaker uit Frankrijk

Aan de hand van een boek over een onbekende klompenmaker, Le mon
de retrouvé de Louis-François Pinagot (1998) van de Franse historicus Alain 
Corbin, kunnen we bij wijze van inleiding enkele centrale kwesties opwer-
pen over de relatie tussen biografie en geschiedschrijving.38 Vaak zijn bio-
grafieën herkenbaar als biografie omdat ze simpelweg op de cover zo wor-
den genoemd, of omdat de naam van de protagonist van dienst en diens 
geboorte- en sterfjaar in de titel vermeld worden: een duidelijke aanwijzing 
dat in het onderhavige boek een mensenleven centraal staat en er dus spra-
ke is van een biografie. Naam en geboorte- en sterfjaar worden ook vermeld 
in de titel van dit werk van Corbin, die onderzoek verrichtte naar het leven 
van de Franse, negentiende-eeuwse klompenmaker Pinagot. Toch is hier 

37 Nigel Hamilton, Biography. A brief history (Cambridge (Mass.) en Londen: Harvard 
University Press, 2007); Lee, Biography.

38 Alain Corbin, Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot: sur les traces d’un inconnu, 
1798-1876 (Parijs: Flammarion, 1998). Engelse vertaling: Alain Corbin, The Life of an 
Unknown: The Rediscovered World of a Clog Maker in Nineteenth-Century France, vert. 
Arthur Goldhammer (New York: Columbia University Press, 2001). Duitse vertaling: 
Alain Corbin, Auf den Spuren eines Unbekannten. Ein Historiker rekonstruiert ein ganz 
gewöhnliches Leben (Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag, 1999).
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volgens de auteur geen sprake van een biografie.
Corbin gaat daarbij uit van de opvatting dat in een biografie veel ruimte 

moet zijn gereserveerd voor de reconstructie van het individuele bewustzijn 
van de hoofdpersoon. Door een gebrek aan egodocumenten, persoonlijke 
bronnen die de klompenmaker Pinagot zelf heeft geproduceerd en nagela-
ten, zelfs van enige andere persoonlijk of niet-institutionele bron – alleen 
de akten van de burgerlijke stand getuigen van het bestaan van Pinagot, is 
een dergelijke reconstructie niet mogelijk. Corbin schrijft zelfs: ‘it is qui-
te risky even to speak of individuality in this context’. Toch staat Corbin 
erom bekend in zijn werk op zoek te gaan naar de menselijke aspecten van 
het verleden. In zijn onderzoek naar deze klompenmaker, wiens naam hij 
zogenaamd op goed geluk uit de archieven heeft getrokken, stuit Corbin 
duidelijk op de grenzen van deze ambitie. Wat Corbin betreft is het in het 
geval van verreweg de meeste mensen die in het verleden hebben geleefd 
niet mogelijk om een biografie te schrijven, zo schrijft hij aan zijn vertaler: 
‘In fact, the book tries to show that biography (a genre whose legitimacy is 
any case problematic) is impossible when it comes to nearly any individual 
who lived in the past. What is possible is simply to evoke the world in which 
the individual evolved, assuming that he or she did not belong to an elite 
capable of leaving individual traces, to attempt to see with his or her eyes 
by acting as a sort of subjective camera.’39

Meerdere auteurs zijn ingegaan op de theoretische kwesties die Corbin 
met zijn boek inzake biografie en geschiedschrijving heeft opgeroepen. De 
Engelse vertaler van zijn werk, Arthur Goldhammer, stelde voor om voor de 
Engelse vertaling van het boek de titel Biography of an Unknown te gebrui-
ken, waarin volgens hem een prikkelende paradox verwerkt zou zijn. Bio
graphy werd in de definitieve titel van de vertaling echter vervangen door 
The Life. Is een biografie van een onbekend iemand die geen ‘persoonlijke’ 
sporen heeft nagelaten inderdaad niet mogelijk? Corbin heeft, omdat van 
Pinagot zelf geen documenten zijn overgeleverd, zijn leven als het ware uit 
tweede hand in kaart moeten brengen. Via overheidsarchieven achterhaalt 

39 Arthur Goldhammer, ‘Torpor and Rage: From Haute-Frêne to Hautefaye’, in: French 
Politics, Culture & Society 22(2004)2, p. 68-78.
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Corbin hoe de mensen in Pinagots dorp eruitzagen, hoe groot de huizen 
waren, hoe het bos naast het dorp eruitzag, het wegennet waarvan Pinagot 
gebruik moet hebben gemaakt. Ook via kwesties als sociale en demogra-
fische ontwikkelingen in het dorp, de aspecten van zijn beroep als klom-
penmaker, strafrecht en eervragen, en een reconstructie van zijn familiale 
en sociale context probeert Corbin na te gaan hoe het leven van Pinagot 
eruit moet hebben gezien. Volgens de Duitse historicus Thomas Etzemül-
ler slaagt Corbin op deze manier er wonderwel in aan te tonen dat ook 
een onbekend individu een biografisch onderzoek waard is, hoewel het be-
grip ‘biografisch’ in dit geval wel een nieuwe dimensie krijgt: ‘Kann man 
eine Biographie schreiben, wenn sich nur die Umwelt eines Individuums 
erfassen lässt? […] Was an Pinagots Leben ist in Corbins Buch eigentlich 
tatsächlich individuell – außer dass seine standartisierten, behördlichen 
Einträge ein wenig von den Einträgen über andere Personen abwichen?’40

Hier wordt de vraag gesteld naar de verhouding tussen individuele le-
vens uit het verleden en de historische syntheses die historici in hun werk 
doorgaans opstellen op het kleinste niveau over regio’s, dorpen, beroeps-
groepen, gedifferentieerd naar geografische ruimtes. In hoeverre kunnen 
individuele levens een plek krijgen in historische studies? Een individueel 
leven is in de twintigste eeuw vaak als een te klein onderwerp voor een his-
toricus beschouwd. Wanneer er al individuele personen in het historische 
narratief figureerden, dan diende dat te zijn in dienst van een historisch 
metanarratief. De opkomst vanaf de jaren zestig van nieuwe historiogra-
fische stromingen heeft echter het aandeel van individuele levens en per-
soonlijke aspecten van het verleden vergroot. Het deelnemersperspectief 
deed nadrukkelijk zijn intrede en daarmee ook het individu als historisch 
onderwerp.

Corbin heeft in zijn werk geprobeerd een manier te vinden om een ge-
schiedreconstructie louter ingericht aan de hand van onpersoonlijke struc-
turen en interpretaties te vermijden. Bijna alle individuen uit het verleden 
verdwijnen hierin uit het zicht, en er sprake is van slechts een beperkte 
groep personen die als historisch individu uit deze abstracties naar voren 

40 Etzemüller, Biographien, p. 30.
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treden, de beslissers en beeldbepalende figuren. Dat biografieën vaak per-
sonen uit de politieke of culturele elite betreffen is genoegzaam bekend, 
maar er zijn zeker ook biografieën verschenen van personen die niet tot de 
top van de maatschappelijke piramide kunnen worden gerekend. Om de al 
dan niet vertekenende invloed van de biografie als historisch genre te kun-
nen onderzoeken is het de moeite waard om deze kwestie van wat in het 
Duits Biographiewürdigkeit wordt genoemd, nader te analyseren.

Het boek van Corbin over Pinagot, en de biografiebeoefening in het al-
gemeen, roept vragen op over de bronnen die de historicus en biograaf tot 
hun beschikking hebben en hoe ze die gebruiken. Zo blijft de vraag of de 
reconstructie van het leven van Pinagot door Corbin nu niet al te zeer be-
paald is door institutionele bronnen en wat uit historische generalisaties te 
concluderen valt. Aan de andere kant rest er vaak niet veel anders dan de 
‘institutionele’ bronnen, en zijn we vaak alleen van individuele levens op 
de hoogte dankzij institutionele structuren. De filosoof-historicus en cul-
tuurcriticus Michel Foucault kwam zo bijvoorbeeld op zijn ‘vies infames’, 
infame levens, mensen wier bestaan juist alleen nog maar achterhaald kon 
worden als gevolg van machtsstructuren, waarbinnen deze onbekende le-
vens immers op de een of andere manier botsten met het gezag en als gevolg 
daarvan gedocumenteerd werden.41 De Italiaanse historicus Carlo Ginzburg 
kon dankzij de archieven van de Inquisitie het leven en wereldbeeld van 
een zestiende-eeuwse molenaar achterhalen en publiceerde daarover in 
1976 het boek De kaas en de wormen. Dit boek werd een groot succes, en 
Ginzburg zou in de jaren daarna samen met enkele Italiaanse collega’s in 
het verlengde van zijn werk over de molenaar de historiografische school 
genaamd microgeschiedenis uitwerken. Corbin’s studie naar Pinagot kan als 
een specifieke microhistorische navolger van De kaas en de wormen worden 
gezien. Ginzburg kwam zijn hoofdpersoon Menocchio echter nadrukkelijk 
als hoofdrolspeler tegen in een inquisitieproces; Corbin koos zijn hoofd-
persoon Pinagot min of meer toevallig door zijn naam uit een kaartenbak 
te trekken.

Corbin wilde ondanks dit willekeurige selectiemechanisme, en de afwe-

41 Foucault, ‘La vie des hommes infames’.
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zigheid van bronnen die aanwijzingen kunnen geven over de persoonlijke 
aspecten van het leven van Pinagot, toch proberen een mens van vlees en 
bloed te achterhalen. Is dit een haalbare taak wanneer alleen institutionele 
en historische bronnen ter beschikking staan? Is het überhaupt de taak van 
de historicus of de biograaf om te proberen deze al te menselijke aspecten 
te achterhalen, de gevoelens en indrukken van individuele historische deel-
nemers? Vaak wordt dit wel tot het takenpakket van de biograaf gerekend.

Wanneer we de biografie als vorm van geschiedschrijving beschouwen, 
dan heeft ze wellicht vooral waarde op een wijze die inderdaad microhisto
risch genoemd kan worden. In het onderzoek naar het particuliere en sin-
guliere van een leven kan de vraag naar de representativiteit en uniciteit 
van het onderzochte leven voor andere, vaak grotere historische interpreta-
ties worden gesteld. Hoe verhoudt het individuele leven zich met collectie-
ve ontwikkelingen, en welk licht werpt het op deze bredere interpretaties? 
In deze studie wordt onderzocht hoe de biografie als vorm van microge-
schiedenis geïnterpreteerd zou kunnen worden. Voordat we overgaan tot 
een verdere verkenning van de biografie als vorm van geschiedschrijving 
is het echter raadzaam om rekenschap te geven van de biografie als een 
multi- en interdisciplinair onderzoeksdomein dat meer bestrijkt dan de ge-
schiedwetenschap alleen.

1.4  De biografie als fremdkörper

Veel publicaties over de biografie opereerden in de afgelopen tweehonderd 
jaar in een grensgebied tussen het wetenschappelijke debat en het kriti-
sche debat in de meer openbare domeinen van de historische en literai-
re cultuur, te weten kranten en tijdschriften voor een breder publiek. De 
Amerikaanse hoogleraar Engelse taal- en letterkunde David Novarr schreef 
in 1986 dat het grootste deel van de literatuur over biografie informeel, dif-
fuus en journalistiek was, ‘causerie rather than treatise’.42 In de afgelopen 
decennia heeft echter een groter wordende groep wetenschappers gepro-

42  Novarr, The Lines of Life, p. xiv.
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beerd de biografie kritisch te bestuderen binnen de muren van de acade-
mie. Een steeds terugkerende observatie hierbij was de constatering dat er 
weinig fundamenteel en theoretisch-kritisch onderzoek naar de biografie 
bestaat.43

‘What of the writing about writing biography?’, zo schreef James Walter, 
een Australische hoogleraar in de politicologie, in 2002 in zijn artikel over 
de studie naar Engelstalige biografieën in de twintigste eeuw, waarbij hij 
zich vooral richtte op de reflectie op de biografie uit de laatste twee de-
cennia van die eeuw.44 Walter is een van de weinige auteurs geweest die re-
flectieve en beschouwende opmerkingen hebben gemaakt over het thema 
‘onderzoek naar de biografie en biografieën’.

Een paar voorbeelden uit Engelstalige publicaties over dit onderwerp la-
ten zien dat verschillende interpretaties mogelijk zijn, waarbij parallellen te 
ontwaren zijn maar ook grote kanttekeningen te maken zijn. De genoemde 
Walter richtte zijn artikel in langs de stelling dat de huidige debatten over 
de biografie te typeren zijn als een opnieuw uitdenken of verzet tegen de 
vooronderstellingen die over de moderne biografie werden geformuleerd 
tussen ruwweg 1920 en 1980.

De Engelse letterkundige A.F.T. Lurcock bracht een andere periodisering 
in de Angelsaksische theorie over de biografie aan.45 Hij onderscheidde een 
eerste fase van ‘biographical criticism’ die eindigde rond 1970: aan deze eer-
ste generatie biografie-theoretici zijn de namen van Harold Nicolson, John 

43 Voor een behandeling van dit topos in theoretische literatuur over biografie, zie 
William H. Epstein, Recognizing Biography (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 1987), p. 1-12.

44 James Walter, ‘The Solace of Doubt? Biographical Methodology after the Short Twen-
tieth Century’, in: Peter France and William St. Clair, Mapping Lives: The Uses of Bio
graphy (Oxford en New York: Oxford University Press, 2002), p. 321-335; herdrukt in: 
Hans Renders en Binne de Haan ed., Theoretical Discussions of Biography: Approaches 
from History, Microhistory, and Life Writing (Leiden/Boston: Brill, 2014), p. 43-58.

45 A.F.T. Lurcock, ‘[Bespreking van Recognizing Biography by William H. Epstein; The 
Changing Nature of the Self: A Critical Study of the Autobiographic Discourse by 
Robert Elbaz; A Poetics of Women’s Autobiography: Marginality and the Fictions of 
Self-Representation by Sidonie Smith], in: The Review of English Studies 41(1990)162, p. 
298-301.
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A. Garraty en Paul Murray Kendall verbonden. Zij ontdekten met de bio-
grafie een groot en historisch belangrijk publicatieveld, rijp voor volwassen 
‘criticism’. Vanaf 1970 was er vervolgens sprake van een golf aan publicaties 
die de biografie onderwierpen aan een objectieve kritische analyse zoals 
bekend in de literatuurwetenschap. Of deze ‘overvloed’ werkelijk bestaan 
heeft is de vraag. Wel terecht is de opmerking van Lurcock dat in deze fase 
de autobiografie voor het eerst als een apart genre werd beschouwd, met 
heel andere problemen dan waarvoor de biografie zich gesteld zag. De der-
de golf van biografische kritiek bestond volgens Lurcock uit studies waarin 
biografische en autobiografische teksten in een postmodern, multidiscipli-
nair perspectief werden onderzocht.

De Australische letterkundige David McCooey maakte in 2005 vanuit 
een literatuurwetenschappelijke perspectief een analyse van de contem-
poraine reflectie op de biografie. Vanuit zijn vakgebied van ‘literary theo-
ry’ speelt het onderscheid tussen biografie en autobiografie een grote rol, 
wat ook blijkt uit zijn observatie dat binnen ‘life writing studies, biograp-
hy initially attracted less theoretical consideration than autobiography’.46 
Dat kwam volgens hem vooral omdat autobiografie makkelijker dan daar-
voor als een literaire vorm werd herkend. Maar in de laatste vijftien jaar is 
de theoretische en kritische interesse in de biografie toegenomen, aldus 
McCooey. Hij onderscheidt daarin ‘three broad areas of concern’. Allereerst 
is er het onderzoek naar de historiografische waarde van de biografie. Het 
gaat dan over de rol die biografieën spelen in het vormen van een geschied-
kundige canon door de sociaal-culturele elite. Op de tweede plaats is er 
de ‘“culturalist” approach to biography’, waarin onderzoek gedaan wordt 
naar de biografiecultuur als vermeende voorwaarde voor de opkomst van 
de postmoderne cultuur in de jaren zeventig en tachtig. Als derde en laatste 
onderzoeksgebied kan ‘de biografie in de publieke sfeer’ worden herkend: 
biografie wordt hierin vooral bekeken in het licht van ethische problemen.

Hoezeer de pogingen van Walter, Lurcock en McCooey ook rekening 
proberen te houden met de multidisciplinaire aard van de biografie en het 

46 David McCooey, [Bespreking van Susan Tridgell, Understanding Our Selves], in: Bio
graphy 28(2005)4, p. 677-680.
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onderzoek daarnaar, toch heeft in hun benadering van de biografie het per-
spectief van de literatuurwetenschap de overhand. Sinds de jaren zeventig 
zijn de strakke grenzen tussen wetenschappelijke disciplines echter lang-
zamerhand wel steeds diffuser geworden. In het denken over de biografie is 
dat te zien in het debat over het narratief-historische aspect van de biogra-
fie. Weliswaar zijn het hier ook weer theorists die de meeste inbreng heb-
ben, ook inzichten uit de geschiedtheorie dragen aan dit debat bij.47 Jam-
mer is alleen dat er nog steeds weinig geschiedtheoretici zijn die zich op 
meer systematische wijze met de biografie hebben beziggehouden. Hoop-
gevend zijn echter de laatste ontwikkelingen binnen de geschiedschrijving 
waarbij microgeschiedenis gelinkt wordt aan de methodologie en theorie 
van de biografie.48 Internationaal gezien zijn er echter slechts enkele pu-
blicaties verschenen die specifiek ingaan op de relatie tussen biografie en 
geschiedenis.49

Het ontstaan van onderzoeksterreinen tussen van oudsher meer scherp 
afgegrensde wetenschappelijke disciplines (geschiedenis, letterkunde, so-
ciologie) is voor het onderzoek naar de biografie belangrijk geweest. Walter 
heeft terecht gewezen op de grote invloed van zogenoemde ‘postmoderne’ 
onderzoekers en gender studies in de bestudering van de biografie.50 Als 
voorloper van dit onderzoek kan achteraf de grote belangstelling voor de 
‘psychobiografie’ in de Verenigde Staten worden beschouwd.51 In deze nieu-

47 David Gervais, ‘Stories of Real Life’, in: Cambridge Quarterly 9(1979)1, p. 56-64; Dorrit 
Cohn, ‘Fictional versus Historical Lives: Borderlines and Borderline Cases’, in: The 
Journal of Narrative Technique 19(1989)1, p. 3-24.

48 Dat gebeurde recentelijk onder meer op het International Congress of Historical 
Sciences in 2010 in Amsterdam met het gespecialiseerde thema ‘Biography and Mi-
crohistory’, wat de aanzet is geweest tot de bundel Renders en De Haan, Theoretical 
Discussions of Biography.

49 Hähner, Historische Biographik; Sabina Loriga, Le Petit x. De la biographie à l’histoire 
(Parijs: Editions du Seuil, 2010).

50 Walter, ‘The Solace of Doubt’, p. 328-331.
51 George Simson, Biography and the Center for Biographical Research at the University of 

Hawaiʻi, 1976-1999 (z.p.: z.u., 2010), rev. ed. of ‘Biography and the Center for Biographi-
cal Research at the University of Hawaii, 1976-1999’, in: Frederick R. Karl ed., Biography 
and Source Studies 5 (New York: AMS, 2000).
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we onderzoeksvelden, ‘postmodern’ of niet, werd vervolgens gezocht naar 
een poëtica voor de biografie los van de geijkte disciplines.52 Het interdis-
ciplinaire en veelzijdige karakter van de biografie is een vanzelfsprekend 
thema in vrijwel alle studies over het genre.

De onduidelijkheid over de disciplinaire status van de biografie is echter 
ook een van de belangrijkste oorzaken voor het gegeven dat de biografie 
binnen de wetenschap als onderzoeksonderwerp weinig houvast heeft ge-
kregen. Behoren de uitkomsten van een biografie tot het domein van de 
geschiedschrijving of is het toch eerder een letterkundige activiteit? En wat 
te denken van de inbreng van de sociale wetenschappen? De biografie is 
geen eenvormig genre en biografisch onderzoek kent vele gedaanten waar-
in meerdere academische disciplines betrokken kunnen worden. Vooral 
de artistieke component die aan de biografie wordt toegeschreven heeft 
binnen de academie voor een verwarrende beeldvorming van het genre ge-
zorgd. De biograaf zou in het scheppen van een portret meer een kunste-
naar dan een wetenschapper zijn. Wie echter de referentialiteitsaanspraak 
van de biografie beschouwt, ziet dat de legitimatie van de biografie juist 
gelegen is in haar waarheidsaanspraak, precies zoals dat ook bij andere his-
torische studies het geval is. En toch heeft ze een andere status dan veel 
andere historische monografieën, die voor meer wetenschappelijk worden 
aangezien dan een biografie.

De letterkundige David Ellis ziet een nauw verband tussen de academi-
sche status van de biografie en haar veelzijdigheid: ‘the intellectual disap-
proval […] and the consequent lowly status of biography as a genre, have 
perhaps less to do with the lack of analytic attention it has received than its 
bewildering diversity: its inevitably heterogeneous nature.’53 In het Hand
buch Biographie wordt de ‘Biographik’ als ‘kulturelle Universalie’, een cultu-
reel universale, geïntroduceerd. De veelzijdigheid en universaliteit van de 

52 Hiertoe kunnen gerekend worden: Helmut Scheuer, Biographie. Studien zur Funktion 
und zum Wandel einer literarischen Gattung vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart 
(Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1979); Daniel Madelénat, La biogra
phie (Parijs: Presses universitaires de France, 1984); Epstein, Recognizing Biography.

53 David Ellis, Literary Lives: Biography and the Search for Understanding (Londen: Rout-
ledge, 2000), p. 3.
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biografie houdt tegelijkertijd in dat ze als allemansvriend ook altijd nooit 
helemaal eigen wordt aan een specifieke discipline: ze blijft een vreemde-
ling, een fremdkörper.

Die status aparte blijkt ook als we kijken naar het fenomeen van de 
biografie als proefschrift. Per land blijken hierin grote verschillen te be-
staan. In Nederland worden regelmatig proefschriften in de vorm van een 
biografie verdedigd. In 1989 schreef de geschiedtheoreticus A.A. van den 
Braembussche dat de biografie als genre zich op een toenemende popu-
lariteit onder historici mocht verheugen, en constateerde een toename in 
het aantal als proefschrift verdedigde biografieën.54 De vestiging van het 
Biografie Instituut in 2004 aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft geleid 
tot een reeks biografieën die als proefschrift zijn verdedigd. Nederlandse 
promovendi-biografen komen uit de vakgebieden geschiedenis, literatuur-
wetenschap, maar bijvoorbeeld ook theologie en psychologie. In Duitsland 
bestaat ook een zekere traditie in het promoveren op een biografie.55 

Tendensen en tradities in de ontwikkeling van als promotie-onderzoek 
verdedigde biografieën en biografische studies zijn afhankelijk van institu-
tionele en wetenschaps-sociologische ontwikkelingen. In Nederland heeft 
de literatuurwetenschapper Maarten van Buuren in een reflectie op de 
positie van de biografie in de wetenschap terecht opgemerkt dat het suc-
ces van theorieën ‘meer met sociologische dan met inhoudelijke factoren 
samen[hangt]’.56 Met andere woorden: in welke mate de biografie meetelt 
binnen de muren van de Academie heeft niet in de eerste plaats te maken 
met de zogenaamd intrinsieke onwetenschappelijke of wetenschappelijke 
eigenschappen van de biografie, maar met de mate waarin de biografie als 
onderwerp bijval ondervindt van de wetenschappelijke gemeenschap. Van 

54 A.A. van den Braembussche, ‘Het biografisch element in de geschiedschrijving. Een 
geschiedtheoretische verkenning’, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 15(1989)1, p. 
27: ‘Zelfs in Nederland zijn de laatste tijd meer dan gebruikelijk als proefschriften on-
der meer biografieën van Isaac Beeckman (Van Berkel), Constantyn L’Empereur (P.Th. 
van Rooden), Falck (Van der Horst), Aeggaeus van Albada (Bergsma) en Koos Vorrink 
(C.H. Wiedijk) voorgelegd.’

55 Etzemüller, Biographien, p. 48.
56 Van Buuren, Filosofie van de algemene literatuurwetenschap, p. 49-50.
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Buuren richt zich hierbij als literatuurwetenschapper op zijn eigen vakge-
bied. Van Buuren: ‘Het succes van een theorie hangt dus samen met een 
netwerk van wetenschappelijke instituties, waarin de theorie verankerd is. 
De reden waarom het ooit oppermachtige biografisme nu als theorie niet 
meer meetelt en zelfs als onwetenschappelijk wordt afgedaan, heeft met 
die “institutionele verankering” te maken. Op het ogenblik houdt niemand 
in de literatuurwetenschap zich bezig met de schrijversbiografie. Men kan 
zeggen dat het ontbreken van bijval komt omdat de biografie niet weten-
schappelijk is, maar het lijkt juister om die stelling om te draaien en te zeg-
gen dat de biografie niet wetenschappelijk is omdat zij onvoldoende bijval 
krijgt.’57

De legitimatie van de biografie als academische vorm van onderzoek, en 
specifiek als mogelijke vorm van promotieonderzoek, hangt dus af van een 
combinatie van mores in promotietradities en de inhoudelijke aansluiting 
van biografieën met de debatten en de taal van ander (historisch) weten-
schappelijk onderzoek. Het aantal besprekingen van biografieën in weten-
schappelijke tijdschriften kan een indicatie zijn van de mate waarin de bio-
grafie als academische onderzoeksvorm beschouwd wordt.

Welke wetenschappelijke benaderingen zijn te onderscheiden in het 
beantwoorden van de vraag: wat wordt bedoeld met ‘biografie’? Door het 
ontbreken van een gedeelde academische traditie kon in studies en artike-
len over de biografie nooit een bevredigende status quaestionis vastgesteld 
worden. Toch zijn in de afgelopen decennia pogingen gedaan om de biogra-
fie specifiek als wetenschappelijk onderwerp te bestuderen en theoretisch 
te schragen. Alvorens over te gaan tot een uitwerking deze observatie, is 
het echter van belang stil te staan bij de meer feitelijke begripshistorische 
context van het woord ‘biografie’.

57 Van Buuren, Filosofie van de algemene literatuurwetenschap, p. 51.
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1.5  De biografie gedefinieerd

1.5.1 Opmaten tot een begripsgeschiedenis
Het woord ‘biografie’ is sinds een paar honderd jaar een courant woord dat 
uiteenlopende betekenissen heeft gehad. In Groot-Brittannië duikt de eer-
ste toepassing in druk van het begrip ‘biography’ in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw op.58 In Frankrijk werd de term ook rond die tijd gang-
baar. Het officiële gebruik ervan werd echter pas in 1762 door de Académie 
française bevestigd.59 De eerste toepassing van het woord ‘Biographie’ in 
Duitsland is gedateerd in 1709, maar pas in de negentiende eeuw werd het 
een gangbaar begrip in het Duitse taalgebruik als aanduiding voor een le-
vensbeschrijving. Andere verwante termen in het Duits waren ‘Lebensbe-
schreibung’, ‘Nekrolog’, ‘biographische Nachrichten’, ‘Erzählungen besond-
rer Leben’, ‘Charaktere’, ‘Portrait’, ‘Gemälde’, ‘Ehrenmal’, ‘Denkmal’. In het 
Engels waren gelijksoortige begrippen gangbaar: ‘life’, ‘story’, ‘narrative of 
the lives’, en in het Frans ‘vie’, ‘caractère’, ‘éloge’ en ‘portrait’.60 Opvallend 
aan deze aan de biografie verwante termen is de nadruk op het aspect van 
herinneren en het ‘schilderen’.

Welke route had het woord ‘biografie’ afgelegd voordat het vanaf de 
zeventiende eeuw langzamerhand een wijdverbreide toepassing vond? 
Hoewel een Griekse samenstelling, is de eerste toepassing van het woord 
‘biographia’ pas in de zesde eeuw na Christus achterhaald, ver na de bloei-
tijd van de Antieke beschaving.61 In deze bloeitijd, waarin Plutarchus en 

58 Falko Schnicke, ‘1. Begriffsgeschichte: Biographie und verwandte Termini’, in: Christian 
Klein ed., Handbuch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien (Stuttgart en Wei-
mar: Verlag J.B. Metzler, 2009), p. 1-6; Schnicke noemt het jaartal 1683 (door Dryden; 
evenals Winslow, Life-Writing: A Glossary. Ruth Hoberman houdt het echter op het 
jaartal 1661: Hoberman, ‘Biography: General Survey’.

59 Schnicke, ‘1. Begriffsgeschichte: Biographie und verwandte Termini’, p. 1; Madelénat 
bevestigt dat de Dictionnaire de l’Académie in 1762 ‘Biographie’ opnam, maar signa-
leert dat het woord in 1755 ook al was opgenomen in de tweede editie van de Manuel 
lexique ou Dictionnaire portatif van Abbé Prévost: Madelénat, La biographie, p. 14, noot 
2.

60 Schnicke, ‘1. Begriffsgeschichte: Biographie und verwandte Termini’.
61 Het eerste gebruik van het woord ‘biographia’ wordt toegeschreven aan de Neopla-
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Suetonius hun voor de biografie canonieke teksten schreven, waren de 
termen ‘bios’ (Grieks) en ‘vita’ (Latijn) de meest gebruikte aanduidingen 
voor biografische teksten.62 ‘Vita’ zou zelfs vervolgens tot in de zeventiende 
eeuw het dominante begrip voor een levensbeschrijving blijven, voordat 
het moderne ‘biografie’ dit Latijnse woord verdrong. Vitae waren gericht op 
mensen met bijzondere gaven of een uitzonderlijke lotsbestemming, zoals 
koningen, vorsten en politici. In de middeleeuwen verschenen daarnaast 
ook vitae van bisschoppen, abten en heiligen – later vaak aangeduid als 
hagiografieën. Kenmerkend voor de profane vitae, de levensbeschrijvingen 
van wereldlijke figuren, was de vermenging van historische en symbolische 
elementen. De vitae hadden met elkaar gemeen dat ze op de deugden ge-
richt waren, en anekdotisch en feitelijk van inhoud waren. Opvallend was 
dat veel aandacht werd besteed aan de uiterlijke verschijning van de gepor-
tretteerde.

Later, in de vroegmoderne tijd, kwam er meer aandacht voor een be-
schrijving van het karakter van de hoofdpersoon, los van de feitelijke en 
historische context. Van daaruit ontstond het gebruik van begrippen als 
‘portret’ en ‘Charaktere’.63 Deze ontwikkeling viel in de zestiende en ze-
ventiende eeuw samen met de vertalingen van onder meer Plutarchus’ 
Parallelle levens in de context van de Renaissance. Die vertalingen waren 
aanleiding voor nieuwe levensbeschrijvingen van tijdgenoten, die daarmee 
eerder waren geïnspireerd op de vitae uit de Antieke Tijd dan op de opvol-
gers van deze levensbeschrijvingen in latere eeuwen.64

Opmerkelijk genoeg is er in de biografiewetenschap relatief weinig aan-
dacht besteed aan biografische teksten in deze overgangsfase van laatmid-

toonse filosoof Damascius (ong. 462-538 na Christus): Schnicke, ‘1. Begriffsgeschichte: 
Biographie und verwandte Termini’, p. 3.

62 Arnaldo Momigliano, The Development of Greek Biography. Four Lectures (Cambridge 
(Mass.): Harvard University Press, 1971); A. Chorus, Het beeld van de mens in de oude 
biografie en hagiografie (Den Haag: Leopold, 1962).

63 Schnicke, ‘1. Begriffsgeschichte: Biographie und verwandte Termini’.
64 Zoals bekend liet ook Shakespeare zich voor zijn biografisch getinte toneelstukken 

door Plutarchus inspireren: Reed Whittemore, Pure Lives: The Early Biographers (Bal-
timore: Johns Hopkins University Press, 1988).
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deleeuwse en vroegmoderne levensbeschrijvingen naar de inmiddels ar-
chetypische Angelsaksische ijkpunten in de geschiedenis van de biografie, 
de werken van Samuel Johnson (1709-1784) en James Boswell (1740-1795). 
De theorie van de biografie richtte zich tot nu toe vooral op de achttien-
de, negentiende en twintigste eeuw. De nadruk lag daarbij op literatuur-
historische aspecten van de biografiebeoefening. Aan bijvoorbeeld de vier 
evangeliën uit de Bijbel of de journalistieke negentiende-eeuwse portret-
tenreeksen wordt minder snel gedacht als het gaat om voorlopers van de 
huidige biografie. Het maken van een onderscheid tussen uiteenlopende 
typen biografieën in de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan biogra-
fieën is überhaupt nooit goed van de grond gekomen. Een generaliserend 
perspectief had vaak de overhand, waarbij de cultuurhistorische en actuele 
context slechts in grove contouren op de achtergrond een rol speelde. Zo 
koos bijvoorbeeld de literatuurhistoricus Paul Murray Kendall, auteur van 
The Art of Biography (1965), in het lemma ‘Biographical literature’ in de En
cyclopaedia Britannica voor een classificatie van typen biografieën aan de 
hand van gradaties in objectiviteit en subjectiviteit.65 Het lemma getuigt in 
zijn geheel van een grote neiging tot generalisatie: met het begrip ‘biogra-
fische literatuur’ voegt Kendall zelfs biografie en autobiografie bij elkaar. 
Zijn definitie van ‘biografische literatuur’ luidt: ‘One of the oldest forms of 
literary expression, biographical literature seeks to recreate in words the 
life of a human being, that of the writer himself or of another person, dra-
wing upon the resources, memory and all available evidences – written, 
oral, pictorial.’ Toch is gebleken dat biografie en autobiografie fundamen-
teel verschillen, al was het maar omdat in veel autobiografieën doorgaans 
geen sprake is van literatuuronderzoek. Met de aanduiding autobiografie 
wordt niettemin wel geclaimd dat het verhaal waar is, in subtiel verschil 
met het label ‘memoires’, waarin de auteur het verleden opschrijft zoals hij 
of zij ‘het zich herinnert’.

Er zijn ontegenzeggelijk gemeenschappelijke elementen en patronen te 
ontdekken wanneer grote aantallen biografieën naast elkaar zouden wor-

65 P.M.K. [Paul Murray Kendall], ‘Biographical Literature’, in: The New Encyclopaedia 
Brittanica (Chicago [etc.]: Encyclopædia Britannica, 1994).
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den gelegd. Tegelijkertijd is een grote diversiteit te ontwaren. In hoeverre 
kan de biografie als een genre met vastomlijnde karakteristieken worden 
beschouwd? Letterkundige Ellis geeft als een eerste demarcatielijn aan dat 
het onderwerp van een biografie niet meer leeft.66 Ook andere auteurs vin-
den de afgeslotenheid van een leven, een cruciaal element van en voor-
waarde voor een biografie. Het belang dat aan dit element wordt gehecht 
verwijst ook naar eerdere biografische vormen in de geschiedenis, zoals de 
elegie. 

In alle definities staat op een of andere manier wel centraal dat een 
‘mensenleven’ het object van onderzoek en vertelling is in een biogra-
fie. In het Handbuch Biographie geeft de Duitse literatuurwetenschapper 
Rüdiger Zymner in de paragraaf ‘Biographie als Gattung?’ acht voorbeel-
den van definities van ‘biografie’ of de in de Duitse taal gangbare term ‘Le-
bensbeschreibung’ door de jaren heen.67 Opvallend is dat alle definities die 
Zymner gebruikt, afkomstig zijn uit lexicons of handboeken voor de litera-
tuurwetenschap, maar dat levert niet allemaal definities op die de biografie 
als een louter letterkundige vorm beschouwen. Aan de hand van die defi-
nities wordt namelijk duidelijk hoe opvattingen over de meest wezenlijke 
kenmerken van een biografie uiteen kunnen lopen. Een definitie uit 1953 
uit het Kleines literarisches Lexikon definieert biografie bijvoorbeeld als 
‘voorstelling van de levensloop van een mens inclusief zijn prestaties’. De 
toepassing van het woord voorstelling (‘Darstellung’) maakt dat deze defi-
nitie meerduidig blijft, en een biografie zowel de ontwikkelingsgang van de 
levensloop zelf kan betekenen alsook het uiteindelijke resultaat ‘biografie’. 
Door het woord ‘levensloop’ wordt de nadruk gelegd op een feitelijke en 
chronologische weergave van een leven. Dat vooral ook ‘prestaties’ in een 
leven opgenomen moeten worden, maakt iets duidelijk over wie volgens 
deze definitie impliciet voor een biografie in aanmerking komen, name-
lijk van mensen die prestaties hebben verricht, ook al blijft onduidelijk wat 

66 Ellis, Literary Lives, p. 3.
67 Rüdiger Zymner, ‘Biographie als Gattung?’, in: Christian Klein ed., Handbuch Bio

graphie. Methoden, Traditionen, Theorien (Stuttgart en Weimar: Verlag J.B. Metzler, 
2009), p. 7-11.
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precies onder ‘prestaties’ verstaan wordt. Voor een tijdloze definitie van de 
biografie is het echter geen onaantrekkelijke invalshoek: wat als prestatie 
wordt gewaardeerd, verandert sterk per tijdvak en cultuur. En doorgaans 
zijn biografieën inderdaad gewijd aan mensen die zich door hun ‘presta-
ties’ onderscheiden hebben.

Andere voorbeelden van definities voor ‘biografie’ leggen de nadruk op 
de plaatsing van de biografie in een bepaald kennisgebied, in plaats van de 
bepaling van haar eigenlijke onderwerp. Jan Romein, de Nederlandse his-
toricus die in 1946 een beknopt handboek over de biografie in Nederland 
uitbracht maar daarna dankzij een vertaling van dit boek vooral in Duits-
land tot discussies over de biografie doordrong, spreekt van de biografie in 
de zin van een ‘levensbeschrijving’ als een genre sui generis, die zowel tot de 
geschiedschrijving en de literatuur behoort, en daarmee zowel wetenschap 
als kunst is.68 Andere door Zymner aangehaalde definities zien de biografie 
dan toch weer primair als een tak van geschiedschrijving.

Romein legde in zijn teksten over de biografie de nadruk op het belang 
van de psychologische schets in een biografie. De Duitse letterkundige 
Gero von Wilpert deed dat ook. Hij omschreef de biografie als een verbin-
ding van de weergave van de ‘uiterlijke levensloop’ met de ‘innerlijke ont-
wikkeling’ van een ‘Einzelmenschen mit der Betrachtung seiner Leistung, 
möglichst im gesellschaftl. Kontext’, met de beschouwing van zijn of haar 
prestaties in een maatschappelijke context.69 Von Wilpert beschouwt de 
biografie echter wel als een onderdeel van geschiedschrijving. Een definitie 
van Helmut Scheuer, een Duitse literatuurwetenschapper en kenner van de 
biografie, brengt dan weer meer het vermeende kunstzinnige aspect van 
een biografie naar voren.70 Scheuer stelt dat het begrip biografie niet een-
duidig is en een veelheid retorische en letterkundige vormen omvat, van 
grafschrift tot allesomvattende levensbeschrijving. Omdat de ‘biografie’ 

68 Romein, De biografie; Duitse vertaling: Jan Romein, Die Biographie. Einführung in ihre 
Geschichte und ihre Problematik (Bern: Francke, 1948).

69 Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur (Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2001; 
achtste druk), p. 92-93.

70 Helmut Scheuer, ‘Biographie’, in: Gert Ueding ed. Historisches Wörterbuch der Rhetorik 
(Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1994), p. 30-43.
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geen heldere genrekenmerken heeft, is het ook pas laat als begrip populair 
geworden. Volgens Scheuer wordt onder biografie meestal verstaan ‘einer 
ausführlichen, ein ganzes Leben umspannenden künstlerisch-literarischen 
oder wissenschaftlichen Darstellung’.

In het Literaturwissenschaftliches Lexikon omschrijft de Sloveense onder-
zoekster Neva Šlibar de biografie echter nog wel zowel in ruimere als engere 
zin.71 In engere zin betekent biografie volgens haar een omvangrijk, vertel-
lend (zelden gedramatiseerd) levensverhaal van een gewoonlijk als histo-
risch beschouwd persoon, meestal in boekvorm, maar in toenemende mate 
ook in andere vormen (radio, televisie, film). Daarbij tekent ze echter aan 
dat biografie ook een bredere betekenis kan hebben, vooral als adjectief, en 
daarbij een breed spectrum van genres en soorten teksten waarin levens-
geschiedenissen worden verteld aanduidt. De al genoemde Christian Klein 
houdt het bij een nauwkeuriger definitie: ‘Rückblickender (Prosa-)Text […], 
der wahrheitsgemäß wesentliche Lebensabschnitte oder –bereiche einer 
historischen Person darstellt, wobei der Verfasser mit dem Erzähler iden-
tisch ist, nicht aber mit dem zentralen Objekt der Darstellung’.72 Ook deze 
definitie blijkt volgens Zymner voor meerdere interpretaties vatbaar. Toch 
kan vooral ook de historische invalshoek in de definitie van Klein herkend 
worden: in de elementen ‘terugblikken’, ‘waarheidsgetrouwheid’, ‘historisch 
persoon’ en een auteur die tevens verteller is en niet samenvalt met het 
weer te geven onderwerp tekent zich een voorkeur voor historiografie af. 
Volgens Klein hoeft een biografie dus niet per definitie ‘volledig’ te zijn in 
de zin dat het een geheel leven bestrijkt van geboorte tot dood.

Een andere wetenschapper, de Duitse letterkundige Christian von 
Zimmermann, hanteert in een monografie over de biografie de volgende 
uitgebreide definitie: ‘De biografie is de afbeelding/voorstelling van een 
vreemd, op de een of andere manier voor de biograaf betekenisvol leven 
door middel van een narratieve tekst op basis van een individuele schif-

71 Neva Šlibar, ‘Biographie’, in: Horst Brunner en Rainer Moritz ed., Literaturwissen
schaftliches Lexikon. Grundbegriffe der Germanistik (Berlijn: E. Schmidt, 2006; tweede 
druk), p. 61-62.

72 Klein, Grundlagen der Biographik.
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ting en kritische waardering van overgeleverde getuigenissen. De biogra-
fie is het resultaat van een genrekeuze, die kan dienen als realisering van 
ingeschreven oratorische doelstellingen, of het vermaak of de informatie-
voorziening, het morele onderricht of ideologische beïnvloeding van een 
beoogd publiek door middel van identificatie of distantiëring van de ge-
biografeerde. Zij is gebonden aan de historische, sociale, regionale en es-
thetisch-poëtische context waarin zij ontstaat, aan het literairhistorische 
en genrehistorische aanbod van voorstellings- en beschrijvingsmethoden. 
Niet in de laatste plaats staat zij – in het bijzonder als populair genre – 
in verband met receptieverwachtingen van wisselende lezerspublieken.’73 
In het oog springt dat de literatuurwetenschapper Von Zimmermann niet 
direct verwijst naar de geschiedschrijving en de literatuurwetenschap, hoe-
wel aspecten uit beide disciplines wel naar voren komen. Zijn studie wijkt 
sowieso af in benadering: waar veel auteurs de nadruk toch leggen op de 
behandeling van de biografie vanuit de discipline van de letterkunde of de 
geschiedschrijving, probeert Von Zimmermann de literatuurwetenschap-
pelijke, de historiografische, en de sociaal-wetenschappelijke fundamenten 
van de biografie te integreren in raamwerk dat hij ‘Biographische Anthro-
pologie’ gedoopt heeft. Dit stelt Von Zimmermann in staat de concepten 
‘individu’ en ‘mensbeeld’ in zijn behandeling van de biografie centraal te 
stellen.

Hoewel in eerste instantie vooral toegepast in de politieke ideeënge-
schiedenis, is de ‘Begriffsgeschichte’ zoals de Duitse historicus Koselleck 
en zijn collega’s en navolgers hebben uitgewerkt een vruchtbare inspira-
tiebron om de inhoud en ontwikkeling van het begrip ‘biografie’ in de af-
gelopen eeuwen verder te onderzoeken. In de paragraaf ‘Begriffsgeschich-
te: Biographie und verwandte Termini’ in het Handbuch Biographie wordt 
duidelijk gemaakt dat nog weinig diepgaand onderzoek is verricht naar de 
‘begripsgeschiedenis’ van de term ‘biografie’ en verwante termen.74

Hoe kunnen we de biografie als begrip door de tijd heen het beste bestu-

73 Christian von Zimmermann, Biographische Anthropologie: Menschenbilder in lebens
geschichtlicher Darstellung (1830-1940) (Berlijn: Walter de Gruyter, 2006), p. 10.

74 Schnicke, ‘1. Begriffsgeschichte: Biographie und verwandte Termini’.



49

de biografie als fremdkörper

deren? Welke factoren spelen een rol in de totstandkoming en het begrip 
van het concept ‘biografie’? Het tijdvak van verschijnen, de plaats van uit-
gave, en contexten als geschiedschrijving, uitgeverijen, journalistiek en de 
wetenschap waarin biografieën verschenen zijn in ieder geval van belang. 
Evenals lezersreceptie, kritieken op biografieën en auteurs en onderzoe-
kers die schreven over de biografie iets duidelijk kunnen maken over de 
plaats van biografieën in bepaalde contexten. Zo kan het begrip ‘de biogra-
fie’ uiteenvallen en tegelijk bij elkaar gehouden worden door een veelheid 
gerelateerde maar toch van elkaar afwijkende betekenissen, gekleurd door 
tijd, periode en omgeving. Het komt aan op de mate van abstrahering of 
een bepaalde specifiek geformuleerde betekenis van ‘de biografie’ voldoen-
de overtuigt. Hoe sterk en overtuigend is daarnaast ook de band met een 
bepaald corpus concrete biografieën? Spreken over de twintigste-eeuwse 
Franse biografie of de negentiende-eeuwse Duitse biografie-beoefening zal 
enigszins verhelderende maar toch zeer algemene uitspraken opleveren. 
Het biografieconcept van Bourdieu of de verzuilde biografietraditie in Ne-
derland zijn daarentegen formuleringen en thema’s die al concreter zijn.

De Brits-Amerikaanse biograaf en biografiehistoricus Nigel Hamilton 
gaat in zijn inleidig biografie Biography: A Brief History terug tot de grot-
tekeningen waarop menselijke figuren te onderscheiden zijn.75 Dat staat 
ver af van ons begrip van de biografie zoals we die sinds de zeventiende 
eeuw kennen, maar illustreert wel duidelijk de neiging om ook andere ui-
tingen van menselijke (zelf)representatie aan de biografie te relateren. De 
biografie wordt dan ook wel als een ‘natural narrative’ beschouwd, een ver-
telwijze die als het ware een van de spontane vormen van orale menselijke 
cultuur is.76 Het vertellen over de lotgevallen van een ander, over een an-
der, individueel leven is dan iets wat van nature in mensen zit, los van de 
tekstuele vorm biografie.Ook al kent ‘de biografie’ als universeel begrip vele 
gezichten, het is desondanks wel mogelijk om essentiële, prototypische 
kenmerken voor ‘de biografie’ vast te stellen, anders zou de aanduiding im-
mers geen bestaansrecht hebben. Door biografieën onderling met elkaar te 

75 Hamilton, Biography, p. 6-7.
76 Monika Fludernik, Towards a ‘Natural’ Narratology (Londen: Routledge, 1996).
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vergelijken komen we op het spoor van essentialia en mogelijke variaties 
op ‘de biografie’. Hoberman zagen we dat al doen door het verschil aan te 
geven tussen de biografie en verwante categorieën of vormen (geschied-
schrijving, literatuur en autobiografie).

1.5.2 De biografie als genre
Hoe een biografie ook is opgezet, we kunnen vaststellen dat het levens-
verhaal van één mens er een centrale rol in moet vervullen. De beknopte 
definitie in de Dikke Van Dale is dan ook ‘beschrijving van iemands leven’ 
(synoniem: ‘levensbeschrijving’). De biografie is daarmee een soortnaam, 
een genrelabel, een etiket dat kan worden geplakt op vele uiteenlopende 
publicaties die niettemin toch essentiële zaken gemeen hebben.

Genretheorie kan ons helpen meer inzicht te krijgen in de werking van 
genres. Het is raadzaam te bedenken dat genrebenamingen aan publicaties 
en studies worden opgelegd: ‘generic boundaries do not exist in any abso-
lute sense, but are imposed’.77 Daar kunnen we snel inkomen, maar het lukt 
vaak moeilijk om van een rigide toepassing van deze opgelegde genreaan-
duiding af te komen: vaak willen we weten of een boek óf een roman óf 
een biografie óf een autobiografie is. Genretheoretici benadrukken dat het 
beter is om af te stappen van het onvruchtbare model van Aristotelische te-
genstellingen waarin een object wel of niet tot een categorie behoort. Het is 
veel nuttiger om te denken aan categorieën in termen van wat wiskundigen 
‘fuzzy sets’ noemen, of wat Wittgenstein ‘familiegelijkenissen’ noemde. De 
kern van een genrecategorie bestaat daarbij uit een prototype, een model 
op basis waarvan in de praktijk verschijnselen bij elkaar kunnen worden 
gegroepeerd, op basis van hun verwantschap met dat prototype. Zo kan 
een prototype worden geformuleerd voor de biografie, of liever: prototypen 
voor diverse soorten biografieën in verschillende tijdvakken en contexten. 
Als prototypen kunnen concrete biografieën worden genomen, zoals wel-

77 Howard Mancing, ‘Prototypes of Genre in Cervantes’ Novelas ejemplares’, in: Cervan
tes: Bulletin of the Cervantes Society of America, 20(2000)2, p. 127-150. Mancing ba-
seert zich voor een belangrijk deel op het werk van de cognitieve psycholoog Eleanor 
Rosch.
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licht Plutarchus’ Parallelle Levens, Boswells biografie van Johnson, Sartres 
studie van Flaubert en Kershaws biografie van Hitler.

Categorieën zijn niet stabiel, maar relatief, contingent, met vervagen-
de grenzen. Ze kunnen zelfs als korrelig en vlekkerig worden beschouwd. 
Bovendien zijn categorieën bij uitstek contextuele concepten: alle kennis 
is kennis van iemand, en de menselijke ‘kenner’ is altijd gesitueerd in een 
specifieke historische en culturele context. Het is daarom zaak de aandacht 
te richten op de rijkdom van de ervaring en de gedeelde betekenissen die 
oprijzen uit het gebruik van categorieën en genres in de interactie met an-
deren.78 Wanneer mensen wordt gevraagd het mentale beeld op te roepen 
van een vogel, dan denken de meeste mensen aan iets dat lijkt op een rood-
borstje, of misschien een mus, winterkoninkje. Minder waarschijnlijk is dat 
ze een beeld voor zich zien van een kalkoen, een pelikaan of een uil, en 
zeker niet van een pinguïn of een struisvogel. Dit komt doordat voor bijna 
iedereen bepaalde vogels beter dan andere de essentie van wat een vogel 
is belichamen. Per cultuur en tijdvak, en ook per individu, kan dit verschil-
len. De biografie zou nadrukkelijk ook als een door de tijd heen verande-
rend concept moeten worden beschouwd. De historiciteit van theoretische 
termen, en ook van genreaanduidingen, moet altijd in het oog worden ge-
houden: betekenis wijzigt zich in de loop der tijd en is afhankelijk van de 
context waarin een begrip gebruikt wordt.79

De prototypen-theorie kan als uitgangspunt worden gebruikt voor het 
in kaart brengen van de verwantschap van biografieën. Om een en ander 
te verduidelijken zou dat ook grafisch kunnen worden weergegeven, door 
werken te positioneren in een veld van concentrische cirkels, waarbij een 
biografie die het meest aan het prototypische model beantwoordt het 
dichtst in het centrum wordt geplaatst. De vraag is echter welke werken als 
prototypen van grotere groepen biografieën kunnen worden beschouwd, 
en hoe ze gelabeld kunnen worden: als ‘literaire biografie’, ‘historische bio-

78 Mancing, ‘Prototypes of Genre’.
79 Men kan hierbij spreken van een nominalistische houding ten aanzien van begrippen: 

Jo Tollebeek, De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 (Am-
terdam: Wereldbibliotheek, 1990), p. 9.
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grafie’ of ‘politieke biografie’, om de meest gebruikte biografiespecificaties 
te noemen? De psychologische biografie of psychobiografie, de criminele 
biografie, de ondernemersbiografie, en nog andere vormen kunnen daar-
aan worden toegevoegd. Het ene label lijkt geschikter dan het andere: de 
‘literaire biografie’ is een te vage aanduiding, evenals dat de ‘historische 
biografie’ te zeer als een pleonasme kan worden beschouwd; alle biografie-
en zijn gebaseerd op historisch onderzoek. Meestal verwijzen deze labels 
naar de gebiografeerde persoon, en dat is al meer werkbaar: schrijvers en 
historische personen, hoewel de laatste categorie alweer problematischer 
is. Hoe dan ook is het goed om te pleiten voor meer aandacht voor de con-
textgebondenheid en historisering van genres en categorieën aan de hand 
van concrete corpussen aan materiaal. Men zou dus bijvoorbeeld dienen 
te spreken van schrijversbiografieën in de jaren zeventig en tachtig van de 
twintigste eeuw in het Franse taalgebied, of van biografieën van politici uit 
de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw in het Nederlandse taal-
gebied.

Van biografieën wordt wel gezegd dat ze van conventies aan elkaar han-
gen, meer nog dan andere genres, dat ze in feite modellen aanleveren over 
hoe een leven verteld kan worden, en dat biografieën eerder recht doen 
aan deze modellen, die cultuurgebonden zijn, dan daadwerkelijk het on-
derzochte leven zelf bestuderen.80 Levensgeschiedenis en levensbeschrij-
ving worden niet voor niets beschouwd als universele en ‘natuurlijke’ con-
cepten: levensverhalen zijn een onderdeel van het vaste verhalenrepertoire 
dat de mens tot zijn beschikking heeft. In de biografiewetenschap kan wor-
den bestudeerd hoezeer deze algemeenheid terug te zien is in corpora van 
biografieën. Hoezeer zijn biografieën inderdaad ‘fixed by convention’? Wat 
is de relatie tussen biografie en verwante vormen van onderzoek waarin 
individuele levens vastgelegd worden, zoals familiegeschiedenissen, auto-
biografie, memoires en dagboeken? Biografieën beantwoorden aan vertel-
conventies, anders kunnen ze niet als biografieën onderscheiden worden. 
Het is de vraag in hoeverre die conventies het biografische onderzoek ver-

80 Bourdieu is de bekendste auteur die op het kunstmatige en modelmatige karakter van 
de biografie heeft gewezen in zijn ‘L’illusion biographique’.
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beteren dan wel in de weg staan.
Ieder leven is anders, en daarom is iedere biografie ook weer anders, zo 

zou men kunnen redeneren. De conventies van de biografie kunnen deze 
verschillen weer tenietdoen. Het is daarom raadzaam te bedenken dat bio-
grafieën op een specifieke manier levens weerspiegelen of de mimese van 
een leven vormgeven: in een biografie komen de raadpleegbaarheid en be-
studeerde (historische) bronnen, de vaardigheden van de biograaf en het 
benutte repertoire aan vertelvormen en vertelstijlen samen. Wat over een 
leven verteld wordt, hangt af wat van een leven belangrijk gevonden wordt, 
en dat is cultuurgebonden. In biografisch onderzoek kan dan ook een his-
torisch-antropologische inslag onderscheiden worden: een biograaf schrijft 
over iemand anders dan zichzelf, over een ander leven en de kringen waar-
in dit leven plaatsvond, de cultuur waarin deze functioneerde; maar altijd 
vanuit zijn eigen gezichtspunt, zijn eigen cultuur. Hier is sprake van de 
antropologische paradox (onderzoek naar een andere cultuur maakt dui-
delijk wat de eigen cultuur is), die echter minder pregnant is wanneer de 
biograaf en de gebiografeerde dicht bij elkaar staan in cultureel en tempo-
reel opzicht.

Onderzoek naar de biografie kan vooral ook cultuurhistorisch ingevuld 
te worden: ‘De biograaf maakt geen leven, hij schrijft slechts een boek,’ 
schreef Hans Renders wellicht al te relativerend.81 Maar biografieën zijn uit-
eindelijk ook boeken en kunnen derhalve ook boekhistorisch onderzocht 
worden. Bestudering van de productie, verspreiding en receptie van bio-
grafieën betekent de bestudering van onder meer uitgeverijwezen, journa-
listiek, kritiek, academische praktijken, canonformatie, van de rol van de 
biografie als genre in de publiekshistorische en populaire cultuur.

1.6  Tussen literatuur, literaire non-fictie en journalistiek

De zoektocht naar een bevredigende definitie van de biografie wordt ge-

81 Hans Renders, ‘Verantwoording’, in: Zo meen ik dat ook jij bent. Biografie van Jan Hanlo 
(Amsterdam: De Arbeiderspers, 1998), p. 526.
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stuurd door de wetenschappelijke achtergrond van de auteur en de geko-
zen wetenschapstheoretische benadering van het onderwerp. Literatuur-
onderzoekers geven vanuit hun literatuurwetenschappelijke perspectief 
een analyse van de ontwikkeling van de reflectie op de biografie. Binnen 
‘literary theory’ spelen autobiografische teksten een belangrijke rol, waar-
door de aandacht op het terrein van het bredere begrip ‘biography’ vooral 
naar de autobiografie uitgaat. De biografische benadering van literatuur 
stond in de literatuurwetenschap van de twintigste eeuw in de schaduw 
van de literaire tekst zelf.82 Het onderzoek naar het genre autobiografie was 
daarbij beter af, omdat de autobiografie veel dichter bij de ‘creatieve’ en 
vaak autobiografisch geïnspireerde roman staat dan de veel meer historio-
grafische vorm van de biografie. Dat blijkt ook uit de vaak gestelde vraag 
aan literaire auteurs in interviews of de gebeurtenissen die zijn beschreven 
in een roman ook echt gebeurd, en dus autobiografisch zijn.

In de reflectie op de biografie in de Angelsaksische wereld overheerst het 
perspectief van de literatuurwetenschap en de letterkunde. Een belangrijke 
stap in de volwassenwording van de theorie van de biografie is dan ook om 
naast de literatuurwetenschappen andere disciplines die van belang zijn 
voor de biografie de ruimte te geven, met name de geschiedwetenschap, 
de journalistiek en andere deelterreinen van de menswetenschappen.83 
De toename in de reflectie op de biografie in de laatste decennia is te ver-
klaren uit de toegenomen convergentie in de geesteswetenschappen sinds 
de jaren zeventig. De voorheen strikte grenzen tussen wetenschappelijke 
disciplines zijn diffuser geworden. Dat biedt kansen voor onderwerpen en 
thema’s die tussen diverse kennisgebieden zijn te situeren, zoals dat in de 
biografie bij uitstek het geval is.

Een domein dat net als de biografie lang een problematische status bin-
nen de wetenschap heeft gehad, is de journalistiek. In de laatste decennia is 

82 Van grote invloed waren René Wellek en Austin Warren, Theory of literature (New 
York: Harcourt, Brace and Company, 1948) en Roland Barthes, ‘The Death of the Au-
thor’, in: Aspen (1967)5-6 (‘La mort de l’auteur’, in: Mantéia (1968)5, p. 12-17.

83 Hans Renders en Binne de Haan, ‘The Limits of Representativeness. Biography, Life 
Writing and Microhistory’, in: Storia della Storiografia 29(2011)59/60, p. 32-42; Renders, 
De zeven hoofdzonden van de biografie.
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de journalistiek echter ook aan de universiteiten doorgedrongen als onder-
werp van onderzoek. In de biografiewetenschap is de journalistiek tot nu 
toe onderschat als onderdeel van het denken over en de praktijk van de bio-
grafie. Langzamerhand komt daar verandering in. 84 Mede door de actuele 
achtergrond van de huidige biografie, waarbij de inhoud van veel biogra-
fieën wordt bepaald door de (historische) actualiteit, vindt een niet onbe-
langrijk en zelfs verhit deel van het debat over de biografie plaats in kranten 
en tijdschriften. Daarnaast wordt de biografische vorm zelf ook veelvuldig 
in de journalistiek gebruikt: men denke aan het biografische genre van de 
‘profiel’, alsook de necrologie of het postuum, maar ook aan persoonlijke 
interviews, waarvan de invalshoek vaak onvermijdelijk biografisch is.

John Lukacs heeft in zijn scherpzinnige en uitgebreide evaluatie van be-
langrijke studies naar en biografieën van Hitler gewezen op het belang van 
journalistieke handenarbeid voor de biograaf. De Amerikaanse journalist 
John Toland publiceerde in 1977 een biografie van Hitler, en de meerwaar-
de van zijn werk was vooral dat hij bronnen had opgespoord die andere 
biografen tot dan toe hadden laten liggen. ‘This involved Toland’s extensi-
ve travels, personal contacts, interviews, and, on occasion, his acquisition 
of papers from Hitler’s secretaries, cooks, chauffeurs, servants, and body-
guards. He said that he had interviewed 159 people. Such endeavors do be-
long within the biographer’s craft, since, at least potentially, all is grist to 
his mill: even gossip, when illustrative and properly handled, may fit into it 
on occasion.’ Het is een combinatie die leidt tot wat als de ideale biografie 
kan worden beschouwd, maar die niet vanzelfsprekend tot stand komt: die 
waarin een journalistieke en een wetenschappelijke benadering worden 
gecombineerd. Dat komt doordat beide activiteiten elkaar in disciplinair 
opzicht toch vreemd zijn: journalistieke activiteiten en oral history nemen 
in de geschiedwetenschap nog altijd een lastige positie in, evenals in de 
journalistiek uitgebreide wetenschappelijke verantwoording moeilijk een 
plek krijgt.

De vorm van de biografie toont daarnaast ook overeenkomsten met 

84 Weinberg, Telling the Untold Story; Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie. 
Over biografen, historici en journalisten.
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die van de journalistieke reportages: ze zijn beide een ‘narrative form of 
non-fiction’.85 De reportage-literatuur die in de jaren dertig van de twintig-
ste eeuw een hoge vlucht nam kan ook als een van de belangrijke invloe-
den op de huidige biografie worden beschouwd.86 Deze vertelstijl werd als 
problematisch beschouwd. Termen als ‘literaire non-fictie’ en ook ‘faction’ 
doken in de loop van de twintigste eeuw op om deze mengstijl toch te kun-
nen benoemen. Later, in de Verenigde Staten van de jaren zestig, kwam het 
New Journalism op zoals dat onder meer werd geduid door de Amerikaan-
se auteur en journalist Tom Wolfe.87 Journalisten wilden met uitgebreide 
reportages en literaire stijlmiddelen waarbij de verzonnen dialoog niet 
werd geschuwd verder reiken dan het traditionele nieuwsverhaal, terwijl 
schrijvers als Truman Capote en Norman Mailer juist de fictie loslieten en 
zich richting non-fictie bewogen. In de laatste decennia is de grens tussen 
fictie en non-fictie steeds diffuser geworden. Steeds meer literatuur claimt 
op waargebeurde verhalen te zijn gebaseerd en daarmee ook te kunnen 
bijdragen aan een beter inzicht in het verleden.88 Er zijn inmiddels enkele 
studies verschenen waarin de mogelijke waarde van ‘historische’ en ‘bio-
grafische’ romans wordt onderzocht.89 In discussies over de biografie is de 
grens tussen literatuur en non-fictie/geschiedschrijving lang een belangrijk 
punt van debat geweest. Waren dialogen en creatieve verwerkingen van het 
verleden in biografieën nu wel of niet geoorloofd?

Uitgeverijen adverteren wel voor biografieën met de slogan dat ze lezen 
als een roman. Daarmee wordt echter geïmpliceerd dat er ook biografieën 
zijn die, evenals klaarblijkelijk andere vormen van non-fictie of geschied-

85 John C. Hartsock, A History of American Literary Journalism: The Emergence of a Mo
dern Narrative Form (Amherst (Mass.): University of Massachusets Press, 2000).

86 Hans Renders, Wie weet slaag ik in de dood. Biografie van Jan Campert (Amsterdam: De 
Bezige Bij, 2004), p. 180-181; Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie.

87 E.W. Johnson en Tom Wolfe ed., The New Journalism (New York: Harper & Row, 1973).
88 Beverley Southgate, History Meets Fiction (Harlow [etc.]: Longman, 2009).
89 John F. Keener, Biography and the Postmodern Historical Novel (Lewiston, Queenston 

en Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2001); Dennis Kersten, Travels with fiction in 
the field of biography. Writing the lives of three nineteenth-century authors ([Nijmegen]: 
z.u., 2011).



57

de biografie als fremdkörper

schrijving, niet leesbaar zijn omdat ze niet de vertelstrategie van fictie-
schrijvers overnemen. Een historicus of biograaf zal ook een goed auteur 
moeten zijn om een groter publiek te bereiken.90 De slogan ‘leest als een 
roman’ refereert aan het succes van de roman als leesvorm of aan de status 
van een romancier, die dus in publiciteitscampagnes een motto als ‘waar-
gebeurd’ blijkbaar kan overvleugelen. De frase ‘ongelofelijk maar waarge-
beurd’ heeft echter wel een succesvolle geschiedenis gekend.91

Het succes van de roman zit hem deels ook in een specifieke uitwerking 
van een mogelijke wereld in het vertelde verhaal.92 Een biografie verwijst 
naar een actuele wereld, want een historische wereld waarin een echt le-
ven plaatsvond. De roman, fictie, enerzijds en biografie, geschiedschrijving, 
journalistiek, oftewel non-fictie, anderzijds gaan uit van verschillende refe-
rentialiteitspremisses.

De spraakverwarring over de biografie als roman of de biograaf als schrij-
ver is een terugkerende. Vele auteurs hebben de biografie een mengvorm 
van geschiedschrijving en literatuur genoemd. Een biografie zou niet hele-
maal geschiedschrijving kunnen zijn omdat een individu een te klein on-
derwerp is: historici in het algemeen houden zich in de regel bezig met ‘col-
lectieve – politieke, sociale, economische – kenmerken van een periode [...] 
over het individu heen’, zoals Van Buuren schreef. Maar volgens dezelfde 
auteur is een biograaf toch ook ‘eerst en vooral historicus’.93 Een biografie 
is echter door zijn literaire component ook vergelijkbaar met een roman, 
voegt hij eraan toe. De biograaf dient dus meerdere kwaliteiten te vereni-
gen: hij dient zowel een bekwaam historicus als schrijver te zijn. Van Buuren 
worstelde zelf ook met de typering van de biograaf als eerder historicus dan 
schrijver: twee jaar later schreef hij namelijk in een artikel dat een biograaf 

90 Hans Renders, ‘Het zelfbewustzijn van de biograaf. Waarom de biografie geen roman 
is’, in: Zacht Lawijd 6(2007)2 (januari), p. 67-81.

91 Hans Renders, ‘Feiten die niet voor zichzelf spreken’ [Bespreking van Barbara J. 
Shapiro, A Culture of Fact. England, 1550-1720], in: Historisch Nieuwsblad 8(2000)8 (ok-
tober), p. 54-55.

92 Lubomír Doležel, ‘Mimesis and Possible Worlds’, in: Poetics Today 9(1988)3, p. 475–
496. 

93 Van Buuren, Filosofie van de algemene literatuurwetenschap, p. 57.
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vooral een schrijver is.94 Hier wreekt zich de verwarring rond de begrippen 
‘schrijver’ en ‘historicus’. Vooral het begrip ‘schrijver’ zorgt hier voor ondui-
delijkheid: zijn niet alle historici ‘schrijvers’ in de betekenis van het woord 
zoals Van Buuren die in het artikel van twee jaar later gebruikte, en zoals 
veel auteurs het gebruikten in literatuur over biografie? Namelijk ‘schrij-
vers’ in de zin dat ze een verhaal vertellen, waarmee wordt verondersteld 
dat er ook historici zijn die niet als schrijvers kunnen worden beschouwd.

Eenzelfde soort misverstand roept in het Engelse taalgebied de kenschets 
van biografie ‘as an art’ op, dus biografie als een ‘vaardigheid’, meer bepaald 
een kunstzinnige vaardigheid, een kunst. De Franse auteur en historicus 
André Maurois stelde in zijn Aspects de la biographie dat biografie geen 
exacte wetenschap kan zijn, omdat het om individuele en vervluchtende 
ervaringen gaat: historische wetenschappen zijn geen exacte wetenschap-
pen – Maurois beschouwt biografie dus wel als geschiedschrijving, maar 
zowel biografie als geschiedschrijving kunnen volgens hem dus niet zuiver 
wetenschappelijk zijn.95 De biograaf is volgens Maurois als een portretschil-
der: hij legt zijn vaardigheden in dat ene portret, een portret dat eenmalig 
is, evenals dat het gebiografeerde leven uniek is geweest. Maurois betoogt 
hier in feite dat de geschiedschrijving geen absolute uitspraken kan doen, 
en dat biografen en geschiedschrijvers daarom altijd eerder ambachtsman 
en kunstenaar zijn dan wetenschappers.

In de geschiedschrijving is in de twintigste eeuw omstandig gedebat-
teerd over de vraag in hoeverre een historicus wetenschap of vertelkunst 
bedrijft. De status van geschiedschrijving als legitieme academische activi-
teit is echter nooit breed in twijfel getrokken. Waar de historicus al eerder 
een plek aan de academie had verworven en in de twintigste eeuw succes-
vol heeft kunnen bestendigen door via uiteenlopende manieren te probe-
ren het verleden wetenschappelijk te benaderen, daar lijkt het alsof de bio-
graaf blijvend als een halve kunstenaar is beschouwd. De traditie om een 
biograaf als halve romancier te zien is onder meer voortgezet met de komst 

94 Maarten van Buuren, ‘De biografie als literair genre’, in: Johan Anthierens e.a., Aspec
ten van de literaire biografie (Kampen: Kok Agora, 1990), p. 50-61.

95 André Maurois, Aspects de la biographie (Parijs: Au Sans pareil, 1928).
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van ‘creative writing’ binnen de vooral Britse en Amerikaanse academische 
muren in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw. Met ‘creative 
writing’ wordt verhalend schrijven bedoeld, waarbij karakterontwikkeling 
en de literaire aspecten van een tekst centraal staan. ‘Creative writing’ was 
bedoeld als noemer waaronder niet strikt academische en ook niet strikt 
journalistieke vormen van schrijven binnen de muren van de universiteit 
konden worden onderwezen en beoefend. Het verwarrende is echter dat 
zowel fictie als non-fictie ertoe gerekend worden. Als belangrijkste genres 
van ‘creative writing’ worden genoemd de roman, de biografie, het korte 
verhaal en poëzie. 

Over het onderscheid tussen fictie en non-fictie is al veel geschreven.96 
Onder non-fictie worden teksten geschaard die als uitgangspunt hanteren 
te verwijzen naar de werkelijkheid, en accurate informatie over die wer-
kelijkheid over te dragen. Nieuwe impulsen in de discussie over dit onder-
scheid, die ook de biografie raken, kwamen in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw vanuit het vakgebied van de journalistiek. In het al genoemde 
New Journalism werden de grenzen verkend van op waarheid gebaseerde 
journalistiek en reportage, met de inzet van zogenaamde literaire stijlmid-
delen. Truman Capote, Hunter S. Thompson en Tom Wolfe waren voorlo-
pers in de Verenigde Staten, en in de jaren tachtig maakte de Poolse auteur 
Ryszard Kapuscinski school met ongekend succesvolle reportageboeken 
over contemporaine geschiedenisepisodes. In Nederland en Vlaanderen 
zijn de auteurs Frank Westerman en David van Reybrouck als succesvolle 
navolgers van Kapuscinski te beschouwen. In de bespreking en kritieken 
van deze werken rees en rijst iedere keer de vraag op van welk genre hier 
sprake is. Er zijn nieuwe categoriebenamingen bedacht: ‘faction’, en vooral 
‘literaire non-fictie’ heeft school gemaakt. Een belangrijk kenmerk in deze 
literatuur was de sterke aanwezigheid van de verteller, wat in de biografie 
zijn weerklank vond in biografische publicaties zoals Richard Holmes’ Foot
steps (1985).97

96 Dorrit Cohn, The Distinction of Fiction (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
1999); Cohn, ‘Fictional versus Historical Lives’.

97 Richard Holmes, Footsteps: adventures of a romantic biographer (Londen/New York: 
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Deze tendens van een meer autobiografisch perspectief in non-fictie li-
teratuur lijkt in eerste instantie niet direct aan te sluiten bij de biografie 
als mogelijk academische onderzoeksvorm. Toch is ook in de geschied-
schrijving vanaf de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw de per-
soonlijke rol van de historicus in zijn werk groter geworden. Zo ruimt in de 
microgeschiedenis de historicus een grotere rol voor zichzelf in het narra-
tief in om zijn onderzoeksprocedures inzichtelijk te kunnen maken. Een 
andere opvallende parallel tussen biografie, microgeschiedenis en ‘literaire 
non-fictie’ is dat auteurs als Kapuscinski, Westerman en Van Reybrouck gro-
tere historische gebeurtenissen proberen te duiden door de verhalen van 
uiteenlopende personages te vertellen. De journalist kan middels reporta-
ges in kranten en tijdschriften het deelnemersperspectief van bijvoorbeeld 
het slachtoffer vastleggen, en deze ook uitgebreider, in boekvorm, vormge-
ven. Het aanvullende onderzoek dat een auteur voor een ‘literair non-fic-
tie’-boek verricht is sterk historisch te noemen, namelijk archiefonderzoek 
en literatuuronderzoek. Het grote onderscheid zit in het afwijken van het 
academische repertoire en de afwezigheid of minder expliciet uitgewerkte 
deelname aan wetenschappelijke debatten.

Geschiedschrijving, journalistieke reportages en biografie komen over-
een in hun aanspraak naar een actuele of verleden werkelijkheid te ver-
wijzen. Meer bepaald: de lezer vertrouwt erop dat de auteur zijn narratief 
baseert op betrouwbare (eigen) getuigenissen en interpretaties van gebeur-
tenissen en ontwikkelingen die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Om 
dat te kunnen bereiken zijn bepaalde vertelvormen echter meer geschikt 
dan andere. De weergave van een dialoog is al een hellend vlak: de lezer 
moet er dan vanuit gaan dat het gesprek ter plekke is genoteerd, genotu-
leerd of opgenomen. Wie zelf ooit een interview heeft uitgewerkt, weet hoe 
lastig het kan zijn om een gesprek waarheidsgetrouw weer te geven. Het 
toeschrijven van gedachten aan personen, laat staan het opschrijven van 
gedachten, zonder direct bewijsmateriaal of verwijzing naar aannemelijke 
persoonlijke bronnen, is voor de lezer problematisch. De scheidslijn tussen 

Hodder and Stoughton/Viking Press, 1985); Nederlandse vertaling: Richard Holmes, 
Voetsporen (Amsterdam: Contact, 1986).
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controleerbaar en niet controleerbaar betoog kan zeer smal zijn, en ook in 
werken zelf afwisselen. In het werk van bijvoorbeeld Westerman worden 
ook elementen als ‘romanesk’ aangeduid, terwijl andere delen kunnen wor-
den gewaardeerd als gedegen journalistieke reportage of geschiedschrij-
ving.

Een ander belangrijk aspect in literaire non-fictie is de rol die de ver-
teller in het verhaal inneemt: waar die in academische teksten en ook in 
geschiedschrijving zelden een rol voor zichzelf in het te vertellen betoog in-
ruimt, treedt hij in deze werken juist wel vaak sterk naar voren. De verteller, 
de auteur, kan het belangrijkste personage in een boek zijn. In wetenschap-
pelijke teksten plaatst de auteur zichzelf doorgaans niet als onderwerp in 
het narratief, maar uiteraard is de auteur aanwezig in de stijl en (inhoude-
lijke) keuzes die hij maakt.

In zijn reflecties op de autobiografie maakt de Franse literatuurweten-
schapper Philippe Lejeune een onderscheid tussen drie soorten biografie 
en drie soorten autobiografie, gebaseerd op het onderscheid tussen de au-
teur van een werk, de hoofdpersoon in een werk en het gehanteerde vertel-
perspectief. De twee uitersten vormen de klassieke autobiografie – een au-
teur vertelt over zichzelf in ik-perspectief – en de klassieke biografie – een 
auteur schrijft over iemand anders in een hij-perspectief. Er zijn echter nog 
vier tussenvormen mogelijk: de autobiograaf die in een jij- of hij-perspec-
tief schrijft, en de biograaf die in het ik- en jij-perspectief schrijft.

De laatste vier categorieën zijn niet heel courant, maar wijzen wel op 
het belang van vertelstijl en vertelperspectief in de waardering van biogra-
fieën en andere ‘non-fictie’ genres, die het vertrouwen moet opwekken bij 
de lezer dat de tekst zo betrouwbaar mogelijk gaat over een actuele werke-
lijkheid, geen verzinsel of fictie is, maar non-fictie. Het is veelzeggend dat 
in dit geval de ontkenning bewezen moet worden. Lejeune heeft dit het 
autobiografische pact genoemd, en in navolging daarvan zou ook van het 
biografische pact gesproken kunnen worden: de lezer gaat uit van het com-
mitment van de biograaf aan de controleerbaarheid en waarachtigheid van 
zijn narratief.

Dat dit pact echter geen vanzelfsprekende zaak is, wordt snel duidelijk. 
Er zijn genoeg biografische publicaties te vinden waarin de verhouding tus-
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sen fictie, non-fictie en de rol van de biograaf/verteller de lezer met vragen 
achterlaat. Holmes’ Footsteps is inmiddels een klassieker in de biografie-
wetenschap, hoewel het verre van een conventionele biografie is.98 Holmes 
schreef eerder wel meer klassieke biografieën, maar in dit werk combineert 
hij een autobiografisch reisverslag in de voetsporen van schrijvers Robert 
Louis Stevenson, Mary Wollstonecraft, Shelley en Gérard de Nerval met bio-
grafische studie naar hun levens en van tijdgenoten die dichtbij hen ston-
den. Omdat Holmes in alle hoedanigheden naar een actuele werkelijkheid 
verwijst, zowel als autobiografisch verteller als als biograaf, en als biograaf 
bovendien overtuigend te werk gaat (zelfs zonder annotatie en slechts een 
summiere bibliografie in de verantwoording), weet de lezer waar hij aan 
toe is: ook onderzoekers en andere biografen van de genoemde personen, 
kunnen van de inzichten in dit werk gebruikmaken. In Flaubert’s Parrot van 
Julian Barnes ligt dit echter geheel anders: de hoofdpersoon daarin is een 
fictieve biograaf van Gustave Flaubert, genaamd Geoffrey Braithwaite.99 De 
biografische passages over Flaubert verwijzen natuurlijk echter naar de his-
torische figuur Flaubert en zijn ook overtuigend: kan de wetenschap over 
Flaubert gebruikmaken van de inzichten in het leven en de persoon van 
Flaubert die in deze ‘roman’ van Barnes worden geformuleerd? Men zou 
zeggen van wel.

Een werk dat wel als een biografie begon – in eerste instantie zou de au-
teur zelfs de eerste geautoriseerde biografie schrijven –, maar uitmondde 
in een werk met fictieve elementen, is de ‘biografie’ van de oud-president 
van de Verenigde Staten Ronald Reagan van Edmund Morris die in 1999 uit-
kwam.100 In Dutch: A Memoir of Ronald Reagan speelde Morris zelf namelijk 
niet alleen een grote rol, maar was het ook nog eens een grotendeels ver-
zonnen versie van hemzelf die hij opvoerde. Hij bedacht namelijk een fic-
tief karakter met zijn naam die de functie vervult van ‘Ronald Reagan’s Bos-

98 Holmes, Footsteps. In de ‘Verantwoording’ spreekt Holmes zelf ook van een hybridisch 
boek: ‘voor een deel een volbloed biografie, voor een deel een reisbeschrijving en voor 
een deel een autobiografie met een spoortje vreemd bloed van de Hond van Basker-
ville’ (Voetsporen p. 269).

99 Julian Barnes, Flaubert’s Parrot (Londen: Cape, 1984).
100 Edmund Morris, Dutch: A Memoir of Ronald Reagan (New York: Random House, 1999). 
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well’, zoals treffend werd omschreven naar analogie van de in het Engelse 
taalgebied iconische biograaf-gebiografeerde relatie tussen James Boswell 
en Samuel Johnson.101 Deze fictieve figuur gaf hij een fictieve geboorteplaats 
en –datum, fictieve ouders en een fictieve levenslange vriendschap met 
Reagan. Om dit alles zo echt mogelijk te laten lijken verwees Morris daarbij 
ook nog eens naar fictieve documenten in authentiek ogende noten. In de 
Verenigde Staten riep de publicatie veel rumoer op en ook de Nederlandse 
pers besteedde aandacht aan deze zaak. Ook in de reflectie op de biografie 
werd het opgepakt: Hoberman bijvoorbeeld noemt de zaak in haar lemma 
‘Biography: A General Survey’.102

Hoe dit laatste werk te begrijpen? De toepassing van een fictioneel ele-
ment in biografische werken is niet nieuw, maar wel altijd problematisch 
geweest – men denke aan de vie romancée-discussie uit de jaren twintig 
en dertig van de twintigste eeuw. Er is door critici geschreven dat de toe-
vlucht van Morris tot fictionele middelen wijst op zijn onvermogen Reagan 
als persoonlijkheid te vatten: ‘From the point of view of these critics, the 
intractability of Reagan’s personality forced Morris into biographic suici-
de: the mixing of fact and fiction.’103 Reagan is een van de meest gebiogra-
feerde personen van de Verenigde Staten, en Morris zag zich genoodzaakt 
tot deze toevlucht om aan de al bestaande biografische beelden te kunnen 
ontkomen. Morris legde met zijn werk echter indirect uiteindelijk ook de 
nadruk op het belang van de waarheidsbelofte van de biograaf, het bio-
grafische pact, en het belang dat in de lezing en receptie van de biografie 
wordt gehecht aan een betrouwbare verteller. Morris’ werk laat zien dat de 
wetenschappelijke vormgeving van de biografie altijd betrekking dient te 
hebben op documenten en archieven die werkelijk bestaan, wil de lezer 
hem vertrouwen. De kritiek kan achterhalen dat bronnen verzonnen zijn. 
Maar is door het fictionele aandeel Dutch in zijn geheel meteen waardeloos 

101 Harry L. Watson, ‘Lies and Times. The Changing Genre of Biography’, in: Reviews in 
American History 28(2000)1, p. 45-49.

102 Hoberman, ‘Biography: General Survey’. 
103 Emily Bauman, ‘Reagan’s Back: The Dutch Controversy and American Letters’, in: Bio

graphy: An Interdisciplinary Quarterly 32(2009)4, p. 643-669.
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geworden voor de Ronald Reagan-kunde en de geschiedschrijving waarin 
Reagan een rol speelt? De waarde van het boek voor ons inzicht in Reagan 
is wel degelijk te verwerken in het wetenschappelijke debat, zoals blijkt uit 
wetenschappelijke literatuur over deze publicatie.104

In de laatste decennia is meer aandacht gekomen voor mengvormen 
waarin autobiografische elementen, biografisch onderzoek en de kunstgre-
pen van fictie samenkomen. De Britse hoogleraar Max Saunders heeft aan 
de hand van het begrip ‘autobiografiction’ onderzocht wat de invloed was 
van het autobiografisch perspectief dat romanschrijvers in allerlei soorten 
teksten toepasten in de totstandkoming van de moderne roman in de ne-
gentiende en twintigste eeuw.105 Deze ontwikkeling had echter ook gevol-
gen voor de autobiografie en biografie, zo betoogt Saunders. Een andere 
verwante term die tegenwoordig ook vaak gebruikt wordt is ‘autofiction’. 
Het gaat dan om romans met een sterke autobiografische invalshoek: de 
auteur is tegelijk verteller en hoofdpersoon van het boek.106

Saunders heeft voor biografieën waarin fictionele elementen een plaats 
hebben gekregen de term ‘biografiction’ in het leven geroepen.107 Daarbij 
gaat hij echter nog steeds uit van roman als startgenre: hij onderscheidt 
namelijk de ‘pseudo-biography’, de ‘mock-biography’ en ‘meta-biographic 
fiction’, romans waarin biografen prominent figureren, maar biografieën 
met fictionele elementen, zoals Dutch, kunnen niet in deze categorieën ge-
classificeerd worden. Smith en Watson schrijven in het verlengde hiervan 
in hun handboek over de recente opkomst van de ‘new biography’, biogra-
fische teksten waarin nadrukkelijk ook sprake is van fictieve en autobiogra-

104 Bauman, ‘Reagan’s Back’, is een voorbeeld, maar ook Mark Maslan, ‘Telling to Live the 
Tale: Ronald Reagan, Edmund Morris, and Postmodern Nationalism’, in: Representa
tions (2007)98, p. 62-76 en Michael Rogin, [Bespreking van Dutch: A Memoir of Ro-
nald Reagan by Edmund Morris], in: The American Historical Review 106(2001)2, p. 535.

105 Max Saunders, Self Impression: Life-Writing, Autobiografiction, and the Forms of Mo
dern Literature (Oxford: Oxford University Press, 2010).

106 Karen Ferreira-Meyers, ‘Historical Overview of a New Literary Genre: Autofiction’, in: 
Auto/Fiction , p. 14- 33.

107 Saunders, Self Impression, p. 216-218.
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fische elementen.108

Dutch riep veel controverse op in het publieke domein. Biografieën kun-
nen zich zo ontpoppen als aanjagers van een uitwisseling tussen publieke 
discussies en academische benaderingen als het gaat om de interpretaties 
en de betekenis van bepaalde personen voor het verleden. Het terrein van 
de biografie fungeert zo als het ware als een tussengebied waarin vragen die 
in het publieke domein spelen langzaam doordringen in de wetenschap. 
Andersom kunnen dankzij biografieën biografische inzichten ontleend aan 
wetenschappelijk onderzoek het publieke domein bereiken.109 Het domein 
van de biografie zou zo als een bemiddelend veld tussen publieke en aca-
demische discussies over personen en het gemeenschappelijke verleden 
kunnen worden beschouwd.

Een in de biografiewetenschap nog onontgonnen maar rijk corpus be-
treft de veelheid aan recensies van biografieën die wereldwijd verschijnen, 
in wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften, maar ook in kran-
ten. Deze besprekingen zijn uiteraard zeer divers in gedaante, maar vaak 
worden ter zake deskundige recensenten aangezocht, zeker in vakbladen 
en wetenschappelijke uitgaves, die de uitwerking van een bepaalde biogra-
fie, zowel in inhoud als in structuur, beoordelen. Uit al die recensies zouden 
bepaalde ideeën over de biografie als genre gedestilleerd kunnen worden. 
Onderzoek naar dit corpus kan niet alleen inzicht verschaffen in theore-
tische noties over biografie, maar ook in de publieke werkzaamheid van 
biografie als gepast onderwerp voor gedrukte media, ‘suited for media’. In 
Nederland komt het bijvoorbeeld vaak voor dat er naar aanleiding van een 
biografie grote stukken in de kranten verschijnen, terwijl de betreffende 
biografie geen bestseller is. Een biografie fungeert dan als aanleiding voor 
aantrekkelijke kopij. In die zin zijn biografieën vaak dankbaar materiaal 
in het journalistieke kader van ‘priming/framing’ en ‘agendasetting’ door 

108 Sidonie Smith en Julia Watson, Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life 
Narratives (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010), p. 8-9.

109 Zie daarvoor bijvoorbeeld de omvangrijke aandacht voor de verschijning van nieuwe 
biografieën van de koningen Willem I, II en III in de Nederlandse pers in 2013, waarbij 
de bijstellingen in het beeld van de drie koningen een belangrijke rol speelden. 
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de journalistieke media. De biografische invalshoek trekt lezers en is daar-
mee een letterlijk en figuurlijk een gezichtsbepalend onderdeel van veel 
journalistieke publicaties. Interviews en profielen van bekende figuren, het 
persoonlijk leven van politici, schrijvers, kunstenaars, sporters, tv-presen-
tatoren – letterlijk bekende gezichten – vormen een onmisbaar onderdeel 
van hedendaagse journalistieke publicaties.

Biografieën kunnen daarenboven ook onderdeel zijn van een beleid in 
meer cultuurpolitiek gemotiveerde zin: confessionele dagbladen schrij-
ven wellicht vaker en meer over religieuze kopstukken, linksgeoriënteerde 
kranten zullen eerder meer ruimte besteden aan socialistische voorman-
nen en boegbeelden. Kranten, tijdschriften, en critici die de stukken schrij-
ven, kunnen zo tonen welke biografieën ze wel of niet belangrijk vinden, 
welke personen en in mindere mate biografen ook, en waarom. Daarmee 
wordt indirect hun eigen profiel meer gezicht gegeven en een visie op de 
maatschappij en/of het verleden kenbaar gemaakt.

Een ander belangrijk aspect van de biografie in het publieke domein 
is haar functie als herkenbaar en goed verkoopbaar genre – hoewel in de 
verkoop van biografieën in het laatste decennium een neergaande trend 
te ontwaren lijkt en ze zeker niet als een dragende zuil in de uitgeefmarkt 
moet worden gezien, integendeel zelfs.110 Uitgevers kunnen kiezen voor het 
genre omdat het goed in hun portfolio past en/of goed aansluit bij hun le-
zerspubliek. Biografen kunnen er hun broodwinning van maken, hoewel 
dat in kleine taalgebieden minder evident is dan in bijvoorbeeld het En-
gelstalige uitgeefdomein, waar met een grote lezersmarkt zoals in de Ver-
enigde Staten wel een respectabele groep professionele biografen werk-
zaam kan zijn.111

De biografie kan bij uitstek ook inzet zijn van wat reputatiemanagement 
genoemd kan worden. Gebiografeerden kunnen de opdracht geven tot een 

110 Stephan Porombka, ‘Biographie und Buchmarkt’, in: Christian Klein ed., Handbuch 
Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien (Stuttgart en Weimar: Verlag J.B. Metzler, 
2009), p. 444-450.

111 De Amerikaanse organisatie Biographers International Organization (opgericht in 
2010) getuigt daarvan met jaarlijkse congressen en de digitale nieuwsbrief ‘The Bio-
grapher’s Craft’.
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biografie, een biograaf aanwijzen, en uiteraard bronnen vernietigen, ver-
fraaien of zelf in de gewenste snit produceren. Andersom zijn legio voor-
beelden te vinden van gebiografeerden of hun familie/partners die een bio-
grafie hebben geprobeerd te verhinderen.112 Een beroemd voorbeeld is de 
Amerikaanse schrijver J.D. Salinger, die iedere poging tot een biografie van 
hem dwarszat. In Nederland dwong de partner van wijlen Gerard Reve via 
de rechter een herziene publicatie af van het laatste deel van de Reve-bio-
grafie van Nop Maas.

Een zich aan disciplines onttrekkend maar in het denken over de bio-
grafie toch vaak terugkerend thema is wat men de ‘humanistische’ func-
tie van de biografie zou kunnen noemen. De biografie wordt daarin een 
ethisch-didactische functie toegeschreven.113 Biograaf en biografietheoreti-
cus Nigel Hamilton noemt het de tweede grote functie van de biografie, 
naast de eerste van cruciale bijdrage aan onze kennis, begrip en reconstruc-
tie van beschavingen uit het verleden: inzicht in het menselijke karakter, in 
levenservaring en menselijke emotie, als gidsen naar ons eigen complexe 
zelfbegrip, als individuen. De lezer van een biografie wil met het lezen over 
het leven van een ander ook zichzelf of andere mensen beter begrijpen.

Het is een variant van het veelgehoorde argument voor het belang van 
geschiedenis: door het verleden goed te kennen kunnen we het heden 
beter begrijpen. Richard Holmes legt in zijn overdenkingen op de biogra-
fie vaak ook de nadruk op de mogelijkheden die verregaande inleving en 
commitment van de biograaf bieden voor het onderzoeksresultaat. Deze 
humanistische dimensie van de biografie is moeilijker in te passen in een 
academisch kader, maar zou kunnen aansluiten bij inzichten uit de filo-
sofie en psychologie. De lezer kan ten slotte ook gewoon de wens hebben 
iets in historische zin te leren van een biografie, over de hoofdpersoon, een 
bepaalde periode, een bepaald thema, kerkelijke stroming of maatschap-
pelijke beweging.

112 Carl Rollyson, A Higher Form of Cannibalism? Adventures in the Art and Politics of Bio
graphy (Chicago: Ivan R. Dee, 2005).

113 Susan Tridgell, Understanding Our Selves: The Dangerous Art of Biography (Bern: Peter 
Lang Publishers, 2004).
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De historische ervaring van de historicus ligt dichtbij de ‘biografische 
ervaring’ van Holmes.114 Alvorens we ingaan op de waardering van de bio-
grafie als historisch genre, richten we ons echter op de ontwikkeling van de 
biografiewetenschap onder het gesternte van Life Writing-onderzoek.

114 F.R. Ankersmit, Sublime Historical Experience (Stanford: Stanford University Press, 
2005).
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De eclips van de biografie 
in Life Writing

‘While life writing and biography are both modes of narrating a life, they 
are not interchangeable’115

Sidonie Smith en Julia Watson, Reading Autobiography

2.1  Life Writing en biografie: academische divergentie

O nderzoekers en studenten die vandaag de dag onderzoek doen 
naar egodocumenten als brieven, dagboeken, memoires en auto-
biografieën, en biografisch onderzoek in de vorm van biografieën, 

biografische woordenboeken of necrologieën, stuiten onvermijdelijk op 
het begrip ‘Life Writing’.116 Ondanks een sterke toename in het laatste de-
cennium van het gebruik van dit begrip in wetenschappelijke debatten en 
een toename van het aantal centra en tijdschriften gewijd aan ‘Life Writing’, 
blijft de afbakening en de agenda van dit onderzoeksterrein onduidelijk.117 

115 Smith en Watson, Reading Autobiography, p. 5.
116 Een deel van deze paragraaf is eerder in het Engels gepubliceerd als: Binne de Haan, 

‘The Eclipse of Biography in Life Writing’, in: Hans Renders en Binne de Haan ed., 
Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life 
Writing (Leiden/Boston: Brill, 2014), p. 177-194.

117 Voor de onderzoekscentra: Centre for Life-Writing Research, King’s College London; 
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Een ding kan men echter wel stellen: de bestudering van de biografie heeft 
eerder nadeel dan voordeel ondervonden van de ontwikkeling van Life 
Writing als academisch onderzoeksveld. ‘Het lijkt wel alsof de grote belang-
stelling voor biografieën door de academische wereld wordt omarmd om 
het genre een kopje kleiner te maken,’ merkte Hans Renders hierover op.118

Na enkele aanzetten in de jaren zeventig en tachtig is Life Writing in de 
jaren negentig opgekomen als zelfstandig onderzoeksterrein. Ook al is ‘Life 
Writing’ als label voor een specifieke richting van onderzoek voor het eerst 
in de Engels-sprekende academische wereld toegepast, ze is ondertussen 
door onderzoekers wereldwijd overgenomen. Life Writing-onderzoekers 
zijn veelal afkomstig uit de literatuurtheorie, cultural studies en onder-
zoeksbenaderingen die voortkomen uit de bestudering van voorheen door 
de wetenschappelijke canon verontachtzaamde groeperingen, zoals gender 
studies en postcolonial studies. Begrippen en thema’s als memory, identiteit, 
self en persona staan centraal.119 De nadruk ligt op onderzoek waarin de be-
studering van persoonlijke documenten zoals autobiografieën, memoires, 
dagboeken, brieven, reisverslagen en autobiografische romans centraal 
staat.

Hoewel dit soort persoonlijke documenten bij uitstek in een historisch 
kader bestudeerd kunnen worden, is het aandeel van geschiedschrijving 
in Life Writing-onderzoek zoals dat in tijdschriften als Biography en Life 
Writing wordt gepubliceerd klein. Daardoor blijft niet alleen het nut van 
deze documenten voor de geschiedschrijving buiten beschouwing, maar 
ook de bestudering van de biografie, bij uitstek het historische genre van 

The Oxford Centre for Life-Writing (OCLW), Wolfson College, University of Oxford; 
Mainz Center for Life Writing, Johannes Gutenberg Universität Mainz; Centre for Life 
History & Life Writing Research, University of Sussex. Een eerste bundel bedoeld voor 
universitair onderwijs in Life Writing is Miriam Fuchs en Craig Howes ed., Teaching 
life writing texts (New York: Modern Language Association of America, 2008). In Aus-
tralie verschijnt sinds 2004 een wetenschappelijk tijdschrift met de naam Life Writing. 
In plaats van ‘Life Writing’ wordt ook wel gesproken van ‘Life Narrative’ als overkoe-
pelende term.

118 Hans Renders, ‘Life Writing als ideologie’, in: Tijdschrift voor Biografie 1(2012)3, p. 78-81.
119 Zie bijvoorbeeld: Lorraine Daston en Otto Sibum, ‘Scientific Personae and Their His-

tories’, in: Science in Context 16(2003)1/2, p. 1-8.
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alle Life Writing-genres, is hierdoor uit zicht verdwenen. De opkomst van 
Life Writing heeft het onderzoek naar de biografie in institutioneel-acade-
misch opzicht niet bevorderd.

Hoe precies is de biografie in academisch opzicht langzamerhand over-
genomen en aan de kant geschoven door het onderzoek van Life Wri-
ting-onderzoekers? Om daar oorzaken voor te vinden zullen twee kwesties 
nader bekeken worden. In de eerste plaats maken diverse toepassingen 
van de begrippen Life Writing en biografie zoals die door wetenschappers 
in recente jaren naar voren zijn gebracht vooral de onderlinge betekenis-
verschuivingen duidelijk. Verder zal een inhoudelijke bestudering van het 
Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Biography duidelijk maken dat 
de terreinen van biografie en Life Writing ondanks hun raakvlakken funda-
menteel verschillen. Uit deze twee zaken blijkt dat de verklaring voor de 
verwijdering tussen onderzoek naar de biografie en het onderzoeksterrein 
Life Writing vooral ligt in het verschil in wetenschappelijke opvattingen en 
praktijken tussen door theory gedreven wetenschappers enerzijds en histo-
risch georiënteerde onderzoekers anderzijds. De historisch georiënteerden 
hechten een groot belang aan de kritische verplichtingen van historische 
waarheidsvinding en debat die het werken met persoonlijke bronnen van-
uit historiografisch perspectief met zich mee brengt. Life Writing richt zich 
vooral op het literatuurtheoretisch-ethische onderzoek naar de construc-
tie van (persoonlijke en sociale) identiteit in persoonlijke bronnen. Het is 
dan ook begrijpelijk dat wanneer er gedebatteerd wordt over de mogelijk 
cultureel-maatschappelijke betekenis van de informatie die deze bronnen 
opleveren, deze teksten door Life Writing-onderzoekers vaak worden be-
schouwd als uitingen van maatschappelijke emancipatie.

Life Writing is een begrip dat in de laatste twee decennia langzaam maar 
zeker een vaste plaats verworven heeft binnen de letterenfaculteiten van 
Engelstalige universiteiten en ook daarbuiten steeds meer gebruikt wordt. 
Er worden colleges in het vak Life Writing gegeven, er zijn leerstoelen Life 
Writing ingesteld, er zijn academische tijdschriften gewijd aan Life Wri-
ting-onderzoek en er worden congressen over Life Writing georganiseerd. 
Wat Life Writing nu precies onderzoekt lijkt echter niet altijd even duide-
lijk, voor zowel buitenstaanders als voor Life Writing-onderzoekers zelf.
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Ondanks deze recente opkomst van Life Writing als academisch specia-
lisme, gaat het begrip ‘life writing’ terug tot de achttiende eeuw. In Life Wri-
ting als onderzoeksveld worden ook genres onderzocht die al ver voor de 
twinigste eeuw vorm kregen, zoals autobiografieën, memoires, brieven en 
dagboeken. In de laatste twee decennia zijn daar ook nieuwe vormen van 
Life Writing waarin mensen hun leven vastleggen bijgekomen, zoals web-
logs en autobiografische strips. Het is niet op het vlak van de onderzochte 
genres, maar vooral in de thematische en inhoudelijke analyse waarin Life 
Writing zoals dat sinds ongeveer 1990 is opgekomen zich onderscheidt ten 
opzichte van onderzoek naar biografische genres uit de jaren en decennia 
daarvoor. Daarbij lijkt één genre de bus te hebben gemist: de biografie, in 
de klassieke definitie van een boek over de levensgeschiedenis van een per-
soon geschreven door een ander, een onderzoeker.

Her en der is dit ook door Life Writing-onderzoekers erkend.120 Als ant-
woord op de vraag waarom de biografie grotendeels buiten het kader van 
Life Writing-onderzoekers is gevallen zijn meerdere oorzaken te geven. Het 
huidige Life Writing-onderzoek komt paradoxaal genoeg mede voort uit 
aanzetten in de jaren zeventig en tachtig naar meer theoretisch onderzoek 
naar de biografie. Een interessante illustratie van de overgangsfase tussen 
de periode waarin aanzetten verschenen tot nieuw onderzoek naar de 
biografie (van Nadel in 1984, van Epstein in 1987 en 1991), naar de periode 
waarin het nieuwe, haast biografieloze Life Writing opkwam, is het inlei-
dende artikel ‘Coming to Terms: Life Writing – from Genre to Critical Prac-
tice’ uit 1992 van de Canadese literatuurwetenschapper Marlene Kadar.121 

120 Fuchs en Howes ed., Teaching life writing texts, p. 3.
121 Ira Bruce Nadel, Biography: Fiction, Fact and Form (London en Basingstoke: Macmil-

lan Press, 1984); Epstein, Recognizing Biography; William H. Epstein ed., Contesting the 
Subject. Essays in the Postmodern Theory and Practice of Biography and Biographical 
Criticism (West Lafayette: Purdue University Press, 1991); Marlene Kadar, ‘Coming to 
Terms: Life Writing – from Genre to Critical Practice’, in: Marlene Kadar ed., Essays 
in Life Writing – From Genre to Critical Practice (University of Toronto Press, Toronto, 
1992), p. 3-16; herdrukt in: Hans Renders en Binne de Haan ed., Theoretical Discussions 
of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing (Leiden/Boston: 
Brill, 2014), p. 195-205.
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In een nauwgezette inleiding gaat Kadar op zoek naar een nieuwe definitie 
voor Life Writing en lost de biografie als het ware in ditzelfde Life Writing 
op. ‘Life writing’ en ‘biografie’ waren in de achttiende eeuw equivalente be-
grippen, zo stelt Kadar vast.122 Niettemin was ‘life-writing’ in diezelfde eeuw 
volgens Kadar al een meer inclusieve term dan biografie en autobiografie. 
‘Thus life writing, put simply, is a less exclusive genre of personal kinds 
[than “biography” and “autobiography”] that includes both biography and 
autobiography, but also the less “objective” or more “personal,” genres such 
as letters and diaries. A particular branch of textual criticism has adopted 
this version of the term life writing – such as one might find in the journal 
Biography – and has also broadened it.’123

Vervolgens legt Kadar uit dat het nut van deze opvatting van Life Writing 
beperkt is: het is androcentrisch bepaald en gericht op ‘objective truth’ en 
‘narrative regularity’, waarbij gender-analyse en niet-lineaire narratieven 
weinig ruimte krijgen. Kadar stelt voor om Life Writing als een genre te zien 
dat deze twee beperkingen corrigeert. Hiermee worden klassieke biogra-
fieën, met de aan hun toegeschreven geschiedenis van culturele en sociale 
machtssymbolen van een patriarchale samenleving, en hun als naïef be-
schouwde streven naar een objectieve lineaire vertelling, als onderzoeks-
onderwerp definitief overboord gezet.

Kadar lijkt vervolgens in haar werkdefinitie van Life Writing definitief af 
te rekenen met de biografie: ‘Life writing comprises texts that are written 
by an author who does not continuously write about someone else, and 
who also does not pretend to be absent from the [black, brown, or white] 
text himself/herself. Life writing is a way of seeing, [...]: it anticipates the 
reader’s determination on the text, the reader’s colour, class and gender, 
and pleasure in an imperfect and always evolving hermeneutic – classical, 
traditional, or postmodern.’124

Biografieën waarin de auteur, de biograaf, voornamelijk over iemand 
anders schrijft, namelijk de gebiografeerde, en niet nadrukkelijk zelf in de 

122 Kadar, ‘Coming to Terms’, p. 3.
123 Kadar, ‘Coming to Terms’, p. 4.
124 Kadar, ‘Coming to Terms’, p. 10.
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tekst aanwezig is, worden hiermee buitengesloten. Dat is jammer, omdat 
Kadar in haar artikel Life Writing niet alleen als aanduiding van een be-
paald soort teksten definieert, maar ook als naam voor een ‘critical practice’ 
binnen academisch onderzoek, die aansluit bij inzichten uit de (Engelsta-
lige) literary studies. Met deze reflectie wil Kadar het zelfbewustzijn van de 
lezer ontwikkelen en stimuleren, depersonalisatie en abstractie tegengaan 
en patriarchale manieren van denken die de canon hebben beïnvloed ont-
maskeren. ‘At its most radical, the critical practice of life writing enhan-
ces reading as a means of emancipating an overdetermined “subject”, or 
various subject-locations.’125 Zou onderzoek naar de receptie, de culturele 
en sociale status en de narratieve strategieën van ‘klassieke’ en historisch 
georiënteerde biografieën wellicht juist ook niet de door Kadar genoemde 
thema’s tot inzet van onderzoek kunnen maken? Het beeld dringt zich op 
dat de literary critics, de literatuurwetenschappers die voornamelijk bezig 
zijn met de opbouw van het vakgebied Life Writing, in een overreactie de 
vreemde oude eend in de bijt die de klassieke biografie heet, liever aan be-
lendende onderzoeksdisciplines overlaten.

Niemand van de Life Writing-onderzoekers heeft zich tot nu toe gewaagd 
aan een clear cut definitie van het genre. Er wordt wel veel lippendienst 
aan Life Writing bewezen, maar er bestaat vreemd genoeg geen duidelij-
ke theoretische onderbouwing. Een voor de hand liggende reactie van een 
historicus op de vraag wat Life Writing precies is, levert een bespreking van 
de eveneens Canadese onderzoekster Janice Dickin, die een achtergrond 
heeft in de geschiedschrijving en in de rechten.126 Ze past een pragmatische 
kijk op Life Writing toe, tegenovergesteld aan de manier van Life Writing 
die Kadar en haar collega’s beoefenen. De teksten die in Life Writing wor-
den becommentarieerd stelt Dickin gelijk aan de archiefdocumenten in 
geschiedvorsing, en daarmee doen historici precies wat Life Writing-onder-
zoekers met veel ophef als vernieuwende onderzoeksstrategie proclame-

125 Kadar, ‘Coming to Terms’, p. 12.
126 Janice Dickin, ‘[Bespreking van Helen M. Buss and Marlene Kadar ed, Working in Wo-

men’s Archives: Researching Women’s Private Literature and Archival Documents]’, 
in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 25(2002)3, p. 513-518.
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ren: ‘None is ever taken at face value, and a rationale for the reading must 
be supplied in situations where traditional readings or obvious alternate 
readings are being written against.’127 En passant wijst Dickin erop dat de 
personen die centraal staan in het door haar besproken Life Writing-on-
derzoek van Buss en Kadar minder ‘gewoon’ zijn dan wordt gepretendeerd. 
Ook Life Writing-onderzoek kan zich voor een deel schijnbaar niet onttrek-
ken aan de culturele en sociale competitie waarvan de biografie als zo’n 
sterke uitkomst wordt gezien.

Een andere Life Writing-onderzoeker, G. Thomas Couser, heeft erop 
gewezen dat het niet van belang is om Life Writing te classificeren (clas-
sifying), maar om het te verhelderen (clarifying).128 Paradoxaal genoeg doet 
juist daarom het onderscheiden van verschillende soorten genres binnen 
Life Writing er volgens Couser toe: ‘Genre matters because it entails (moral 
and political) force as well as form.’129 Het onderscheid tussen genres in Life 
Writing is volgens Couser noodzakelijk om de geschiedenis en ontwikke-
ling van Life Writing te kunnen nagaan en om legale en ethische vragen te 
onderzoeken. Couser haalt daarbij de beroemde naderhand fictief geble-
ken memoires van Binjamin Wilkomirski als vermeend slachtoffer van een 
Pools concentratiekamp aan.

Cousers inzichten indachtig lijkt het voor de hand te liggen het genre van 
de biografie, dat toch altijd sterk met morele, politieke, legale en ethische 
kwesties geassocieerd wordt, als potentieel uiterst interessant onderzoeks-
object te beschouwen. Life Writing heeft in de afgelopen decennia echter 
volgens Couser vooral kunnen groeien doordat critici en wetenschappers 
‘new “niche” genres’ hebben ontdekt voor hun onderzoek, zoals ‘recovery 
narratives and narratives of troubled childhoods’. De biografie kan nu niet 
direct als een ‘new “niche” genre’ beschouwd worden. Couser stelt in zijn 
artikel dat autobiografieën eigenlijk biografieën zijn – terwijl het omge-
keerde ook al vaak is beweerd, dat een biografie voor een belangrijk deel de 

127 Dickin, ‘[Review]’, p. 516.
128 G. Thomas Couser, ‘Genre Matters: Form, Force, and Filiation’, in: Life Writing 2(2005)2, 

p. 139-156.
129 Couser, ‘Genre Matters’, p. 148.
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autobiografie van de biograaf is. Couser: ‘the most significant recent para-
digm shift in life-writing studies has been to acknowledge that one person’s 
autobiography is inevitably someone else’s biography. That is, it is generally 
admitted that one cannot write about oneself without representing others: 
hence the contemporary valorization of “relational narrative.”’130 Het is in-
derdaad nuttig om in te zien hoezeer autobiografen ook biografisch te werk 
gaan, juist ook over anderen dan zijzelf schrijven. De beschouwing van au-
tobiografieën in een geschiedkundig perspectief blijft echter nog groten-
deels onontgonnen terrein.

‘Critical theory’ is weinig toegepast op de biografie. Welke verklaringen 
zijn daarvoor gegeven? In een bespreking van een van de weinige publica-
ties waarin gepoogd werd daaraan iets te doen, die van William H. Epstein 
uit 1991 (met de ondertitel: Essays in the Postmodern Theory and Practice 
of Biography and Biographical Criticism), schreef hoogleraar Engels Steve 
Bradbury dat de meeste biografen ongetwijfeld dankbaar waren voor de 
geringe theoretische bemoeienis van kritische en postmoderne denkers, 
onverbeterlijk als ze waren op het vlak van de theorie: ‘it has enabled them 
to continue unabated their pursuit of the biographical subject without it or 
them being subjected to “the terrible engines” of Marxian, poststructural or 
feminist hermeneutics’.131 Bovendien werden hun overvloedige resultaten, 
de vele gepubliceerde biografieën, gekapitaliseerd en bekrachtigd door de 
markt: biografieën bleven gretig aftrek vinden. Maar, waarschuwt Bradbury: 
‘As a result, biography still remains under-theorized as a genre and virtually 
unexamined as a discursive and ideological practice; most biographical cri-
tics would probably not even acknowledge that biography and biographi-
cal criticism were ideological or that they performed any “cultural work” 
except, of course, the circulation of “truth”.’132 ‘[Many] of the discussions of 
biography tend to be conflated with or become displaced by discussions 

130 Couser, ‘Genre Matters’, p. 148.
131 Epstein, Contesting the Subject; Steve Bradbury, ‘[Bespreking van William H. Epstein 

ed., Contesting the Subject. Essays in the Postmodern Theory and Practice of Biograp-
hy and Biographical Criticism]’, in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 16(1993)3, 
p. 279-283.

132 Bradbury, ‘[Review]’, p. 279. 
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of autobiography’, schrijft Bradbury, omdat de autobiografie wel uitnodigt 
tot verdere reflectie. Het leidde inderdaad tot de toepassing van het begrip 
‘auto/biography’ door onderzoekers in de jaren tachtig en negentig, maar in 
vele gevallen had de schuine streep ook weggelaten kunnen worden.

In een bespreking van de bundel The Seductions of Biography (1996) van 
Rhiel en Suchoff vraagt Allison Booth, een Amerikaanse hoogleraar Engels, 
zich samen met de samenstellers in haar eigen woorden af: ‘Why has so 
little of the burgeoning postmodernist criticism been devoted to biograp-
hy?’133 In lijn met de oorzaken die Bradbury ontwaarde, wijst Booth op het 
New Criticism, dat zich op de tekst in plaats van de context concentreerde, 
en het poststructuralisme, twee onderzoeksrichtingen waarin de auteur en 
‘biographical criticism’ buiten de deur werden gezet. Booth wijt het verder 
aan algemeen sterk groeiende voorkeuren voor het persoonlijke en het nu, 
het heden. Postmoderne critici hunkerden volgens Booth naar intimiteit en 
onmiddellijkheid, op wat voor sceptische wijze soms dan ook. De autobio-
grafie was hiervoor een bij uitstek geschikt onderzoeksonderwerp. Nieuwe 
autobiografieën konden materiaal leveren voor vormen waarin ‘unrecogni-
zed, inchoate selves abreach the rigid discourses of the past’. De interven-
ties van de biograaf en de complexe geschiedenissen van het biografisch 
narratief zouden hiervoor een sta-in-de-weg vormen. ‘Biography brings in 
the midwife, a complicated genealogy, and other ethical and historical in-
terference.’134

Booth verwijst naar de toepassing van het vocabularium van verkrach-
ting, moord, diefstal en toeëigening, dat vaak in discussies over biografie 
gebruikt wordt: de biografie wordt inderdaad vaak afgeschilderd als een 
usurpatoir en parasitair genre. Van Oscar Wilde is het bekende adagium 
dat het gewoonlijk Judas is die een biografie schrijft.135 Carl Rollyson voegde 

133 Allison Booth, [Bespreking van Mary Rhiel and David Suchoff ed., The Seductions of 
Biography], in: Biography 21(1998)1, p. 62-69, p. 68.

134 Booth, [Review], p. 63.
135 ‘Every great man nowadays has his disciples, and it is usually Judas who writes his 

biography.’ Oscar Wilde, ‘The Critic as Artist’, in: Oscar Wilde, Complete Works of Oscar 
Wilde (Londen: Collins, 1948), p. 1109.
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daar later zelfs de biografie als een vorm van kannibalisme aan toe.136 Maar, 
zo schrijft Booth terecht: ‘There is no innocent narrative; what is curious is 
the vestigial belief in the comparative innocence of autobiography, that it 
is better to take one’s own life than to have it taken from you.’ Booth schrijft 
dit toe aan het historische vooroordeel aangaande de biografie. Postmo-
derne critici hebben van de geschiedenis van de biografie een ‘uniformly 
Carlylean past’ gemaakt, een geschiedenis waarin Westerse blanke mannen 
als helden werden geportretteerd. Deze postmoderne critici zadelen zich-
zelf daarmee volgens Booth met een groot probleem op: ze ontkennen de 
conventionele individualiteit, maar eisen tegelijk ook meer erkenning voor 
het individu op. De verleidingen van de autobiografie zijn welhaast on-
weerstaanbaar, maar: ‘All the more reason to urge contemporary critics to 
acknowledge a longer, more complex history of biographical narrative, and 
to resist the allure of autobiography long enough to ponder why biography 
makes a difference for all our selves.’ Onderzoekers naar de biografie die-
nen dus vooral het simplistische beeld van de biografie als androcentrisch, 
elitair en traditioneel genre te bestrijden.

Twee medewerkers van het Center for Biographical Research aan de Uni-
versity of Hawaiʻi, de hoogleraren Miriam Fuchs en Craig Howes, publiceer-
den in 2008 de bundel Teaching Life Writing Texts.137 De meeste bijdragen 
zijn afkomstig van universitaire docenten uit de Verenigde Staten. Promi-
nent aanwezig zijn in de bundel de secties ‘Cultural Approaches’ en ‘In-
terdiscplinary Approaches’. Het onderzoeksterrein van de cultural studies 
komt hier prominent naar voren. De cultural studies ontstonden in de jaren 
zeventig vanuit een kritische, sociaal-culturele theorie, waarin inzichten 
uit verschillende disciplines gecombineerd werden. Een deel van de wor-
tels van het engagement dat een deel van het huidige onderzoek binnen 
Life Writing kenmerkt stoelt op deze cultural studies.

Lawrence Grossberg, een Amerikaanse cultural studies-onderzoeker, 
heeft duidelijk laten zien hoe volgens hem in het ideale geval wetenschap-
pers binnen cultural studies interdisciplinair te werk gaan om waar mogelijk 

136 Rollyson, A Higher Form of Cannibalism?
137 Fuchs en Howes ed., Teaching life writing texts.
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bij te dragen aan een betere maatschappij.138 Cultural studies ondergraven 
volgens Grossberg disciplinaire grenzen en de manier waarop disciplines 
werken. Cultural studies-onderzoekers verwerpen de aanname dat iedere 
discipline de juiste manier van onderzoek heeft gevonden om de eigen on-
derwerpen te bestuderen. Zij streven naar interdisciplinair onderzoek om 
zo nieuwe perspectieven te kunnen openen met betrekking tot een spe-
cifiek onderwerp van onderzoek. Grossberg omschrijft cultural studies als 
een ‘rigorous intellectual practice [...] to produce the best knowledge possi-
ble [...] about the organization of power in social life.’139

Cultural studies brengen volgens Grossberg het menselijk leven de aca-
demie binnen, maar onderzoekers hebben zichzelf de opdracht gegeven 
ook weer dat leven te dienen. Grossberg hanteert een politieke agenda: cul
tural studies verbreden het begrip voor het menselijk leven en verkennen 
wegen om ze te veranderen. De vijandigheid in de wereld verdient de aan-
dacht van intellectuelen om wegen voor verbetering te vinden, zo schrijft 
Grossberg idealistisch.

Fuchs en Howes wijzen in het voorwoord van Teaching Life Writing Texts 
op de ontwikkeling van Life Writing in de laatste dertig jaar. Ze schrijven 
dat ‘life writing is being taught at over forty postsecondary institutions’.140 
De bundel toont inderdaad een indrukwekkende staalkaart aan Life Wri-
ting-onderzoek, maar bevat weinig passages over onderzoek naar en on-
derwijs over biografie. De wortels van het huidige Life Writing-onderwijs 
worden echter wel herleid tot ‘English department courses on biography’. 
Maar het gegeven dat biografieën over ‘prominent people’ gaan, heeft de 
biografie volgens de auteurs buitenspel gezet: ‘The venerable notions that 
history is the collected biographies of admirable or notorious individuals 
and that the way to understand shared social experience is by studying a 
“representative” prominent life are philosophically and historically proble-

138 Lawrence Grossberg, ‘The sins of cultural studies’, in: Jan Baetens and José Lambert 
ed., The Future of Cultural Studies: Essays in Honor of Joris Vlasselaers (Leuven: Leuven 
University Press, 2000), p. 23-34.

139 Grossberg, ‘The sins of cultural studies’, p. 23.
140 Fuchs en Howes ed., Teaching life writing texts, p. 5.
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matic.’141 De spanningen tussen studies naar Grote Mannen en studies naar 
voorheen niet-gereprepresenteerde personen maakte van de reflectie op de 
biografie wel een meer genuanceerde en bredere bezigheid, maar onder-
zoek naar de autobiografie werd de meest dominante stroming, zo laten 
Fuchs en Howes zien. Zij noemen ook de invloed van cultural studies als 
een van de hoofdoorzaken voor deze ontwikkeling.

Kathryn Hughes, hoogleraar Life Writing aan de gelijknamige opleiding 
aan de University of East-Anglia, was in haar bespreking van Teaching Life 
Writing Texts positief.142 Dat de meeste bijdragen in de bundel over onder-
wijs aan de hand van autobiografische teksten gaan, wijt Hughes aan een 
algemeen gebrek aan biographical criticism, zonder daarvoor oorzaken 
aan te wijzen: ‘In the past thirty years autobiography has been far more 
effectively theorized than has biography. The teacher who is considering 
developing a course in first-person, non-fiction narrative will find a rich 
and varied bibliography of secondary reading to help frame this material. 
Teaching biographical texts, by contrast, can often feel like stepping on to 
a high wire without a safety net.’ Hughes observatie anno 2009, wijkt nog 
steeds niet af van die van Bradbury in 1986 en Booth in 1998.

De Britse biograaf Michael Holroyd ziet als buiten de academische we-
reld opererende deskundige de verhouding tussen biografie en Life Writing 
als volgt: ‘While biography is merging with history in the general market 
place, in academe it is being reinvented as “life writing” and subsumed into 
sociology. The very word biography strikes some academics as “elitist”, as 
does its focus in the past on single remarkable or merely fashionably well-
known people. Life writing has a different agenda and concentrates princi-
pally on people who belong to and represent categories or classes of people 
who have been victimised in the past. It offers retrospective justice. That, 
at any rate, is what I understand it to be.’143 Holroyd lijkt met de verwijzing 
naar sociologie hier vooral de University of Sussex-variant van Life Writing 

141 Fuchs en Howes ed., Teaching life writing texts, p. 3.
142 Kathryn Hughes, [Bespreking van Miriam Fuchs and Craig Howes ed., Teaching Life 

Writing Texts], in: Journal of Historical Biography 2(2009)5, p. 159-163.
143 Michael Holroyd, ‘Changing fashions in biography’, The Guardian 7 november 2009.
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voor ogen te hebben, waar oral history en mass archives een centrale rol 
spelen, anders dan bij veel Life Writing-onderzoek elders in de Engelstalige 
academische wereld. Daar is Life Writing vooral ingebed in de literatuur-
wetenschap. Holroyd is ondubbelzinnig in het ontwaren van ideologische 
drijfveren in Life Writing.

2.2  Het werkgebied van Life Writing

De verwijdering tussen biografie en Life Writing is des te meer opvallend 
omdat biografie en ‘life writing’ semantisch gezien dezelfde betekenis heb-
ben en ook als synoniemen gebruikt zijn. ‘Biography’ betekent immers let-
terlijk ‘Life Writing’, het is een samenstelling van de twee Griekse woorden 
voor ‘life’ (bios) and ‘writing’ (graphein), waarmee de nauwe etymologische 
relatie tussen ‘life writing’ en ‘biografie’ duidelijk wordt. Beide begrippen 
kwamen ook in de zeventiende eeuw in zwang.144

Standaardwerken over Life Writing die ondubbelzinnig verheldering 
kunnen bieden in het definiëren van Life Writing als wetenschappelijke 
praktijk zijn er niet. Het meest geciteerde werk op dit gebied is een en-
cyclopedie, namelijk de Encyclopedia of life writing: autobiographical 
and biographical forms (2001), geredigeerd door de Britse onderzoekster 
Margaretta Jolly. Zij waarschuwt in haar inleiding meteen dat een defini-
tieve definitie van Life Writing in deze encyclopedie niet gevonden kan 
worden. Het zou bovendien volgens haar ‘undesirable’ en ‘impossible’ zijn 
om een dergelijke definitie te geven.145 Dan volgen twee dikke boekdelen 
waarin op traditionele wijze per land geordend een lemma over biografie 
gereleveerd wordt, geschreven door medewerkers uit die landen die zich 
van geen enkele traditie van Life Writing bewust lijken te zijn. Jolly, gespe-

144 Zowel ‘biography’ and ‘life writing’ kwamen in de Engelstalige wereld in de zeventien-
de eeuw op. De eerste keer dat de combinatie van de woorden ‘life’ en ‘writing’ werd 
toegepast is volgens het Oxford English Dictionary in 1687; lemma ‘life-writing’. Het 
woord biografie verscheen ook voor het eerst in West-Europese talen in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw (zie paragraaf 1.5).

145 Jolly, ‘Editor’s Note’, p. ix.
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cialiseerd in ‘life history’, maakt in haar inleiding wel duidelijk welke genres 
uit het tijdvak van voor 1900 ze tot Life Writing rekent: hagiografieën, me-
moires, biografieën, autobiografieën, dagboeken en persoonlijke brieven. 
Nieuwe vormen van Life Writing waarin mensen hun leven vastleggen zijn 
daar in de laatste decennia aan toegevoegd, zoals weblogs en autobiografi-
sche strips. Bovendien laat de toegenomen aandacht voor getuigenissen en 
reisliteratuur zien dat de bandbreedte van Life Writing-teksten nog verder 
opgerekt kan worden.

Life Writing wordt volgens Jolly nu in ‘the postmodern era’ bestudeerd in 
literary criticism, antropologie, sociologie, psychologie, geschiedenis, theo-
logie, cultural studies, en zelfs de biologische wetenschappen. Jolly beves-
tigt in haar inleiding dat het onderzoeksveld dat Life Writing genoemd kan 
worden een diffuus karakter heeft. Ze koos voor de woorden Life Writing 
in de titel van haar encyclopedie vanwege ‘its openness and inclusiveness 
across genre, and because it encompasses the writing of one’s own or ano-
ther’s life’. Na haar inleiding zien we dat bewustzijn echter weinig meer te-
rug.

‘Life writing’ kan in ieder geval beschouwd worden als een begrip dat net 
als het woord geschiedenis twee betekenissen kent. Met hetzelfde woord 
kan zowel het onderzoeksonderwerp als het onderzoek naar dat onder-
werp aangeduid worden. Life Writing kan in de eerste plaats gedefinieerd 
worden als een verzamelnaam voor alle documenten waarin de vastlegging 
en verwerking van individuele en in een sociale groep ervaren levens cen-
traal staat. In de tweede plaats wordt het onderzoek naar die onderzochte 
documenten zelf ook ‘Life Writing’ genoemd. Life Writing is dus acade-
misch onderzoek naar Life Writing.

Sinds wanneer wordt er van Life Writing als apart te onderscheiden 
doch zeer breed invulbare onderzoeksdiscipline gesproken? Jolly schrijft 
over ‘wide academic acceptance since the 1980s’. In het eerste nummer van 
het wetenschappelijke tijdschrift Biography. An interdisciplinary quarterly 
dat in 1978 werd gepubliceerd, publiceerde Donald Winslow, een emeritus 
hoogleraar Engels, een eerste deel van zijn ‘Glossary of Terms in Life-Wri-
ting’. In 1980 verscheen een complete, aparte uitgave van deze woordenlijst 
waarin de biografie weliswaar centraal stond, maar ook verwante concep-
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ten als autobiografie, dagboeken en memoires in eigen en aanverwante 
lemmata aandacht kregen. Winslow koos daarom voor de term Life-Writing 
in de titel, zo schrijft hij in 1980: ‘There are those who, to this day, find the 
term “life-writing” unfamiliar. It is of Anglo-Saxon origin, as opposed to the 
Greek-Latin origin of the more familiar terms, but “life-writing” was used 
as early as the eighteenth century, and it does seem to be a more inclusive 
term than “biography”. At least that is the way in which I use it here.’146

‘Biography’ is ook gebruikt als een verzamelbegrip voor verhalen, getui-
genissen of beschrijvingen van levens, inclusief autobiografie, maar deze 
publicatie van Winslow markeert een overgang van ‘biografie’ als para-
plubegrip naar ‘Life Writing’ als generieke term, inclusief de biografie in 
de specifieke betekenis van de geschiedenis van een individueel persoon. 
Hermione Lee definieerde Life Writing als volgt: ‘when different ways of 
telling a life-story – memoir, autobiography, biography, diary, letters, au-
tobiographical fiction – are being discussed together’.147 Anderen suggere-
ren echter weer dat er geen overtuigend argument is om Life Writing als 
een breder concept te beschouwen dan biografie. Volgens de Australische 
emeritus hoogleraar Engels Ian Donaldson is de betekenis van het begrip 
Life Writing integendeel zelfs beperkt in vergelijking met die van biogra-
fie: ‘through its stress on textuality – on the written word – life writing in 
fact diminishes the richer possibilities of the Greek compound’.148 Hier ligt 
vooral de nadruk op de vele vormen die biografie aan kan nemen, naast de 
geschreven vorm, zoals ook Hamilton in zijn Biography: A Brief History de 
geschiedenis en betekenis van biografie verbindt met een breed scala van 
biografische uitingen, van grottekeningen tot het gedrukte boek tot biopic 
en blog.149

Voor wie de biografie vooral als een tekst ziet waarin een leven wordt 
geïnterpreteerd, is dit al een ruim bemeten definitie, maar het kan nog 

146 Jolly, ‘Editor’s Note’, p. xi.
147 Hermione Lee, Body Parts: Essays on Life-Writing (Londen: Chatto & Windus, 2005), p. 

100.
148 Ian Donaldson, ‘Matters of Life and Death: The Return of Biography’, in: Australian 

Book Review 45(2006)286, p. 23-29.
149 Hamilton, Biography.
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een stap verder gaan. Het in 2011 opgerichte Oxford Centre for Life-Wri-
ting (oclw) vermeldt op zijn website een definitie van ‘Life-writing’: ‘Li-
fe-writing involves, and goes beyond, biography. It encompasses everything 
from the complete life to the day-in-the-life, from the fictional to the fac-
tional. It embraces the lives of objects and institutions as well as the lives 
of individuals, families and groups.’150 Opvallend is dat hier gesteld wordt 
dat life-writing ook ‘fictional’ kan zijn, en over objecten en instituten kan 
gaan. Daarmee zet deze definitie juist het enige aan de kant dat nu juist in 
andere definities de diverse onderscheiden life writing-vormen met elkaar 
verbond: namelijk dat het weergaves waren uit en van levens van specifieke 
bestaande mensen, in wat voor vorm dan ook. Studies over een stad, een 
school of een rivier worden een ‘biografie’ genoemd, waarschijnlijk voor-
al om de verkoop van deze boeken te stimuleren. Van een conceptueel-in-
houdelijke parallel tussen biografieën (van mensen) en deze studies is geen 
sprake.151

De grote biografische en ook historiografische waarde van veel Life Wri-
ting-teksten wordt vaak over het hoofd gezien. Dat wordt nog eens versterkt 
door het feit dat Life Writing ook nog kan worden opgevat als een variant 
van creative writing. De nadruk ligt dan duidelijk op het tweede deel van het 
begrip Life Writing, ‘writing’, dat als creatieve bezigheid te leren en dus ook 
te onderwijzen is aan de universiteit. Recent verscheen een instructieboek 
getiteld Life Writing waarin vooral voorbeelden en schrijfoefeningen zijn 
opgenomen.152 De traditie van creative writing is buiten Groot-Brittannië en 

150 URL: http://www.wolfson.ox.ac.uk/clusters/life-writing/about, 10 may 2012.
151 Donaldson, ‘Matters of Life and Death’ noemt ook het genre van de ‘object biography’, 

waarin echter wel nadrukkelijk de relatie tussen het object dat centraal staat en de 
mensen die het gebruikten wordt uitgezocht. In de antropologie wordt deze bena-
dering ook toegepast: zie bijvoorbeeld Hannah Cobb, ‘Materials, Biographies, Identi-
ties, Experiences: New Approaches to Materials in Hunter-Gatherer Studies’, in: Vicki 
Cummings, Peter Jordan en Marek Zvelebil ed., The Oxford Handbook of the Archeo
logy and Anthropology of Hunter-Gatherers (Oxford: Oxford University Press, 2014), p. 
1204-1220.

152 Sara Haslem en Derek Neale, Life Writing (Londen en New York: Routledge, 2009). 
Hun definitie van Life Writing luidt: ‘an umbrella term for biography and autobio-
graphy, which also covers popular sub-genres – like travel writing, for example’ (p. 1). 
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de Verenigde Staten minder bekend als academisch fenomeen. Weliswaar 
gaat instructie hier hand in hand met de bestudering van voorbeelden van 
verschillende soorten Life Writing-teksten, en wordt ook aandacht besteed 
aan het schrijven van een biografie en worden biografen geïnterviewd, het 
doel is hier in de eerste plaats de productie van Life Writing in plaats van 
de bestudering ervan.

Hermione Lee onderscheidde in 2005 een specifieke betekenis van Life 
Writing: ‘Life Writing as a genre that deliberately blurs the distinction bet-
ween biography and autobiography’.153 De historicus wordt geacht te vein-
zen dat zijn persoonlijkheid niet van belang is geweest in het verrichte 
onderzoek. In Life Writing-onderzoek kan de onderzoeker of auteur zelf 
echter een belangrijke rol spelen in de tekst van het onderzoek. De biografie 
is soms ook op deze manier door Life Writing-onderzoekers benaderd: het 
zou beter zijn biografisch onderzoek als subjectief te begrijpen dan als een 
objectief onderzoek te beschouwen.154 De opkomst van het begrip ‘auto/
biography’, dat nauw verwant is aan de opkomst van Life Writing, illustreer-
de dit. Het diende niet alleen een onderzoeksterrein te definiëren waarin 
zowel autobiografie en biografie in nauwe samenhang bestudeerd werden, 
maar verwees ook naar de autobiografische uitingen van de biograaf in zijn 
biografie: iedere biografie is een verkapte autobiografie, was daarbij de ver-
onderstelling. Dat een onderzoeker zichzelf nooit weg kan gummen is voor 
de historische en sociale wetenschappen een gegeven, het doet echter niets 
af aan het legitieme streven naar een bijdrage aan een gedeeld terrein van 
discussie waaraan iedere auteur en onderzoeker meedoet. Dat de huma-
niora geen exacte en daarmee ‘objectieve’ wetenschappen kunnen zijn, is 

De auteurs van dit boek schreven eerder instructieboeken voor Creative Writing: Sara 
Haslem en Derek Neale, Writing Fiction (Londen en New York: Routledge, 2008) en 
bijdragen in Linda Anderson ed., Creative Writing: a workbook with readings (Londen: 
Routledge/Open University, 2006).

153 Lee, Body Parts, p. 100.
154 Anna K. Kuhn, ‘The “Failure” of Biography and the Triumph of Women’s Writing: 

Bettina von Arnim’s Die Günderode and Christa Wolf ’s The Quest for Christa T.’, in: 
Susan Groag Bell en Marilyn Yalom ed., Revealing Lives. Autobiography, Biography, and 
Gender (Albany: State University of New York Press, 1990), p. 13.
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algemeen erkend. Het begrip ‘auto/biography’ overigens lijkt steeds minder 
vaak gebruikt te worden: dat kan als weer een ander signaal worden gezien 
dat er een verwijdering is ontstaan tussen onderzoek naar de biografie en 
onderzoek naar autobiografie en/of Life Writing.

Een ander probleem is dat de scheidslijn tussen onderzoek en bronnen-
materiaal in Life Writing regelmatig wordt losgelaten. Life Writing-onder-
zoek proprageert op deze manier de kloof tussen academisch schrijven 
(‘theory’) en persoonlijke vormen van schrijven (‘practice’, hier Life Wri-
ting) te overbruggen.155 Het heeft ertoe geleid dat in als wetenschappelijk 
bedoelde teksten de onderzoeker zichzelf naar de voorgrond heeft ge-
schoven, zodat ook wetenschappelijke artikelen en boeken als een vorm 
van Life Writing kunnen worden beschouwd. In hoeverre is de taal van de 
wetenschap echter te verenigen met schrijven over persoonlijke ervarin-
gen? Kan men wetenschappelijk schrijven over persoonlijke ervaringen? 
Hoe verhoudt historische/biografische ‘waarheid’ zich tot autobiografische 
‘waarheid’? Autobiografieën van historici kunnen in dat opzicht interes-
sant materiaal opleveren.156

De literature scholars Sidonie Smith en Julia Watson definiëren in hun 
Life Writing-handboek Reading Autobiography in eerste instantie ‘life wri
ting as a general term for writing that takes a life, one’s own or another’s, as 
its subject. Such writing can be biographical, novelistic, historical, or expli-
citly self-referential and therefore autobiographical.’157 Een bladzijde later 
stellen ze echter dat hoewel ‘life writing’ en biografie ‘[both are] modes of 
narrating a life, they are not interchangeable’.158 Ze betogen dat in biografie 
‘scholars of other people’s lives document and interpret those lives from a 
point of view external to the subject’, terwijl in ‘life writing’ ‘subjects’ vooral 
over hun eigen leven schrijven, tegelijkertijd vanuit een extern zowel als 

155 Meg Jensen, ‘Introduction. Do You Speak Life Narrative?’, in: Meg Jensen en Jane 
Jordan ed., Life Writing. The Spirit of the Age and the State of the Art (Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009), p. xxix.

156 Jeremy D. Popkin, History, Historians & Autobiography (Chicago en London: Universi-
ty of Chicago Press, 2005).

157 Smith en Watson, Reading Autobiography, p. 4.
158 Smith en Watson, Reading Autobiography, p. 5.
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intern gezichtspunt. Daarnaast constateren ze dat de meeste biografen 
meerdere vormen van bewijs in hun onderzoek opnemen, terwijl voor ‘life 
narrators’ ‘personal memories are the primary archival source’. ‘Life nar-
rators’ baseren hun verhalen dus op hun ‘memory’, ‘a subjective form of 
evidence [...] asserted on the subject’s authority’.159 Een biograaf schrijft in 
de derde persoon. Een life writer schrijft in de eerste persoon. Smith en 
Watson concluderen dan ook dat ‘these kinds of life writing are fundamen-
tally different’.160

Het is dan de vraag of het verstandig is om biografie nog steeds als een 
onderdeel van Life Writing te beschouwen. Verhalen van trauma, rouw, 
over ziekte, verslaving, gehandicapt zijn, sexuele oriëntatie, migratie and 
ballingschap worden in Life Writing in de eerste plaats gewaardeerd als 
uitingen van ‘autobiographical subjectivity’, terwijl deze onderwerpen 
ook heel goed in historisch perspectief onderzocht kunnen worden.161 In 
Reading Autobiography bespreekt men bijvoorbeeld ‘gastrography’, ge-
personaliseerde receptenboeken, waadoor persoonlijke subjectiviteit kan 
worden overgedragen.162 Een historicus daarentgen zou aan de hand van 
of naar aanleiding van deze publicaties onderzoeken of er iets nieuws uit 
kunnen leren wat betreft het dieet en het persoonlijk gebruik van voedsel, 
de geschiedenis van voedsel, de culturele en collectieve betekenis ervan, 
en de maatschappelijke functie van voedselconsumptie. Kortom, histori-
ci kiezen ervoor de historische context van Life Writing-teksten te onder-
zoeken om zo persoonlijke bronnen op een historisch gefundeerde manier 
te kunnen waarderen en interpreteren. Life Writing-onderzoekers richten 
zich op de ethische, sociale en politieke dimensie van Life Writing-teksten, 

159 Smith en Watson, Reading Autobiography, p. 7.
160 Smith en Watson, Reading Autobiography, p. 6.
161 De mailinglist van de IABA (International Auto/Biography Association), gedistribu-

eerd door het Center for Biographical Research aan de University of Hawaiʻi, levert 
dagelijks voorbeelden van dergelijk onderzoek; een recente publicatie in deze lijn is 
Laura Formenti, Linden West en Marianne Horsdal ed., Embodied Narratives: Connec
ting stories, bodies, cultures and ecologies (Odense: University Press of Southern Den-
mark, 2014).

162 Smith en Watson, Reading Autobiography, p. 271.
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maar de taal die zij daarin hanteren is a-historisch. Nigel Hamilton merkte 
in een voetnoot in zijn studie naar de geschiedenis van de biografie over 
Life Writing op: ‘Master programs in life writing are offered at numerous 
universities, though all too seldom within the framework of historical study 
of biography. Many teachers of life writing still admit, in fact, that they do 
not read or view biographies, nor are they interested in history or biography 
per se, beyond the narrow linguistic/literary study of self-representation as 
a branch of English-literature studies’.163

Dat levert ook een fundamenteel andere waardering op voor de status van 
onderzoeksmateriaal tussen biografiewetenschappers en Life Writers. In de 
biografiewetenschap worden biografieën in het licht van de wetenschap-
pelijke praktijk gezien als secundaire bronnen waarin egodocumenten als 
primaire bronnen verwerkt zijn. Biografen gebruiken dezelfde materialen 
als bron als Life Writing-onderzoekers (brieven, dagboeken, memoires, 
autobiografische teksten), maar ze benaderen ze als egodocumenten die 
bruikbaar zijn in geschiedschrijving als bron onder andere bronnen, waar-
bij de onderzoeker soevereiniteit behoudt. In Life Writing-onderzoek blijft 
de bron leidend uitgangspunt, zonder uitgebreide historische contextuali-
sering en waardering. De biograaf onderzoekt egodoumenten met een even 
kritische blik als hij zijn andere bronnen verwerkt. De Life Writing-onder-
zoeker richt zich voornamelijk op de ethische, literatuurtheoretische en so-
ciaal-emancipatorische analyse van Life Writing-teksten, en komt daarbij 
eerder – mede door het gebruik van een persoonlijke schrijfstijl – uit op een 
opzichzelfstaande analyse.

Het grote belang dat binnen Life Writing aan subjectiviteit wordt ge-
hecht is voor een belangrijk deel te verklaren door de nadruk die Life Wri-
ting-onderzoekers leggen op de literatuur-theoretische analyse van ego-
documenten: ze onderzoeken hoe een autobiografische identiteit en een 
‘zelf ’ in deze persoonlijke teksten geconstrueerd worden, bij voorkeur door 
de auteur van deze documenten zelf. Er kan daarbij ook sprake zijn van 
fictionele autobiografieën.164 Dit krijgt voorrang boven externe bronnenkri-

163 Hamilton, Biography, p. 313.
164 Celia Hunt, ‘Therapeutic Effects of Writing Fictional Autobiography’, in: Life Writing 
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tiek zoals die door historici wordt toegepast, waarin automatisch meerdere 
partijen en vertelperspectieven betrokken zijn in de totstandkoming van 
het narratief.De meeste biografen en historici houden tijdens hun werk re-
kening met de disciplinaire normen die vereisen dat ze hun eigen persoon 
niet te nadrukkelijk in beeld brengen en hun onderzoek presenteren als 
een nieuwe bijdrage aan lopende en debatten. Life Writing-onderzoekers 
kijken vooral naar communicatiestrategieën die in autobiografische tek-
sten kunnen worden onderscheiden als onderdeel van een proces waarbij 
een ‘subjectieve waarheid’ wordt overgedragen: vaak hanteren zijzelf daar-
bij ook een persoonlijke, informele stijl.165 Biografen en biografie-onder-
zoekers richten zich op publieke interpretaties van levens en de contexten 
waarin deze plaatsvonden. Een biografie kan beschouwd worden als een 
intermediair tussen diverse publieke en wetenschappelijke debatten die 
verbonden zijn aan één leven, waarbij sprake is van een dynamiek tussen 
het maatschappelijke historische debat en de agenda en methoden van we-
tenschappelijk onderzoek.

Life Writing is verbonden aan onderzoek naar ‘nieuwe’, in de zin van eer-
der over het hoofd geziene, vaak persoonlijke bronnen buiten de geijkte 
canon om, waarin een stem werd gegeven aan groeperingen uit het ver-
leden die binnen de academie onbestudeerd waren gebleven (de ‘subal-
tern cultures’). Deze benadering is waardevol gebleken, maar snel wordt 
vergeten dat in de geschiedschrijving en biografie al eerder en naast deze 
nieuwe academische stromingen meer structurele aandacht was gekomen 
voor deze groeperingen en personen en de nieuwe thema’s en kwesties die 
hun rol in het verleden opriepen. Nieuwe stromingen binnen de Franse his-
torische school van de Annales richtten zich op ‘persoonlijke geschiedenis’, 
en microhistorici probeerden ook via een nieuwe benadering van bronnen 
op experimentele wijze nieuwe inzichten op verschillende niveaus in het 
verleden aan te boren. Daarnaast pasten biografen altijd al persoonlijke 

7(2010)3, p. 231-244.
165 Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Marijke Huisman, Anneke Ribberink, Monica 

Soeting en Alfred Hornung ed., Life Writing Matters in Europe (Heidelberg: Univer-
sitätsverlag Winter, 2012).
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bronnen in in hun onderzoek.166

In Life Writing-onderzoek bestaat het risico dat door de nadruk die 
wordt gelegd op de glijdende schaal die bestaat tussen biografieën, biogra-
fische teksten, autobiografische teksten en biografische romans, de waarde 
van het onderscheid tussen fictie en non-fictie in het geheel wordt gerelati-
veerd. Toch lijken ook Life Writing-onderzoekers er steeds meer van bewust 
te raken dat dit onderscheid er wel degelijk toe doet, vooral door de proble-
matiek van autobiografische verhalen die geheel of deels verzonnen bleken 
te zijn.167 Smith en Watson hebben onderkend dat hoaxes in getuigenislite-
ratuur, bedroggevallen dus, de teksten die voor Life Writing-onderzoekers 
belangrijk zijn nadrukkelijk hebben geproblematiseerd.168 Opvallend ge-
noeg voelen ze daarbij ineens de behoefte om egodocumenten duidelijker 
dan eerder van fictie te onderscheiden, en stellen voor dat de lezer vooral 
kritisch moet blijven bij lezing van deze teksten: ‘Unlike in the novel, in 
the referential world of written or filmic autobiographical testimony, ques-
tions of reliability are linked to two issues: whether the speaker’s factual 
claims are documentable; and whether his or her asserted identity can be 
verified as what is called “authentic.”’ De autobiografische getuigenis refe-
reert uiteraard aan een actuele werkelijkheid, zo dringt nu goed door, en ze 
proberen daarvoor een literatuur-theoretische uitweg te vinden door een 
onderscheid aan te brengen in uiteenlopende ‘ik-formaties’ en hun authen-
ticiteitsgehalte, en door het belang van parateksten en verantwoord lezer-
schap te benadrukken.

Dat valse getuigenissen niettemin toch van grote waarde kunnen zijn in 
het agenderen van thema’s en in het verder completeren van de beeldvor-

166 Hans Renders, ‘Biography in Academia and the Critical Frontier in Life Writing: Whe-
re Biography Shifts into Life Writing’, in: Hans Renders en Binne de Haan ed., Theore
tical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing 
(Leiden/Boston: Brill, 2014), p. 169-176.

167 Susanna Egan, Burdens of Proof: Faith, Doubt, and Identity in Autobiography (Waterloo: 
Wilfrid Laurier University Press, 2011).

168 Sidonie Smith en Julia Watson, ‘Witness or False Witness: Metrics of Authenticity, 
Collective I-Formations, and the Ethic of Verification in First-Person Testimony’, in: 
Biography: An Interdisciplinary Quarterly 35(2012)4, p. 590-626.



91

de eclips van de biografie in life writing

ming van het verleden is een terechte constatering van Smith en Watson, 
maar doet niet af aan het gegeven dat ook getuigenisliteratuur beter eerst 
via een publiek-historische manier zou kunnen worden benaderd dan via 
een literatuur-theoretische manier, juist vanwege de sterke claim die deze 
teksten leggen op de historisch-politieke werkelijkheid. Smith en Watson 
schuiven nu de verantwoordelijkheid naar een verantwoord lezerschap 
af, terwijl historisch-journalistiek onderzoek toch echt een betere manier 
is om getuigenissen op waarde in te schatten, alleen al vanwege het feit 
dat veel lezers niet in de gelegenheid zijn om zelf te onderzoeken of het 
relaas dat zij lezen klopt. Hoezeer autobiografische documenten dus ook 
een subjectieve ervaring weergeven, juist het feit dat ze naar een actuele 
historische werkelijkheid verwijzen maakt dat het historische en publieke 
debat nooit uit beeld kan verdwijnen in de interpretatie en waardering van 
deze documenten.

Opvallend is dat Life Writing-onderzoekers wel het verschil tussen Life 
Writing-teksten en romans baseren op de referentialiteit van Life Wri-
ting-teksten naar een werkelijkheid buiten de tekst, een ‘historical world 
outside the narrative’ zoals Smith en Watson uiteenzetten, maar zich ver-
volgens concentreren op de ‘rhetorical acts’ die in Life Writing-teksten wor-
den uitgevoerd. 169 Daarmee schuiven ze het historische aspect van deze 
teksten naar de achtergrond. Smith en Watson wijzen op de afwezigheid 
van de historicus als personage in het onderzoek dat hij presenteert: dit is 
wat hen betreft een fundamenteel onderscheid tussen retorische Life Wri-
ting-teksten en het historische frame waarin biografieën opereren.170 Dat 
Life Writing-teksten heel goed als bron gebruikt kunnen worden voor his-
torische analyses en interpretaties, wordt zo beschouwd als een te beperkte 
opvatting van de waarde van autobiografische teksten. 

Door de sterk literatuur-theoretische benadering en de inhoudelijk-the-
matische invulling die afwijkt van debatten die spelen in de geschiedschrij-
ving, komen in Life Writing-fora uiteenlopende onderwerpen langs waar 
historici zich niet in herkennen. Historici, en met hen biografie-onderzoe-

169 Smith en Watson, Reading Autobiography, p. 12.
170 Smith en Watson, Reading Autobiography, p. 13-14.
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kers, lijken deel te nemen aan andere velden van wetenschappelijke activi-
teit dan Life Writing-onderzoekers. Beide groepen lijken dan ook een ande-
re taal te spreken.

Een van de belangrijkste oorzaken voor de eclips van de biografie in Life 
Writing is dan ook een verschil in opleiding en werkpraktijk tussen veel Life 
Writing-wetenschappers enerzijds en biografiewetenschappers en historici 
anderzijds. Life Writing-wetenschappers zijn doorgaans afkomstig uit lite
rature-secties, narratologische, poststructuralistische en postkoloniale we-
tenschappen, gender studies en cultural studies. George Simson, oprichter 
van het wetenschappelijke tijdschrift Biography en grondlegger van het in-
stitutionele onderzoek naar biografie aan de University of Hawaiʻi, schreef 
gebaseerd op jarenlange ervaring dat er in het veld van Life Writing twee 
typen auteurs kunnen worden onderscheiden: ‘common sense’-auteurs en 
‘special sense’-auteurs.171 Simson geeft geen waardeoordeel over de twee ca-
tegorieën, en simplificeert met deze tegenstelling sterk, maar raakt hier wel 
aan een belangrijk punt: voor de ‘special sense’-categorie van auteurs staat 
theorie zelf en de ontwikkeling daarvan meer centraal, terwijl de ‘common 
sense’-auteurs in meer publieke en algemene en zin reflecteren op het on-
derwerp van onderzoek, meer gericht op de uitkomsten van hun onder-
zoek. Daarin is theorie ondergeschikt aan het verbeteren van bijvoorbeeld 
historische kennis, in plaats van een belangrijk doel op zichzelf. 

Simson, geschoold in zowel de filosofie, psychologie, geschiedenis als li-
teratuurwetenschap, merkte in een andere publicatie een aantal zwakke 
punten op van een tijdschrift dat als prototypisch voor Life Writing-onder-
zoek kan gelden: een van de zwakke punten was de ‘special priestly vocabu-
lary’ die erin terug te vinden was.172 Simson uitte ook kritiek op een zekere 
‘incomprehension of the idea of fact (not an issue in imaginative literature, 
but certainly one in biography)’ en het ‘solipsism’ dat uit het tijdschrift naar 

171 George Simson, [Bespreking van Works on Paper: The Craft of Biography and AutoBio-
graphy, by Michael Holroyd], in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 26(2003)1, 
p. 147-151.

172 Simson besprak het tijdschrift a/b Auto/biography Studies, ‘mostly edited by mem-
bers of the Life Writing Section of the MLA’: Simson, Biography and the Center for 
Biographical Research.
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voren kwam.
Typerend zijn in dit opzicht ook enkele opmerkingen die werden gemaakt 

in de editorial van het eerste nummer van het wetenschappelijke tijdschrift 
Life Writing in 2004.173 Er wordt gesuggereerd dat er binnenkort een nieuw 
terrein genaamd ‘metabiography’ onderscheiden kan worden, maar ook de 
oprichting van een aparte wetenschappelijke discipline met de naam ‘Au-
tobiography Studies’ behoort volgens de redacteuren tot de mogelijkheden. 
De aandacht van dit tijdschrift richt zich volgens hun programmatische 
verklaring in ieder geval op ‘publishing all forms of analytical and reflective 
writing that take “self” or “selves” as their focus. This includes philosophy, 
history, anthropology, literature, sociology, cultural studies, and any other 
intellectual enquiry that wishes to consider the role of narrative and the 
formulation of identity.’ De waterscheiding tussen biografie en Life Writing 
wordt hier duidelijk: weliswaar kan een biografie ook gaan over hoe een 
gebiografeerde zichzelf zag, maar de focus ligt eerder op de reconstructie 
en interpretatie van de maatschappelijke en historische betekenis van het 
leven van de hoofdpersoon, dan op analyses van strategieën waarmee een 
‘zelf ’ of een eigen identiteit wordt geformuleerd.

2.3  De ontwikkeling van het tijdschrift Biography

Een sprekend voorbeeld van het uit elkaar drijven van onderzoek naar de 
biografie en Life Writing-wetenschap is te vinden in de ontwikkeling van 
het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Biography: An Interdiscipli
nary Quarterly, opgericht in 1978. Een terugblik op de geschiedenis van het 
tijdschrift door de eerste hoofdredacteur, George Simson, emeritus hoogle-
raar Engels en voormalig directeur van het Center for Biographical Research 
op Hawaiʻi, laat zien dat het onderwerp van dit forumtijdschrift in beginsel 
het genre of de methode van de biografie was, de bestudering van een indi-
vidueel leven door een biograaf.174 Toch laat een analyse van de inhoud van 

173 Mary Besemeres en Maureen Perkins, ‘Editorial’, in: Life Writing 1(2004)1, p. vii-xii.
174 Simson, Biography and the Center for Biographical Research, p. 4, 10; Simson was gedu-
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Biography vandaag de dag zien dat het hybride en heterogene veld van Life 
Writing-onderzoek er nu de boventoon voert en dat biografie er nog slechts 
een kleine rol speelt. Het huidige Life Writing-onderzoek komt paradoxaal 
genoeg, tenminste deels, voort uit inspanningen die in de jaren zeventig en 
tachtig zijn gedaan om een theoretisch onderzoekskader voor de biografie 
op te zetten. Het tijdschrift Biography illustreert deze ontwikkeling.

Vanaf het eerste nummer in 1978 stond in het colofon van Biography 
de volgende programmatische mededeling: ‘Biography is a forum for all 
well-considered biographical scholarship. Biography’s aim is to stimulate 
the critical judgment of life-writing by presenting new information, sharper 
definitions, fresh interpretations, and well-argued evaluations.’ Deze korte 
uitleg van twee zinnen in het colofon zou tot en met 1998 blijven staan. Het 
begrip ‘life-writing’ wordt al gebruikt, maar het is duidelijk dat de huidige 
programmatische betekenis van Life Writing nog tot ontwikkeling moest 
komen. Uit het inleidende artikel ‘biography: A Manifesto’, geschreven 
door de bekende biograaf en biografietheoreticus Leon Edel, wordt duide-
lijk dat de biografie, en bijvoorbeeld niet autobiografie, het centrale onder-
werp van dit tijdschrift zou worden.175 Edel stelde in het manifest – titel 
en plaatsing maken duidelijk dat het bedoeld is als richtinggevende tekst 
voor het tijdschrift – dat de biograaf een ‘artist’ is die een verhaal schrijft 
en daarin de ‘life-myth’ van de gebiografeerde probeert op te sporen. Edel’s 
stem ligt in lijn met de discussies over ‘literary biography’ uit de voorgaande 
decennia. De ‘new critics’, die zich afwendden van historische, filologische 
en biografische benaderingen, worden wel door Edel genoemd, maar zij 
zien volgens hem de waarheidsaanspraken van de biografie over het hoofd 
en vervallen daarmee in ernstige fouten. Volgens Edel moeten de vorm en 
‘art’ van de biografie worden onderzocht. De artikelen in de eerste vijf jaren 
van Biography gaan inderdaad allemaal over de biografie of over biogra-
fieën. Meer specifiek, in het eerste jaar van verschijnen worden artikelen 

rende 16 jaar hoofdredacteur.
175 Leon Edel, ‘Biography: A Manifesto’, in: Biography 1(1978)1, p. 1-3. Edel publiceerde 

een gereviseerde versie van dit manifest in: Leon Edel, Writing Lives: Principia Bio
graphica (New York en Londen: W.W. Norton & Company, 1984), p. 13-17.
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over de moeilijkheden en thema’s in de biografische bestudering van spe-
cifieke bekende individuen (Voltaire, Oliver Cromwell, and James Thurber) 
afgewisseld met theoretische en methodologische artikelen over het genre 
van de biografie en met bijdragen die één biografie uitgebreid behandelen. 
De kopij van het eerste jaar is in dit opzicht veelbetekenend.176 Ook in de 
jaargangen daarna werd veel moeite gedaan om het tijdschrift uit te laten 
groeien tot een academisch discussieplatform met de biografie als centraal 
en leidend onderwerp. Twee auteurs die later wetenschappelijke monogra-
fieën over de biografie zouden publiceren, Ira Bruce Nadel en William H. 
Epstein, droegen artikelen bij in hetzelfde nummer van Biography.177

Vanaf haar begin streefde Biography ernaar om interdisciplinair onder-
zoek te publiceren en stimuleren, zo wordt duidelijk uit het verhaal van 
Simson, de ondertitel van het tijdschrift (An Interdisciplinary Quarterly) 
en de parateksten van de publicatie. Het interdisciplinaire karakter werd 
impliciet weerspiegeld in de beschrijving van het ‘Working Editorial Com-
mittee’ in de colofon van de eerste 22 jaargangen. Dit colofon vermeldde in 
het allereerste nummer vertegenwoordigers uit de vakgebieden ‘History’, 
‘Social Science’ en ‘Psychology’, en nog een onderzoeker die verantwoorde-
lijk was voor ‘Public Figures’. In de jaren die volgden zou het aantal verte-
genwoordigde vakgebieden langzaam maar zeker toenemen. Onder meer 

176 A. Owen Aldridge, ‘Problems in Writing the Life of Voltaire: Plural Methods and Con-
flicting Evidence’, in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 1(1978)1, p. 5-22; Roger 
Howell, Jr., ‘Cromwell’s Personality: The Problems and Promises of a Psychohistori-
cal Approach’, in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 1(1978)1, p. 41-60; Frances 
Bigda-Peyton en Gary Alan Fine, ‘The Hephaestus Complex: Power Themes in the Life 
of James Thurber’, in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 1(1978)2, p. 37-61; Peter 
Nagourney, ‘The Basic Assumptions of Literary Biography’, in: Biography: An Interdis
ciplinary Quarterly 1(1978)2, p. 86-104; Jeanne W. Halpern, ‘Biographical Images: Ef-
fects of Formal Features On the Way We See a Life’, in: Biography: An Interdisciplinary 
Quarterly 1(1978)4, p. 1-14. Carl E. Rollyson, Jr., ‘Marilyn: Mailer’s Novel Biography’, in: 
Biography: An Interdisciplinary Quarterly 1(1978)4, p. 49-67.

177 William H. Epstein, ‘Recognizing the Life-Text: Towards a Poetics of Biography’, in: Bio
graphy: An Interdisciplinary Quarterly 6(1983)4, p. 283-306; Ira Bruce Nadel, ‘Biography 
and Four Master Tropes’, in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 6(1983)4, p. 307-
315. De boeken zijn: Epstein, Recognizing Biography en Nadel, Biography: Fiction, Fact 
and Form.
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‘Art’, ‘East-Asia’, ‘Economics’, ‘Law’, ‘Music’ and ‘Religion’ behoorden tot de 
thema’s die werden toegevoegd. In 1982 was het aantal apart genoemde dis-
ciplines en thema’s gestegen tot tien. In 1986 waren het er twaalf, in 1990 ne-
gentien en in 1994 twintig. In 1998 achttien, en met het zomernummer van 
2000 werd de vermelding van het ‘Working Editorial Committee’ stopgezet.

Deze ontwikkeling geeft blijk van een bewustzijn dat de biografie, hoe-
wel startend vanuit historische en sociaalwetenschappelijke uitgangspun-
ten, door de diversiteit aan gebiografeerden uiteenlopende onderwerpen 
en kennisvelden kan omvatten en verkennen. 

Over het interdisciplinaire karakter van de biografie, of het juist ont-
breken van een disciplinair thuis voor de biografie, is al veel geschreven. 
De gestage uitbreiding van het aantal genoemde disciplines en vertegen-
woordigers daarvan op de colofonpagina van Biography is een interessante 
indicator voor de disciplinaire en thematische uitbreiding waartoe de re-
dacteuren van het tijdschrift besloten, zodat het tijdschrift een forum kon 
blijven voor ‘all well-considered biographical scholarship’.178

De komst in de jaren negentig van Life Writing als specifieke onder-
zoeksrichting viel samen met organisatorische en technische verbeterin-
gen en personeelsveranderingen binnen het tijdschrift. Tot vandaag de 
dag heeft Biography slechts vijf hoofdredacteuren gekend. Oprichtend re-
dacteur Simson bleef in functie tot de lente van 1994. Hij werd opgevolgd 
door Howes die later het hoofdredacteurschap zou delen met drie andere 
redacteuren, Cynthia Franklin, Miriam Fuchs en John Zuern. De overgang 
van het tijdperk-Simson naar het tijdperk-Howes viel samen met een the-
matische verandering.179 Nadat twee decennia lang de bestudering van de 

178 De Nederlandse biograaf Wam de Moor wees hier al op in een artikelenserie over 
Biography in het Nederlandse blad Biografie Bulletin: Wam de Moor, ‘De scepsis voor 
Edel’s artistieke biografie. Biography: een onuitputtelijke bron’, in: Biografie Bulletin 
5(1995)1, p. 1-10; Wam de Moor, ‘Ook bibliografieën vertellen een geschiedenis. Bio
graphy verder in kaart gebracht’, in: Biografie Bulletin 5(1995)2, p. 101-108; Wam de 
Moor, ‘De attitude van de biograaf. Biography: het feministisch perspectief ’, in: Bio
grafie Bulletin 5(1995)3, p. 274-283; Wam de Moor, ‘Aandacht voor de autobiografie. 
Een constante lijn in Biography’, in: Biografie Bulletin 6(1996)2, p. 131-139.

179 Howes verklaart dat er een achterstand van drie jaar aan al geaccepteerde artikelen 



97

de eclips van de biografie in life writing

biografie dominant was geweest, schoof die nu langzaam naar de achter-
grond en kwam Life Writing-onderzoek daarvoor in de plaats. De oorzaak 
voor deze transitie lijkt tweeledig te zijn. Enerzijds reageerde het tijdschrift 
op veranderingen in het brede onderzoeksveld dat teksten gerelateerd aan 
levens bestudeert, meer specifiek de toenemende interesse van ‘groups of 
American, French, and British scholars’ voor autobiografie en memoires, 
zonder dat de redacteuren van het tijdschrift de intentie hadden ‘to down-
play or eliminate a focus on Biography the narrower, one person tells the 
life of another sense’.180 Bovendien werd een toenemende afwezigheid van 
historische wetenschappers in het veld waargenomen.181 Een symptoom 
van deze verschuiving was dat het veld steeds vaker ‘Auto/biography stu-
dies’ of ‘Life Writing’ genoemd werd. 

Het afstand nemen van het begrip ‘Biography’ voor het definiëren van 
een breder onderzoeksveld stokte de langzame maar gestage opmars van 
de biografiewetenschap in de jaren negentig. In dit opzicht illustreert Bio
graphy de transformatie van onderzoek georiënteerd op de biografie naar 
de opkomst van Life Writing-onderzoek, waarbij biografie steeds meer in 
de schaduw kwam te staan. Anderzijds is de gedaanteverwisseling een re-
sultaat van weloverwogen inhoudelijke veranderingen die de redactie heeft 
doorgevoerd. In een ironische speling van het lot kon het daardoor gebeu-
ren dat het tijdschrift Biography niet langer de aandacht richtte op biogra-
fie.

2.3.1 Een thematisch-inhoudelijke analyse
De thematische transformatie van Biography in de laatste drie decennia 
kan worden gereconstrueerd door de artikelen en besprekingen die in deze 
periode in het tijdschrift verschenen nauwkeurig te bestuderen. Enkele 
patronen komen daardoor aan het licht. Een daarvan is dat het aantal bij-

was toen hij het hoofdredacteurschap overnam in 1994; Craig Howes, e-mailbericht 
aan de auteur, 6 september 2011.

180 Craig Howes, e-mailbericht aan de auteur, 6 september 2011.
181 Craig Howes bevestigde deze observatie in een mondelinge toelichting op het 7th 

Biennial Conference of the International Auto/Biography Association, Brighton, 
Groot-Britannië, 28 juni-2 juli 2010.
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dragen over de biografie en biografieën in de eerste vijftien jaar hoog was 
en ook stabiel bleef, en in de late jaren negentig sterk afnam. In de tweede 
helft van de jaren negentig haalde het aantal artikelen over autobiografie 
dat over biografie in. Tegelijkertijd werden bijdragen over de autobiogra-
fie overvleugeld door bijdragen over andere typen van Life Writing. Deze 
bijdragen wendden zich af van de als traditioneel beschouwde genres van 
biografie en autobiografie, en adopteerden thema’s uit het interessegebied 
van cultural studies, waarin historiografische en literatuurhistorische me-
thoden een veel kleinere rol speelden. Vanaf 1998 werden zowel artikelen 
als besprekingen steeds minder duidelijk te kwalificeren als zich richtend 
op biografie, autobiografie of een ander specifiek Life Writing-genre. Life 
Writing-onderzoekers beschouwden ‘biografie’ en ‘autobiografie’ als te ge-
dateerde en beladen concepten en de vermeende ineffectiviteit van deze 
begrippen in wetenschappelijke teksten was een belangrijke oorzaak voor 
de opkomst van begrippen als ‘auto/biography’, ‘Life Narrative’ en ‘Life Wri-
ting’.

Interessant in dit opzicht zijn vooral de boekbesprekingen, omdat deze 
in het algemeen een belangrijke indicator kunnen zijn voor de programma-
tische koers van een wetenschappelijk tijdschrift. In de eerste twintig jaren 
van Biography werden voornamelijk biografieën en biografie-gerelateerde 
studies besproken. De eerste jaargangen van Biography bevatten slechts en-
kele besprekingen van autobiografieën, autobiografische studies en boeken 
die niet direct te relateren waren aan de biografie of autobiografie. Vanaf de 
jaren negentig evenwel nam het aantal besprekingen van boeken die tot de 
laatste categorie gerekend kunnen worden drastisch toe. Deze besproken 
boeken betroffen oral history, gender studies, memoires, getuigenissen van 
de Holocaust, disability studies, onderzoek naar trauma, postkoloniale stu-
dies en de Amerikaanse Burgeroorlog. Desondanks laat een nadere analyse 
van de besproken boeken ook een positieve trend zien in de aandacht voor 
theoretische publicaties over de biografie. Dit kan worden verklaard door 
een toename in de publicatie van dit soort boeken, maar laat niettemin ook 
zien dat Biography door haar wetenschappelijke voorgeschiedenis als een 
erfenis de programmalijn biografie nog wel levend hield en houdt. Maar 
biografie speelt vandaag de dag slechts een ondergeschikte rol: in reguliere 
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artikelen nam het aantal aan biografie gewijde artikelen na 1997 substan-
tieel af, het jaar waarin het tijdschrift bewust haar koers wijzigde. Van het 
totale aantal van 67 artikelen in de periode 2006-2011 bijvoorbeeld, waren 
er 20 biografie-gerelateerd (ongeveer 30 procent).182

Vanaf de jaren 1997-1998 namen de afzonderlijke nummers toe in volu-
me en werden er vooral significant meer boeken besproken dan in de eerste 
twee decennia in het bestaan van het tijdschrift. Er verschenen voortaan 
ook dikke themanummers. Ook de oproepen voor papers, voor zowel con-
gressen als andere tijdschriften en boeken, namen in aantal toe, tot deze ru-
briek onder de naam ‘Lifelines’ in 2007 kwam te vervallen doordat internet 
en e-mail haar rol overnamen. Deze uitbreiding is op alle vlakken vooral 
uitbreiding naar artikelen en onderzoek naar andere vormen dan de ‘klas-
sieke’ biografie.In de winter van 1978 verscheen het eerste nummer, maar 
het duurde tot 1997 voordat de eerste ‘Editorial’ in het tijdschrift verscheen 
en er expliciet een stem vanuit de redactie te horen was. 

Over de institutionele inbedding van het tijdschrift kan verwarring ont-
staan door de nogal op elkaar gelijkende namen van twee verschillende 
instituten: het Biographical Research Center en het Center for Biographi-
cal Research.183 Het eerste centrum is een onafhankelijke organisatie die in 
1976 werd opgezet en twee jaar later de oprichting van Biography finan-
cierde. Het tweede instituut werd tien jaar later opgericht als een centrum 
verbonden aan de University of Hawaiʻi. Dit centrum is gewijd aan de ‘in-
terdisciplinary and multicultural study of lifewriting’, en publiceert uitga-
ves en geeft universitair onderwijs in dit vakgebied. Sinds 2000 staan deze 
woorden in het colofon vermeld.

182 Het gaat dan om artikelen met biografische componenten: het woord biografie of bio-
grafisch komt er meerdere keren in voor, of het artikel is een biografisch onderzoek. 
In de telling daarvan is eerder van een ruimhartige dan strikte interpretatie sprake 
geweest. Biografisch getinte artikelen van autobiografen of memoires- en dagboek-
schrijvers zijn niet gerekend tot het domein van onderzoek naar de biografie, omdat 
ze zich in de eerste plaats richten op een interpretatie van de autobiografische teksten 
en niet op een biografische interpretatie van de persoon die centraal staat.

183 [Craig Howes], ‘Editor’s Note’, in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 21(1998)3, 
p. iii.
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De tweede helft van de jaren negentig was in meer dan uiterlijk opzicht 
een periode waarin Biography een stormachtige ontwikkeling doormaakte. 
Naast de stijging van het aantal pagina’s en het aantal boekbesprekingen, 
nam ook het aantal in bibliografieën opgenomen publicaties snel toe. De 
jaarlijkse bibliografie van Phyllis E. Wachter, een andere constante van het 
tijdschrift, verschijnt al sinds 1984.

Welk beeld geeft een thematische analyse van de artikelen en bespre-
kingen die in Biography verschenen? Om dat vast te kunnen stellen is van 
vijf jaargangen nagegaan waar de artikelen en boekbesprekingen over gin-
gen. In totaal zijn daarvoor 77 hoofdartikelen en zo’n 170 boekbesprekingen 
geclassificeerd. Het betreft de jaargangen 1988, 1993, 1998, 2003 en 2008. 
In totaal zijn 117 hoofdartikelen en zo’n 200 boekbesprekingen geclassifi-
ceerd.184 Per aflevering van het tijdschrift verschenen in deze jaren gemid-
deld 4,1 hoofdartikelen en 6,7 boekbesprekingen, waarbij er duidelijk veel 
meer boekbesprekingen in latere jaargangen verschenen (vooral 2003). 
Dit hangt samen met het feit dat in de loop der jaren de jaargangen van 
Biography überhaupt steeds meer pagina’s in beslag namen: het aantal pa-

184 De artikelen en reviews zijn ingedeeld op basis van lezing van de abstracts van de arti-
kelen en de titels van de besproken boeken, in veel gevallen aangevuld met een korte 
verdere bestudering van de betreffende teksten zelf. Op basis van deze methode is een 
goede inschatting van de thematiek van deze bijdragen mogelijk. Alle titels waarin 
niet duidelijk sprake is van biografie of autobiografie zijn tot de categorie ‘Overige’ 
gerekend.

  Bij het labelen van de artikelen is dus niet in eerste instantie van het algemene 
onderscheid tussen biografie, autobiografie, gender en overige onderwerpen uitge-
gaan. De artikelen en reviews zijn bij een eerste beoordeling zo nauwkeurig mogelijk 
geclassificeerd, waarbij vooral gelet is op de genre-terminologie die gebruikt is. Arti-
kelen over bijvoorbeeld dagboeken en memoires zijn zo zoveel mogelijk gescheiden 
gehouden van artikelen over biografie en autobiografie, die ook onderling van elkaar 
zijn onderscheiden. Nieuwe vormen als ‘autography’, autobiografische strips, zijn tot 
de categorie overige gerekend, omdat het een nieuwe vorm inhoudt die afwijkt van de 
definitie van autobiografie als geschreven tekst zoals die voor de jaren negentig werd 
toegepast.
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gina’s verdubbelde in twintig jaar tijd.185 Dit kwam vooral door de volume-
toename van de jaarlijkse bibliografieën, de rubriek ‘Reviewed elsewhere’ 
en de boekbesprekingen. Nieuw waren in de jaren negentig ook de thema-
nummers die van Biography verschenen, bijvoorbeeld over ‘Autobiography 
and Changing Identities’ en ‘Life Writing and Science Fiction’.

Een inventarisatie van de artikelen geeft het volgende beeld: 

1988 1993 1998 2003 2008

Biografie (incl. biografische 
artikelen)

26 20 22 20 14

Autobiografie (incl. dagboeken, 
memoires etc.

7 4 14 35 39

Verhouding biogra e - autobiogra e in Biography
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185 Het aantal bladzijden steeg van 396 (1978) naar 828 (2008). In de tussenliggende jaar-
gangen was het aantal bladzijden 375 (1983 ), 373 (1988), 438 (1993), 581 (1998) en 845 
(2003).

Figuur 1
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Duidelijk is dat het aandeel artikelen over de klassieke biografie aan het 
eind van de jaren negentig in Biography flink terrein verliest aan artikelen 
over de autobiografie en andere vormen van Life Writing, zoals dagboeken, 
memoires en getuigenissen (Figuur 1).

Bij de boekbesprekingen zien we een gelijkaardige ontwikkeling. In 1988 
en 1993 werden bij de boekbesprekingen meest biografieën besproken. 
Daarna bijna niet meer. In 2003 en 2008 overheersen besprekingen van ar-
tikelen over de theorie van de biografie en de autobiografie, waarbij beide 
categorieën elkaar in evenwicht houden.

1988 1993 1998 2003 2008

Biografie 17 10 12 16 12

Autobiografie 3 1 9 18 15

Overige 0 1 16 48 35

Hier is opvallend dat vooral besprekingen van andere studies dan die over 
biografie of autobiografie enorm zijn toegenomen. Veel studies uit de cate-
gorie ‘Overige’ gingen vooral in de eerste plaats over gender, en daarnaast 
over ‘oral history’, memoires, Holocaust-testimonials, ‘disability/trauma’, 
Postcolonial Studies en de Amerikaanse Burgeroorlog. In de latere jaargan-
gen wordt het ook steeds lastiger om artikelen en de besproken boeken te 
catalogiseren. De hybriditeit en vooral de onderzoekende, ‘inclusive’ hou-
ding van de Life Writing-onderzoeker lijkt hier een belangrijke factor te zijn.

Een verder uitgesplitste thematische totaalinventarisatie maakt nog-
maals duidelijk dat het aandeel bijdragen in Biography over de biografie na 
een lange tijd van overtal aan het eind van de jaren negentig terrein verliest 
aan artikelen over de autobiografie en vooral aan andere vormen van Life 
Writing, zoals dagboeken, memoires en getuigenissen. Na 1998 nemen zelfs 
artikelen en boekbesprekingen waarin niet nadrukkelijk van biografie of 
autobiografie gesproken wordt de grootste plaats in het tijdschrift in. 
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Thema’s Biography 1978-2008
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Na 1998 verdwijnen artikelen over de biografie snel, na een lange periode 
waarin het thema biografie het belangrijkste thema in het tijdschrift was, 
gecombineerd met een kleinere rol voor de autobiografie, gender en overi-
ge onderwerpen (Figuur 2).

Waar staan de labels ‘biografie’, ‘autobiografie’, ‘overig’ en ‘gender’ hier 
nu precies voor? Tot deze labels zijn in bovenstaande tabel in bijvoorbeeld 
de categorie ‘Biografie’ alle artikelen gerekend die: 1) over de theorie van 
de biografie gaan, 2) biografisch van aard waren, waarin dus biografisch 
onderzoek werd gepresenteerd, plus daarbij opgeteld de besprekingen van 
biografieën en van alle boeken die over de theorie van de biografie gaan. Bij 
de autobiografie en gender is hetzelfde het geval, met de aantekening dat 
geen van de hoofdartikelen als ‘autobiografisch’ kon worden aangeduid, in 
de zin het autobiografisch relaas betrof. In reviews werden wel autobiogra-
fieën besproken.

Als er gekeken wordt naar de opbouw van het totaalbeeld, dan valt op 
dat vooral in de hoofdartikelen het aandeel biografie na 1998 flink is ge-
daald. In 1998 gingen de meeste artikelen in Biography daadwerkelijk nog 
over het genre biografie, in 2003 en 2008 was dat niet meer het geval. Bij de 

Figuur 2
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boekbesprekingen bleef het aandeel biografie redelijk stabiel, maar was er 
na 1998 vooral een toename aan besprekingen van boeken die zowel niet 
over biografie als niet over autobiografie gingen.

Besprekingen van biografieën verdwenen in de jaren negentig. Toch was 
biografiekritiek in de laatste twee decennia niet geheel afwezig in Biograp
hy. In de sectie ‘Reviewed Elsewhere’ werden op brede schaal vanaf 1987 
verwijzingen naar en quotes uit besprekingen van biografieën in andere 
wetenschappelijke tijdschriften en toonaangevende kranten opgenomen, 
doorzoekbaar op de naam van de gebiografeerde. De bibliografie van be-
sprekingen die dit oplevert is een potentiële goudmijn voor biografiewe-
tenschappers: het geeft hen de mogelijkheid om snel relevante besprekin-
gen van biografieën te achterhalen en biedt ook mogelijkheden om deze 
besprekingen op grotere schaal te onderzoeken. De rubriek ‘Reviewed Els-
where’ compenseert de daling en het verdwijnen van reguliere besprekin-
gen van biografieën in Biography, maar lijkt zo ook steeds meer op gespan-
nen voet komen te staan met de rest van de inhoud van het tijdschrift.186

Het gat dat Biography achterliet werd slechts deels gecompenseerd door 
het Journal of Historical Biography, dat in 2007 werd opgericht.187 Dit tijd-
schrift is echter weer meer gericht op de biografie als vorm van (politieke) 
geschiedenis, gericht op bekende figuren, terwijl biografie zoals duidelijk 
is geworden in de afgelopen jaren meer mogelijkheden biedt voorbij dit 

186 Een andere opvallende indicator van de beperkte rol van de biografie in het tijdschrift 
leveren de titels van de themanummers die sinds 2000 eenmaal per jaar verschijnen: 
2000: Biopic; 2001: Autobiography and Changing Identities; 2002: Autobiography & 
Geography; 2003: Online Lives; 2004: Bodies of Evidence and the Intricate Machines 
of Untruth; 2005: Inhabiting Multiple Worlds: Auto/Biography in an (Anti-)Global 
Age; 2006: Keaton’s Leap: Self-Projection and Autobiography in Film; 2007: Life Wri-
ting and Science Fiction; 2008 (1): Self-Regarding Art; 2008 (3): Something Other than 
Autobiography: Collaborative Life-Narratives in the Americas; 2009: Shifting Ground: 
Translating Lives and Life Writing in Hawaiʻi; 2010: Autobiographical Discourse in 
the Theaters of Politics; 2011 (1): Life Writing as Intimate Publics; 2011 (3): Performing 
Queer Lives.

187 Het Journal of Historical Biography wordt uitgegeven door het University College van 
Fraser Valley, Abbotsford BC, Canada. Dit tijdschrift is alleen digital beschikbaar: 
http://www.ufv.ca/jhb, bezocht december 2013.



105

de eclips van de biografie in life writing

kader..188 Wellicht wordt het tijd voor een nieuw internationaal tijdschrift, 
dat de draad van interdisciplinair onderzoek naar de biografie weer oppakt. 
Mogelijke titel: Biography Studies.

Life Writing-onderzoekers beweren in eerste instantie wel dat biogra-
fie tot het domein van Life Writing-onderzoek behoort, door biografie als 
een van de in Life Writing (een begrip dat volgens hen daarvoor ‘inclusive 
enough’ is) bestudeerde genres te noemen, maar in de wetenschappelijke 
praktijk blijkt biografie als wezenlijk historisch genre er niet in te passen. 
De uitbreiding van Life Writing roept vragen op over onderzoeksvelden die 
meerdere tot nu toe gescheiden vakgebieden in de humaniora bestrijken. 
Volgens Jolly, een specialist in ‘Life History’, wordt Life Writing onderzocht 
in ‘literary criticism, anthropology, sociology, psychology, history, theology, 
cultural studies, and even biological sciences’.189 De vraag is of Life Writing 

188 Er zijn hierop echter ook uitzonderingen, zoals een artikel van Carl Rollyson: Carl 
Rollyson, “‘Fascinating Fascism’ Revisited: An Exercise in Biographical Criticism”, in: 
Journal of Historical Biography 2(2009)5, p. 1-22.

189 Jolly, ‘Editor’s Note’, p. ix-x. Ook de definitie die het Center for Biographical Research 
aan de University of Hawaiʻi aan Life Writing geeft is een erg veelomvattende: ‘“Life 
writing” is the study of how lives are “written” in autobiography, biography, diary, me-
moir, letters, and related genres; in literature, theology, history, social sciences, and 
related disciplines; and in oral, visual, auditory, tactile, and electronic forms such as 
genealogy, testimony, music, gossip, comics, film, photography, art, Facebook, etc.

  Though not as familiar as biography, autobiography, or memoir, life writing as a 
term has been in use since the 1700s, and has gained widespread acceptance since 
the 1980s as a more inclusive and open reference that crosses and challenges genres, 
disciplines, and media.

  Rooted in the fields of history, literature, and religion, and in the study of exem-
plary and notorious lives, life writing is now regularly explored in such social sciences 
as anthropology, ethnography, psychology, and sociology; in the biological sciences; 
and in professional fields like law, medicine, and education.

  As changing theories of identity, feminism, indigeneity, trauma, ethics, gender stu-
dies, postmodernism, and postcolonialism, among others, have expanded and con-
tested traditional understandings of lives and life narratives, debates in life writing 
have centered on such issues as conflicting or hybrid identities, genre and self, media 
and self, personhood and the legitimacy of lives, the ethics of writing other lives, the 
intricacies of memory, etc.’ URL: http://www.hawaii.edu/biograph/about_lifewr.html, 
bezocht 30 december 2013. 
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tot een autonoom wetenschappelijk veld zal uitgroeien, als een specimen 
wellicht van het interdisciplinaire karakter van steeds meer huidige en toe-
komstige onderzoeksvelden.

Recente ontwikkelingen in de publicaties die in Biography verschijnen 
laten zien dat de literatuurtheoretische benadering binnen Life Writing-on-
derzoek steeds meer plaatsmaakt voor meer sociaalwetenschappelijke be-
naderingen (sociologie, psychologie, etnografie en wetenschapsgeschie-
denis). Wellicht is een volgende stap weer een toename in de waardering 
van Life Writing-teksten als historische bronnen. In de afgelopen jaren is 
Life Writing echter uitgegroeid tot een onderzoeksspecialisatie waarin li-
teratuur- en cultuurtheoretische benaderingen centraal staan, gericht op 
de analyse van zogenaamde identiteitspolitiek en de daarin subjectieve, 
narratief geconstrueerde identiteitsconstructies. Het onderzoek naar de 
biografie lijkt er voor te moeten waken niet ten prooi te vallen aan Life Wri-
ting-perspectieven in de interpretatie van biografieën. Smith en Watson 
signaleren in de laatste twee decennia de opkomst van ‘new biography’, in-
novatieve vormen van biografisch schrijven waarin biografen kritisch-the-
oretische, autobiografische en fictionele intermezzo’s in hun biografieën 
inlassen.190 De ‘new biography’ is al vaker aangekondigd en is als begrip op 
zichzelf al een onderzoek waard.191 Smith en Watson zien in deze teksten 
echter biografie en Life Writing samenkomen. ‘As much as we have argued 
for distinguishing life writing and biography, contemporary practices in-
creasingly blend them into a hybrid, suggesting that life narrative indeed 
is a moving target and an ever-changing practice without absolute rules.’ 
Dat klinkt sympathiek, maar het uitgangspunt van biografische en histo-
rische waarheidsvinding zorgt juist voor een inhoudelijke waterscheiding 
tussen biografie en Life Writing. De ‘biografische’ passages in deze ‘new bio-
graphies’ zullen dan ook altijd vanuit het standpunt en de praktijken van 
geschiedschrijving moeten worden blijven bestudeerd. In het historische 

190 Smith en Watson, Reading Autobiography, p. 8-9.
191 Laura Marcus, ‘The Newness of the “New Biography”’, in: Peter France en William 

St. Clair ed., Mapping Lives: The Uses of Biography (Oxford: Oxford University Press, 
2002), p. 193-218.
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debat kan de verwijzing naar een verleden werkelijkheid niet worden los-
gelaten, terwijl dat in Life Writing wel mogelijk is.





3

Biografie en geschiedschrijving:
het westerse denken

‘Yet historians must assess the role of the individual’

Oscar Handlin, Truth in History192

3.1  Oorsprong: biografie en geschiedschrijving

B ehoren biografieën tot de wetenschap die het verleden beschrijft, 
de geschiedschrijving? Die vraag wordt al sinds lang gesteld. De 
vroegste manifestaties van biografie, vertellingen over het leven 

van afzonderlijke mensen, worden gewoonlijk al ver voor de klassieke tijd 
van de Grieken en Romeinen gedateerd. De eerste auteur die een duidelijk 
onderscheid maakte tussen geschiedschrijving (historia) en wat we nu bio-
grafie noemen (vita) was Plutarchus (c. 46 - 120 n. Chr.). Hij wordt vaak als 
de vader van de biografische traditie beschouwd. Plutarchus benadrukte 
vooral dat hij geen geschiedenis schreef: hij bestudeerde individuele men-
sen, hun persoonlijkheid en gedrag, in plaats van veldslagen of staatkundi-
ge ontwikkelingen. Is het verwonderlijk dat de lange relatie tussen biografie 
en geschiedschrijving als problematisch is voorgesteld, wanneer de geboor-
te van de biografie juist daar wordt gedetecteerd waar zij zich losmaakte 

192 Oscar Handlin, Truth in History (Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1979), p. 275.



110

hoofdstuk 3

van geschiedschrijving?
In studies over biografie en haar relatie met geschiedschrijving is vooral 

sinds de professionalisering van de historische wetenschappen in de negen-
tiende eeuw de nadruk gelegd op het verschil tussen biografisch onderzoek 
en historisch onderzoek. Globaal wordt het verhaal als volgt geschetst: na 
de Middeleeuwen, waarin hagiografieën van heiligen de biografische tradi-
tie in Christelijke vorm levend hielden, kende de biografie door de herwaar-
dering van de individuele mens in het humanisme een wederopstanding 
ten tijde van de Renaissance en de Verlichting. Het woord biografie werd 
uiteindelijk gemunt in de zeventiende eeuw en groeide uit tot een wijdver-
spreid begrip in de achttiende en negentiende eeuw, waarin biografische 
praktijken welig bloeiden. Biografische publicaties vonden gretig aftrek en 
droegen bij aan de popularisering van kennis van het verleden. In de loop 
van de negentiende eeuw ontstond echter een geschiedschrijving waarin 
de historicus het verleden door middel van een vermeende objectieve, ra-
tioneel-empirische methodologie trachtte te interpreteren. Het schrijven 
van biografieën was hiervan uitgezonderd, en werd als een subjectieve, mo-
rele en literaire activiteit beschouwd.

Een deel van de academische geschiedschrijving richtte zich vervolgens 
in de negentiende en twintigste eeuw op een zo sec mogelijke wijze op gro-
te historische processen en veranderingen: geschiedenis moest een sociale 
wetenschap worden. Vanaf de jaren tachtig in de twintigste eeuw keerde 
de biografie echter terug in de geschiedschrijving, men kan zelfs spreken 
van een biographical turn in deze jaren.193 De dorre jaren van een geschied-
wetenschap die zich uiteindelijk zelfs het liefst alleen op kwantificeerbare 
structuren van het verleden leek te willen richten – men denke aan de clio
metrics, historici die econometrische modellen op het verleden toepasten, 
en marxistisch georiënteerde geschiedschrijvers – waren voorbij. Historici 
kozen weer voor een verhalende en meer op personen gerichte benadering 

193 Simone Lässig, ‘Introduction: Biography in Modern History – Modern Historiography 
in Biography’, in: Volker R. Berghahn en Simone Lässig, Biography Between Structure 
and Agency: Central European Lives in International Historiography (New York en Lon-
den: Berghahn Books, 2008), p. 1-26.
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van het verleden, aldus bijvoorbeeld Lawrence Stone.194 De ontwikkelingen 
binnen de Franse historische school Annales gaven hier blijk van, en ook 
de daaraan gerelateerde opkomst van microgeschiedenis, mentaliteitsge-
schiedenis en cultuurgeschiedenis in het algemeen maakten dat de bio-
grafie onder historici weer een geaccepteerd genre werd. Deze voorstelling 
van zaken in grote lijnen wat betreft de verhouding biografie en geschied-
schrijving is adequaat te noemen, maar kan ook genuanceerd en bijgesteld 
worden. Ze lijkt vooral te weinig recht te doen aan de rol die de biografie is 
blijven spelen in de twintigste eeuw. Bovendien wordt hiermee ook nog te 
veel vastgehouden aan wat schijnbaar een idee-fixe is geworden, namelijk 
dat een biografie geen academische publicatie kan zijn.

De biografie is nooit een centraal onderwerp in de geschiedtheorie ge-
weest. Toch is het inderdaad zo dat er grote scepsis in de historische we-
tenschappen ten aanzien van de biografie bestond en ook nog bestaat. 
Bekende historici als R.G. Collingwood en Fernand Braudel vonden dat de 
biografie geen geschiedschrijving kon zijn. Biografisch onderzoek roept 
dan ook vragen op over de kentheoretische basis van geschiedschrijving. 
Een belangrijke kwestie die de biografie opwerpt is die van de schaal waar-
op geschiedschrijving bedreven zou moeten worden. Mag en kan een his-
toricus alleen op het niveau van sociale groepen, instituties, regio’s, steden, 
landen, samenlevingen en beschavingen denken en onderzoeken, of kan 
een enkel mensenleven ook zijn onderwerp zijn? Kan de ‘geschiedenis’ van 
één persoon, één individu, tot de geschiedwetenschap behoren? Het gaat 
hierbij in essentie om een discussie over de vraag of alleeneen individu of 
een ander ‘klein’ onderwerp de basis kan vormen voor historische interpre-
taties en verklaringen.

Een beweging de andere kant op lijkt minder voor de hand liggend, maar 
in literatuur vanuit het perspectief van de biografie wordt ook regelmatig 
de vraag gesteld ‘hoeveel context een biografie kan verdragen’, oftewel in 
hoeverre de historische context deel uit dient te maken van het biografi-
sche verhaal. Hoeveel ‘grotere’ geschiedenis is noodzakelijk om het levens-

194 Lawrence Stone, ‘The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History’, in: Past 
and Present [28](1979)85, p. 3-24.
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verhaal van één individu te vertellen, of hoeveel uitweiding en excursie is 
noodzakelijk of geoorloofd strikt buiten het levensverhaal van het onder-
zochte individu om?

Het uitgangspunt van onderhavig onderzoek is dat de relatie tussen 
biografie en geschiedschrijving sinds de opkomst van de professionele his-
torische wetenschappen complexer is geweest dan ze vaak wordt voorge-
steld. De observatie dat de biografie in de laatste decennia van de twintig-
ste eeuw meer gangbaar is geworden in de historische wetenschappen is 
terecht, maar versluiert dat biografisch onderzoek nooit uit het historisch 
métier is verdwenen. Weliswaar is ze altijd sterk verbonden gebleven aan 
het conventionele historische domein van de politieke geschiedenis, maar 
ook in nieuwe deelterreinen die in de geschiedwetenschap opkwamen, zo-
als sociale geschiedenis en genderwetenschappen, bleef de biografie on-
derdeel van het repertoire waar historici uit putten. Bovendien, wanneer 
de biografiewetenschapper op zoek is naar biografieën die specifiek de 
geschiedwetenschap hebben verrijkt, dan hoeft het niet zo te zijn dat hij 
alleen maar biografen opspoort die bewust aan Clio geofferd hebben. Er 
kan ook van een multidisciplinair deelterrein voor de biografie op zichzelf 
gesproken worden.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kan een nieuwe ontwikkeling 
in de geschiedwetenschap worden ontwaard, die ook weer gevolgen had 
voor de wijze waarop biografen te werk gingen. Het perspectief van de bio-
grafie is steeds meer deel uit gaan maken van de geschiedwetenschappen 
omdat door allerlei ontwikkelingen een ‘singularisering’ in het beeld van de 
geschiedenis heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat in het historische on-
derzoek ruimte is gekomen voor andere dan voorheen gangbare perspec-
tieven op het verleden die vooral institutioneel en synthetiserend van aard 
waren. Er kwam ruimte voor afwijkende patronen en gebeurtenissen, en 
analyses en bronnenonderzoek op alternatieve schalen. In het geval van de 
biografie is hierbij de opkomst van de aandacht voor het deelnemersper-
spectief (agency), ten opzichte van het institutionele en structurele per-
spectief, van belang. Onder meer het microhistorische onderzoek van de 
Italiaanse historici Carlo Ginzburg en Giovanni Levi en hun collega-histori-
ci heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.
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Zo hebben bepaalde stromingen in de geschiedschrijving sinds ruwweg 
1960 een ontwikkeling doorgemaakt waarbij meer aandacht is gekomen 
voor het individu en het particuliere perspectief in de geschiedenis, in aan-
vulling op of ter toetsing van collectieve en synthetiserende perspectieven. 
Anderzijds zijn biografieën daardoor meer onderdeel uit gaan maken van 
het historische debat. De grote vraag is hoe ontwikkelingen in de biografie 
en biografieën te koppelen zijn aan de opkomst van de singularisering en 
het deelnemersperspectief in de geschiedwetenschap, en vice versa. Hoe 
en op welke manier heeft biografisch onderzoek bijvoorbeeld consequen-
ties gehad voor de interpretatie van het verleden in andere vormen van ge-
schiedschrijving dan biografieën. Of is er eerder sprake van een beïnvloe-
ding van de geschiedwetenschap op het genre van de biografie? Wat leert 
de biografie als methode ons over hoe de combinatie individu-structuur 
in geschiedschrijving is verwerkt, en wat kan geschiedschrijving daarvan 
leren of welke consequenties heeft dat voor geschiedschrijving? In dit 
hoofdstuk zal worden gepoogd de wisselwerking tussen biografieën en ge-
schiedschrijving te analyseren. Hoe is in biografieën geschiedenis verwerkt, 
en wat doen historici met biografieën, in hun eigen werk en in historische 
debatten/tijdschriften? Wat valt er te zeggen over het aandeel biografisch 
onderzoek in geschiedschrijving, zijn daar ontwikkelingen in geweest?

Om de wisselwerking tussen biografieën en andere vormen van geschied-
wetenschap te achterhalen zijn meerdere strategieën te volgen. De gestelde 
vragen adequaat beantwoorden zou een onderzoek vereisen waarin een 
groot corpus aan biografieën en historische studies wordt onderzocht op 
deze vragen. In het voorliggende onderzoek is voor een wetenschapshisto-
rische benadering gekozen, die uiteenvalt in twee delen: (1) een kritische 
lezing van theoretische reflecties van diverse auteurs uit verschillende lan-
den en academische achtergronden op het het thema biografie-geschied-
schrijving; (2) een uitgebreide analyse van de rol van biografieën in het his-
torische tijdschrift Annales. Laat ons beginnen met het eerste onderdeel: 
een analyse van de observaties over het onderwerp biografie-geschied-
schrijving van diverse auteurs, uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, 
Duitsland en Frankrijk,.
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3.1.1 De vermeende breuk tussen biografie en geschiedenis
De Duits-Amerikaanse historicus George G. Iggers laat in zijn Historiograp
hy in the Twentieth Century zien dat er sinds de klassieke oudheid tot en met 
Ranke’s programma van de professionalisering van de geschiedwetenschap 
en zelfs tot in de twintigste eeuw drie vooronderstellingen ten grondslag 
lagen aan geschiedschrijving, die bij nader inzien ook van belang zijn voor 
de bestudering van de biografie als vorm van geschiedschrijving.195 Historici 
gingen uit van een correspondentietheorie van de waarheid met histori-
sche teksten, waarbij in de geschiedschrijving mensen en gebeurtenissen 
werden geportretteerd die echt bestaan hadden. Daarnaast veronderstel-
den ze dat menselijke acties een spiegel zijn van de intenties van deze acto-
ren en dat het de taak van de historicus was om deze intenties te begrijpen 
om een coherent geschiedverhaal te kunnen schrijven. Tenslotte stond een 
eendimensionaal tijdsbegrip aan de basis van hun geschiedschrijving: er 
was sprake van een diachronische opvatting van tijd, waarbij latere gebeur-
tenissen eerdere opvolgden in een logische volgorde.

In de twintigste eeuw kwam er een einde aan de hegemonie van deze 
drie pijlers waarop geschiedschrijving al dan niet bewust gebaseerd was. 
Iggers onderscheidt twee kritische richtingen die deze vooronderstellin-
gen onderuit haalden. Allereerst was er de opkomst en uiteindelijke domi-
nantie van sociaalwetenschappelijk georiënteerde vormen van historisch 
onderzoek, zoals de sociologische en economische benaderingen van ge-
schiedschrijving. Bekende vertegenwoordigers van deze richting waren de 
Annales-historici en marxistisch geïnspireerde historici.

Daarna én daarnaast maakte de postmoderne kritiek op geschied-
schrijving haar entree, die op haar beurt ook weer fundamentele kritiek 
leverde op de sociaalwetenschappelijk geïnspireerde geschiedschrijving. 
Burckhardt en Nietzsche waren in de negentiende eeuw vroege voorlopers 
geweest in hun scherpe observaties over de wetenschap van het verleden, 
maar pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw kreeg hun fundamen-

195 Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to 
the Postmodern Challenge (Hannover en Londen: Wesleyan University Press, 1997), p. 
3.



115

biografie en geschiedschrijving

tele kritiek op geschiedschrijving vaste bodem onder haar voeten. Iggers 
verbindt deze kritiek aan een crisis die Westerse samenlevingen in deze de-
cennia doormaakten. De geschiedenis viel als gevolg daarvan in meerdere 
opzichten uit elkaar, zo kan Iggers’ analyse samengevat worden. Het Grote 
Verhaal, de eenheid in tijd, de eenzijdige nadruk op de politiek en haar ac-
toren: historici stapten af van deze axioma’s. Tegelijkertijd werd de moge-
lijkheid tot het doen van objectief historisch onderzoek sterk betwijfeld. 
Maar het onderscheid tussen waarheid en onwaarheid blijft voor de his-
toricus een leidend beginsel, zo beseften geschiedschrijvers volgens Iggers 
aan het einde van de twintigste eeuw. Men mocht het kind niet met het 
badwater weggooien, ook al hadden sommige historici een verregaand re-
lativisme geformuleerd, waarin alle historische kennis voor geconstrueerd 
en subjectief werd gehouden.

De inhoud van de geschiedschrijving is zo in de laatste decennia van de 
twintigste eeuw veranderd: ze richtte zich niet meer in de eerste plaats op 
sociale structuren en processen, maar op cultuur in alle facetten van het 
dagelijks leven. Het individu maakte een rentree, evenwel in een andere 
vorm. Iggers: ‘History has again assumed a human face as new attention 
has been given to individuals, this time not to the high and mighty but to 
the common folks.’196 De ontwikkelingen na 1989, met etnische, nationale 
en religieuze conflicten die de wereld beheersten, maakten echter duidelijk 
dat de politieke en institutionele geschiedenis niet volledig afgeschreven 
konden worden; van een einde van de geschiedenis, na het tijdperk van 
strijdende ideologische richtingen, zoals betoogd door Fukuyama, was nog 
geen sprake.

Het is verleidelijk om dit – onder historiografen algemeen geaccepteerde 
– verhaal over de belangrijkste ontwikkelingen die de wetenschappelijke 
geschiedschrijving in de twintigste eeuw doormaakte, vanuit haar instel-
ling als zelfstandige wetenschapsdiscipline in de negentiende eeuw, als ba-
sis te nemen voor een reconstructie van hoe het de biografie in de geschied-
schrijving is vergaan. Met de terugkeer van het ‘menselijke perspectief ’ en 
de hernieuwde aandacht voor het individu lijkt het biografische perspectief 

196 Iggers, Historiography in the Twentieth Century, p. 14.
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niet ver weg te zijn. Twee ontwikkelingen die in teksten over de relatie tus-
sen biografie en geschiedschrijving, en ook over biografie alleen, vaak naar 
voren komen zijn de breuk die ontstond tussen geschiedenis en biografie 
in de negentiende eeuw en de wederopstanding van de biografie als histo-
riografisch genre in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de twintigste 
eeuw. Deze twee ontwikkelingen passen naadloos in het grote verhaal van 
de geschiedschrijving als geheel. Op het moment dat de geschiedschrijving 
aan het eind van negentiende eeuw en in de eerste jaren na 1900 professi-
onaliseerde, ruimde de biografie als achterhaald historiografisch genre, als 
een illustratie van de kritiekloze politiek-evenementiële geschiedschrijving 
van voorheen, het veld. Na de neergang van de historische Grand Narratives 
in de jaren zeventig van de twintigste eeuw keerde het menselijke perspec-
tief weer terug in het werk van historici. Zijn er echter ook andere stemmen 
te horen die op een mogelijk genuanceerder beeld wijzen?

Donald Winslow, een Amerikaanse hoogleraar in de Engelse literatuur, 
stelde een glossarium samen van Britse en Amerikaanse termen die gebruikt 
worden met betrekking tot vooral de biografie.197 Winslow wijst er in het 
lemma ‘history’ fijntjes op dat hoewel ‘the term now generally indicates an 
account of events affecting communities and nations, or the events them-
selves’, precies dit begrip in vroeger tijden ‘was used to describe the facts of 
individual lives, which we now classify as biography’. Pas aan het einde van 
de zeventiende eeuw werd de biografie duidelijk van ‘history’ onderschei-
den, hoewel Plutarchus ook al een onderscheid maakte. Verwarring bleef 
echter voortbestaan: een belangrijk figuur hierin was Thomas Carlyle, ‘the 
distinguished historian biographer’, die het onderlinge verband tussen bio-
grafie en geschiedenis zeer belangrijk vond. Van hem is volgens Winslow de 
bekende uitspraak: ‘History is the essence of innumerable Biographies.’198

Winslow wijst er in het lemma ‘biography’ eveneens op dat voor de 
komst van dit begrip werd gesproken van ‘history of a life’ of kortweg ‘life’ – 

197 Winslow, Life-Writing: A Glossary.
198 In Clifford blijkt echter dat Carlyle schrijft: ‘“History”, it has been said, “is the essence 

of innumerable Biographies.”’, Clifford, Biography as an Art, p. 80. De zin komt uit een 
recensie die Carlyle in 1832 schreef van een nieuwe editie van Boswell’s Life of Johnson.
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naast ‘history’. Hoe kwam het nu zo ver dat, in de woorden van A.A. Van 
den Braembussche, een Belgische geschied- en kunsttheoreticus, de bio-
grafie eerst de bakermat en ultieme bestemming van geschiedschrijving 
was, maar in de twintigste eeuw uiteindelijk als verouderd en voorbijge-
streefd aan de kant werd gezet. Sterker nog, het werd ‘verbannen naar het 
Sint-Helena van puur volksvermaak en daar alleen nog maar [...] beoefend 
door literatoren, min of meer verlichte amateurs of ontspoorde historici’.199 
En klopt dit dramatische beeld, waarin geschiedenis juist ook biografie be-
tekende voordat het woord biografie er was, maar later niets meer van haar 
oude betekenis wilde weten? Is de intuïtie gerechtvaardigd dat een veel 
complexer beeld meer recht doet aan de geschiedenis van de relatie tussen 
biografie en geschiedenis? 

3.1.2 Reflecties op de biografie als historisch genre    
 voorafgaand aan de biographical turn

Alvorens diverse internationale opvattingen over de biografie als vorm van 
geschiedschrijving uit de laatste drie decennia te bekijken, is het instruc-
tief om twee teksten onder het vergrootglas te leggen uit het tijdperk voor-
afgaande aan de ‘biographical turn’. Deze teksten laten zien hoe historici 
reflecteerden en nog steeds kunnen reflecteren op de biografie als vorm 
van geschiedschrijving buiten nieuwe noties over de biografie om, waar-
in biografisch onderzoek nadrukkelijk aansluit bij de resultaten van soci-
aal-wetenschappelijke en ‘nieuwe’ cultuurhistorische geschiedschrijving. 
Deze noties kwamen rond 1980 op. Onder meer wordt duidelijk hoe het 
beeld van het onderscheid tussen geschiedenis en biografie in dit soort tek-
sten wordt vormgegeven, en ook hoe de breuk tussen biografie en geschied-
schrijving in de negentiende eeuw bevestigd wordt.

De teksten zijn van de hand van twee Angelsaksische historici. Een hoog-
leraar moderne geschiedenis van de Universiteit van Cambridge, Derek 
Beales, wijdde zijn oratie History and Biography in 1980 aan de volgens hem 
niet terechte veroordeling van de biografie door historici.200 In de Verenig-

199 Van den Braembussche, ‘Het biografisch element’, p. 27.
200 Derek Beales, History and Biography: an inaugural lecture (Cambridge: Cambridge 
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de Staten schreef de historicus Oscar Handlin na een lange geschiedwe-
tenschappelijke carrière over de biografie. Handlin schreef studies over de 
immigratie en de geschiedenis van de Verenigde Staten en verrichtte ook 
biografisch onderzoek, voordat hij in 1978 Truth in History publiceerde.201 
De aanleiding voor het uitbrengen van dit boek was de crisis waarin de 
Amerikaanse geschiedenisdepartementen volgens hem in de jaren zeven-
tig terecht waren gekomen. Met de abrupte komst van de ‘winkelende’ stu-
dent in dit decennium raakten historici het spoor bijster en werden in het 
universitaire onderwijs de technische aspecten van historisch onderzoek 
verwaarloosd. Met dit boek wilde Handlin aan de hand van eigen onder-
zoek aantonen wat het nut is van een deugdelijke analyse van historisch 
materiaal.

Handlin gaat ook in zijn boek ook in op het nut van de biografie voor de 
historicus. Handlin kijkt nadrukkelijk naar de invloed van andere weten-
schapsdisciplines op de biografie. Hij benoemt de invloed die de literatuur 
en de psychologie hebben gehad op de ontwikkeling van de biografie. Veel 
van wat historici weten over wat een individueel mens is, schrijft Handlin, 
halen ze vooral uit eigen ervaringen. Daarnaast zijn er de impressies ver-
kregen uit romans, toneelstukken en films, aangevuld bij sommige historici 
met kennis uit de biologie of psychologie. De grootste bron na de eigen 
ervaring wordt volgens Handlin echter gevormd door biografieën.

Op de vraag of biografie geschiedenis is, antwoordt Handlin dat hij eerder 
neigt naar een onderscheid dan een overeenkomst tussen de twee activitei-
ten. Hij vindt biografie ‘a mode akin to that of history, yet a separate kind of 
endeavor. The biographer uses evidence from the past but focuses upon the 
individual and answers questions about personality and character that the 

University Press, 1981). Zestien jaar later verscheen er een aan hem opgedragen bun-
del met dezelfde titel: T.C.W. Blanning en David Cannadine ed., History and biography: 
Essays in honour of D. Beales (Cambridge en New York: Cambridge University Press, 
1996). Deze bundel bevat echter weinig methodologische reflectie op de biografie en 
toont vooral staaltjes van de klassieke politieke biografie.

201 Handlin, Truth in History. Rollyson heeft deze titel van Handlin opgenomen in zijn 
bibliografie: Rollyson, Biography, p. 56-57.
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historian usually does not ask’.202 Biografie is dus verwant aan geschiedenis, 
maar een opzichzelfstaande onderneming. De verwantschap ligt in het ge-
bruik van historisch bewijs, maar het verschil geeft bij Handlin de doorslag: 
bij een biograaf ligt de nadruk op het individu, waar dat ‘gewoonlijk’ bij een 
historicus niet het geval is. De biograaf geeft antwoorden op vragen die de 
historicus gewoonlijk niet stelt, namelijk over persoonlijkheid en karakter 
van de bestudeerde figuur. Het zijn begrippen die niet in de gereedschaps-
kist van de historicus te vinden zijn, zo suggereert Handlin. Toch kunnen 
historici biograferen en is een combinatie biografie en geschiedschrijving 
mogelijk: ‘Biography is thus a mode apart, although some historians either 
practice it or mingle the two within the confines of a single book.’203

Handlin maakt dus een fundamenteel onderscheid tussen biografisch 
onderzoek en historiografie: geschiedschrijving focust in eerste instantie 
niet op individuen en houdt zich niet bezig met zaken als persoonlijkheid 
en karakter. Een biograaf stelt een individueel leven centraal, en de daarbij 
behorende zoektocht naar een omschrijving van de begrippen die het unie-
ke van een individu weergeven (persoonlijkheid, karakter), overschaduwen 
volgens Handlin de overeenkomst met andere vormen van geschiedschrij-
ving in het zoeken en toepassen van historische bewijzen.

Maar ook Handlin hangt als historicus, ondanks zijn vaststelling van de 
huidige dichotomie tussen biografie en historiografie, de theorie aan dat 
biografie en geschiedenis eens één waren, of in ieder geval schijnbaar niet 
met elkaar in conflict waren, tot de komst van ‘science’ een kloof tussen 
biografie en geschiedschrijving tot stand bracht. De biografie maakte vele 
drastische veranderingen door sinds de dagen van Plutarchus, Suetonius en 
Vasari, maar de professionalisering van de geschiedwetenschap, die vooral 
rond 1900 op stoom kwam, bracht kritische vragen naar voren over de her-
komst en werking van collectieve structuren en processen waarop biogra-
fen geen antwoord konden geven. Zo ontstond een breuk tussen biografie 
van geschiedschrijving.

202 Handlin, Truth in History, p. 266.
203 Handlin, Truth in History, p. 266.
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Handlin schreef eerder over deze breuk.204 In Truth in History bespreekt 
hij de opkomst van biografische woordenboeken in de Verenigde Staten in 
de eerste helft van de negentiende eeuw. Die opkomst werd letterkundig 
gevoed (biografie was een favoriet middel dat werd ingezet in romans), 
maar had volgens de samenstellers van deze verzamelingen van levensver-
halen van illustere mannen ook een historisch doel. De som van de bio-
grafieën van illustere Amerikanen zou namelijk als het ware automatisch 
een integrale geschiedenis van het land vormen. Handlin wijst erop dat dit 
aansloot bij de opkomst van de held als protaganist in de Romantiek en de 
daaruit voortvloeiende Amerikaanse literatuur in die dagen.

Een halve eeuw later was het tij in de geschiedschrijving gekeerd, zo 
schetst Handlin. Niet individuen, hoe invloedrijk ook, maar sociale wetten 
en grote onpersoonlijke krachten hadden nu volgens historici politieke, so-
ciale en economische instituties tot stand gebracht. Evenals hun Europese 
collega’s meden de grote Amerikaanse historici aan het begin van de twin-
tigste eeuw daarom de biografie. De biografie voer in de Verenigde Staten 
volgens Handlin een eigen koers: ze werden voornamelijk geschreven door 
auteurs die geen historicus waren en die het Engelse, negentiende-eeuwse 
‘life and times’-model toepassen. Handlin noemt elf biografen en dertien 
biografieën in zijn bespreking van dit model. Jaartallen ontbreken: de ge-
noemde studies zijn tussen 1910 en 1981 verschenen, zo blijkt bij naspeu-
ring, met de nadruk op de decennia na 1930. Handlin heeft het met het ‘life 
and times’-model dus over een traditie die in de Verenigde Staten vanuit 
de negentiende eeuw is blijven voortbestaan tot ver in de twintigste eeuw.

Handlin maakt zoals vaak gebeurt in dit soort teksten geen hard onder-
scheid tussen de auteurs van deze biografieën en historici, en daarmee blijft 
ook de band tussen biografie en geschiedschrijving in zijn analyse bestaan, 
want historici schrijven wel degelijk biografieën, zo blijkt. Volgens Handlin 
gaf het ‘life and times’-model ‘historians’ een ‘ready-made outline’ voor hun 
meerdelige biografieën. Geboorte, huwelijk, dood en de diverse stadia in 
de carrière van de geportretteerde mannen waren de vaste ingrediënten 
voor de verschillende delen. De beoogde andere kant van dit model was dat 

204 Oscar Handlin, ‘History in Men’s Lives’, in: Virginia Quarterly Review 30(1954), p. 534.
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deze biografieën ook het begrip voor de ‘times;, voor de historische setting 
van het leven kon vergroten. Handlin: ‘Such books used the career of an 
individual as the framework within which to depict a whole era. By tracing 
a single life through its times, they aimed to convey an understanding both 
of the central character and of the events in which he participated or which 
he observed.’

De weerbarstige praktijk wees volgens Handlin uit dat hier vaak niet veel 
van terechtkwam. Biografen baseerden zich vaak alleen op de nagelaten do-
cumenten van de held in kwestie zelf en werden zo slippendragers van deze 
helden. Daarnaast werden grotere historische onderwerpen doorgaans op 
halfslachtige wijze in de verschillende delen van de biografie besproken, 
waarbij het verhaal van de gebiografeerde te pas en te onpas werd stopge-
zet. Het belangrijkste bezwaar echter dat dit type biografie tegen de biogra-
fie als vorm van geschiedschrijving opwierp, is volgens Handlin dat de ‘life 
and times’-biografie vaak onduidelijk is over de rol van het individu in de 
geschiedenis. De vooronderstelling was meestal dat simpelweg een verza-
meling van alle achterhaalbare feiten die zich in een menselijk leven had-
den voorgedaan licht zou werpen op de tijd waarin de man leefde. Vandaar 
ook de meerdelige uitgaves die geproduceerd werden.205 ‘Giganticism con-
cealed the absence of a consistent theory of biography,’ oordeelt Handlin.206 
Want waarom moest nu een individu centraal staan, als ook deze historici 
die biografen waren geworden hun helden als een product van hun tijd za-
gen? Handlin wijst zo op het belangrijkste bezwaar dat de nieuwe richting 
die het professionaliserende korps van historici had ingeslagen opwierp te-
gen de biografie: wanneer individuen niet beslissend kunnen zijn geweest 
in de uitkomst van gebeurtenissen, zoals life and times-biografen toch sug-
gereerden door hun helden als producten van hun tijd en omgeving voor te 
stellen, wanneer ze typisch waren in de zin dat anderen hun plaats hadden 

205 Volgens Winslow werd dit ‘life and times’-model ook wel ‘life and letters’-model ge-
noemd, omdat vaak de hele correspondentie van de gebiografeerde ook werden opge-
nomen. Zie het gelijknamige lemma ‘life and letters’ in Winslow, Life-Writing: A Glos
sary, p. 37. 

206 Handlin, Truth in History, p. 269
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ingenomen als zij er niet waren geweest, wat was dan de bijzondere bete-
kenis van hun leven.

‘Yet historians must assess the role of the individual,’ betoogt Handlin 
aan het slot van zijn beschouwing.207 Individuen en grotere sociale struc-
turen beïnvloeden elkaar wederzijds, maar de nadruk ligt bij Handlin op 
de onpersoonlijke krachten in de geschiedenis: het individu stapt in een 
wereld die er lang voor zijn geboorte was. Handlin gebruikt het beeld van 
een toneel dat al bevolkt was, waar al beweging gaande was voor de komst 
van het individu.208 Maar er is ‘some degree’ van vrijheid voor het indivi-
du, om te bewegen, om andere levens te beïnvloeden, zelfs om stukjes van 
de set te veranderen. Het ontbreekt de biograaf volgens Handlin aan de 
middelen tot de analyse van een persoonlijkheid die de romanschrijver of 
psycholoog wel tot zijn of haar beschikking heeft. De biograaf kan echter 
wel de situatie waarin de hoofdpersoon terechtkomt begrijpen, en ook haar 
of zijn invloed daarop nagaan. Voor de biografie is derhalve een specifie-
ke taak weggelegd die voor een deel historiografisch gekleurd dient te zijn: 
juist het contactpunt tussen individu en samenleving is het onderwerp van 
de biograaf. Handlin: ‘The proper subject of biography, therefore, is not the 
complete person or the complete society, but the point at which the two 
interact. There the situation and the individual illuminate one another.’209

Handlin haalt geen andere auteurs die over de biografie hebben geschre-
ven aan. Daarnaast is Handlins gebruik van biografieën zelf als bronnen 
voor zijn eigen observaties over de biografie terloops: hij noemt er wel en-
kele tientallen, maar zet ze niet inhoudelijk in ter argumentatie van zijn 
stellingen. Bovendien is Handlins blik bijna uitsluitend gericht op Ameri-
kaanse bronnen, ook als hij de snelle groei in het psychoanalyisch geïnspi-
reerde onderzoek naar Hitler in de jaren zeventig van de twintigste eeuw 
noemt.

Aan Handlins tekst kunnen meerdere inzichten en beelden worden ont-
leend die ook te terug te vinden zijn in andere beschouwing op de biografie 

207 Handlin, Truth in History, p. 275.
208 Handlin, Truth in History, p. 276.
209 Handlin, Truth in History, p. 276.
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als historisch genre van voor de biographical turn of die daaraan voorbij-
gaan. Allereerst zijn er de veronderstellingen over de breuk en scheiding 
tussen biografie en geschiedenis, die zou zijn ontstaan in de loop van de 
negentiende eeuw. Ze was een gevolg van de nieuwe koers die de nieuwe 
beroepsbeoefenaren der geschiedschrijving aan het eind van deze eeuw ko-
zen: niet individuen, maar onpersoonlijke krachten bepaalden de geschie-
denis en dit uitgangspunt zou de geschiedschrijving van de twintigste eeuw 
gaan bepalen. Biografen bleven hierop een antwoord schuldig en bleven 
steken in het afleveren van gedateerde life and times-biografieën. De op-
komst van ‘debunking biography’ en het werk van ‘psychological biograp-
hers’ vervreemdde biografie nog meer van geschiedschrijving, ook al leidde 
het werk van de laatste groep auteurs tot het begrip ‘pyschohistory’. En ook 
al is er sprake van een schijnbaar vrij sterk onderscheid tussen biografie en 
historiografie als onderzoeksvorm op disciplinair niveau, in de praktijk lijkt 
dit onderscheid niet zo duidelijk: historici schrijven biografieën. Handlin 
gebruikt ‘historicus’ als synoniem voor ‘biograaf ’. Daarnaast is hij zelf een 
historicus die het onderwerp biografie belangwekkend genoeg vindt om 
ruimschoots te behandelen in zijn geschiedtheoretische werk. Een histo-
ricus kan ondanks het belang van onpersoonlijke krachten in het verleden 
toch niet om de rol van het individu in de geschiedenis heen: ‘Yet historians 
must assess the role of the individual’.

We kunnen concluderen dat Handlin de biografie plaatst binnen de ge-
neraliserende taak die de historicus voor zich gesteld ziet: een biografie be-
vindt zich op het kruispunt van individueel en maatschappelijk leven. De 
prijs die betaald wordt met het gemak waarmee Handlin grote historische 
lijnen schetst in de ontwikkeling van de biografie is die van het verlies aan 
zicht op een complexer en meer reëler beeld van de ontwikkeling die bio-
grafieën in de negentiende en twintigste eeuw hebben doorgemaakt.

3.1.3 Een beeld van de Annales-school en hun verzet tegen
  histoire biographique
Ook de Engelse historicus Derek Beales was net als Handlin een histori-



124

hoofdstuk 3

cus die biografisch onderzoek verrichtte, zij het op uitgebreidere schaal.210 
Hij hield in 1980 bij de aanvaarding van het hoogleraarschap in Modern 
History aan de Universiteit van Cambridge zijn inaugurele lezing ‘Histo-
ry and Biography’. Beales’ tekst is net als die van Handlin een reflectie op 
de biografie als historisch genre waarbij als uitgangspunt het belang van 
biografieën van volgens het politiek-evenementiële perspectief op het ver-
leden belangrijke personen verdedigd wordt, gecombineerd met inzichten 
die wel hout snijden, maar eerder voor causerie dienen door te gaan dan als 
uitkomst van of schragend op een zekere hoeveelheid eigen of andermans 
empirisch onderzoek naar biografieën. De inbedding van de tekst in andere 
studies naar de biografie is ook bij Beales bijna nihil: Beales verwijst in zijn 
eerste noot naar twee andere titels en twee congressen, waarbij van één een 
bundel is verschenen. Beales gaat niet inhoudelijk op deze titels in: ze dien-
den als inspiratie. Vermeldenswaard is evenwel dat in dezelfde eerste noot 
Beales ook verwijst naar Lawrence Stone’s inmiddels klassieke artikel over 
de ‘revival of narrative’, dat een jaar eerder was verschenen. Lawrence Stone 
schreef in dit artikel over de crisis van de ‘wetenschappelijke geschiedenis’ 
gebaseerd op de totaliserende concepten van sociale klasse of mentaliteit, 
met de neiging om menselijk handelen te reduceren tot een bijproduct van 
productieve krachten en culturele achtergronden.211 Voor het overige haalt 
Beales primaire historische studies en bronnen aan.

Beales gaat in op de specifiek praktische verhouding die tussen biografie 
en geschiedschrijving bestaat en wil vooral een tegengeluid laten horen te-
genover het dominante anti-biografisch koor der Annales-historici. In eer-
ste instantie legde Beales grote bewondering voor het geschiedkundig werk 
van de school der Annales-historici aan de dag. Vooral Braudels inmiddels 
klassieke studie over de Mediterrane regio ten tijde van Filips II maakte in-
druk. Eén zin van Braudel bleef bij Beales echter voortdurend hangen, een 

210 Zijn hoofdpersonen waren de negentiende-eeuwse zeer invloedrijke Britse politicus 
Gladstone en keizer Jozef II. Van die laatste verscheen van de hand van Beales een 
tweedelige biografie, waarvan de delen in 1996 en in 2009 uitkwamen. Maar reeds in 
1980 en al in de jaren zeventig was Jozef II onderwerp van onderzoek voor Beales.

211 Stone, ‘The Revival of Narrative’.
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zin die ging over Filips’ vader Karel V. Braudel schreef namelijk: ‘Karel V was 
een toevallige omstandigheid die was berekend, voorbereid en werd ver-
langd door Spanje.’ Braudels zinnetje over Karel V was onderdeel van een 
algemene kritiek op ‘histoire biographique’, zo betoogt Beales. Braudel was 
echter geen voorstander van een deterministische visie op de geschiedenis. 
Slechts enkele individuen waren volgens Braudel in staat de richtingen van 
eeuwen, het getij van de geschiedenis voor even te onderbreken en te sto-
ren. Braudel maakte een onderscheid tussen biografische geschiedenis aan 
de ene kant, en de de Annales kenmerkende geschiedenis van structuren en 
grote regio’s aan de andere kant. Met zijn argumenten tegen biografie staat 
Braudel volgens Beales symbool voor de aversie van de hele Annales-school 
tegen biografie. Voor voorstanders van de biografie is deze tegenstand van 
groot belang, omdat deze school zoveel indrukwekkende en invloedrijke 
geschiedschrijving heeft voortgebracht, aldus Beales.

Zowel in Engeland als in Frankrijk is al lang beweerd dat historici pro-
blemen in plaats van perioden moeten bestuderen, trends en processen in 
plaats van gebeurtenissen en individuen.212 Het is zelfs bijzonder ouderwets 
om geïnteresseerd te zijn in koningen, dynastieën en huwelijksverdragen, 
noteert Beales anno 1980. Braudels beeld dat Karel V een uitkomst was van 
zoiets als een Spaanse collectieve wil in de late vijftiende eeuw, is echter 
‘pure moonshine’, zo schrijft Beales. Een doodgeboren kind en drie onver-
wachte sterfgevallen leverden het rijk van Karel V op. Grote, historische 
trends zijn hier niet te ontwaren.

Vaak wordt tegen de biografie ingebracht dat ze alleen de ‘winnaars’ van 
de geschiedenis voor het voetlicht brengt: diegenen die de macht uitoe-
fenden bepalen ook voor een belangrijk deel hoe het verleden herinnerd 
wordt. Dit is echter voor Beales juist aanleiding om biografisch onderzoek 
te doen: we kennen de meeste historische feiten omdat ze door individuen 
zijn vastgelegd. Vaak voorzagen ze die feiten van eigen commentaar en wa-

212 Beales verwijst naar een uitspraak uit 1906 van de gezaghebbende Engelse historicus 
Lord Acton: ‘not restricting [...] attention to the glamorous periods and the successful 
men and countries, rather seeking to understand every age and group’; Beales, History 
and Biography, p. 15.
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ren ze selectief in de weergave daarvan. Voor een juiste visie op de histori-
sche feiten, moeten de vastleggers ervan bestudeerd worden. Als prangend 
voorbeeld noemt Beales oud-prime minister van het Verenigd Koninkrijk 
William Gladstone. Deze politicus was volgens Beales in feite een histori-
cus. Niemand liet zoveel documenten na die van belang zijn voor de bestu-
dering van het politieke Engeland van de negentiende eeuw als Gladstone. 
Maar daardoor zijn veel historici door Gladstone’s interpretaties van zijn 
eigen tijd beïnvloed, onbewust of niet. De meeste historische generalisaties 
worden doorgaans al gemaakt door tijdgenoten, en als ze dat niet zo is dan 
moeten historici daar op zijn minst voorzichtig mee omgaan. Hier ligt vol-
gens Beales dan ook een van de belangrijkste toepassingen van de biografie: 
het helpen taxeren van het bewijs dat is nagelaten door de gebiografeerde. 
Waar een biografie niet voor handen is, moet de historicus onderzoek doen 
naar het karakter, de ervaringen en de opvattingen van hen die de getuige-
nissen opstelden waar hij op vertrouwt.

Het is een bijzondere en originele invalshoek die Beales hier ontvouwt 
en die verder ook niet terugkomt in andere studies. Het biografisch per-
spectief is in deze zienswijze essentieel in de beoordeling van de bronnen 
waarop historici zich baseren in de reconstructie van historische feiten.213 
De biografie is op dit punt geen doel op zichzelf, maar vervult de functie 
van een hulpwetenschap. Beales waakt voor het overspannen idee dat alle 
geschiedenis biografie is. Er zijn takken in de geschiedenis waarin mensen 
een verwaarloosbaar deel hebben gespeeld: Beales noemt de geschiedenis 
van het klimaat, maar het valt te betwisten of dat tot het terrein van de 
geschiedschrijving gerekend kan worden. Maar zelfs in intellectuele en po-
litieke geschiedenis, waarin gewoonlijk wordt toegegeven dat individuen 
en hun handelingen er echt toe doen, tellen andere invloeden evenzeer. 
Een geschiedenis van het parlement is veel meer dan een verzameling van 
de biografieën van alle parlementsleden, en omvat ook de bestudering van 
verkiezingen, debatten, procedures en zo meer.

In weerwil van Braudels opvattingen, maakte de Annales-school een ont-
wikkeling door naar benaderingen van het verleden waarin de individuele 

213 Beales, History and Biography, p. 18.
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ervaring weer een plaats kreeg. Het werk van een van de bekendste An
nales-historici, Emmanuel Le Roy Ladurie, was hiervan een van de meest 
sprekende voorbeelden. Le Roy Ladurie is uiteraard vooral bekend van zijn 
in 1975 verschenen studie naar het dorpje Montaillou in de periode rond 
1300.214 Daarin toont Le Roy Ladurie een proeve van de ‘nouvelle histoire’ 
die hij en enkele Annales-collega’s in de jaren zeventig begonnen te propa-
geren door middel van hun mentaliteitsgeschiedenissen.215 Daarmee week 
Le Roy Ladurie af van de eenzijdige nadruk op de structurele geschiede-
nis die Braudel had gelegd, een benadering die Le Roy Ladurie eerder ook 
had gepraktiseerd in zijn geschiedwetenschappelijk werk. Le Roy Ladurie 
schoof biografie en histoire évènementielle niet langer aan de kant. Met de 
komst van ‘nouvelle histoire’ stond een derde generatie Annales-historici 
op die de ervaring van het leven door concrete individuen weer op de his-
torische agenda zette: uiteindelijke leidde dit naar studies over de geschie-
denis van het dagelijks leven.216 Le Roy Ladurie’s Montaillou werd daarnaast 
ook beschouwd als een voorloper van de microstoria, oftewel microgeschie-
denis, die enkele jaren later in Italië opkwam. Een verbintenis tussen deze 
microgeschiedenis, waarin individuen niet in de eerste plaats als onder-
deel van historische processen of anonieme menigten gezien werden, en de 
biografie ligt voor de hand.217 In 1989 kwamen deze schijnbaar naar elkaar 
toe bewegende ontwikkelingen in de Annales, de microgeschiedenis en de 
biografie symbolisch in één artikel samen. Een woordvoerder van de school 
der microgeschiedenis, de Italiaan Giovanni Levi, publiceerde een artikel 
over de biografie in nota bene de Annales zelf.218

214 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 (Parijs: Gallimard, 
1975); Engelse vertaling: Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou: the Promised Land of 
Error, vert. Barbara Bray (New York: G. Braziller, 1978).

215 Iggers, Historiography in the Twentieth Century, p. 60.
216 Iggers, Historiography in the Twentieth Century, p. 61.
217 Iggers, Historiography in the Twentieth Century, p. 103.
218 Giovanni Levi, ‘Les usages de la biographie’, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisa-

tions 44(1989)6, p. 1325-1336; Engelse vertaling: Giovanni Levi, ‘The Uses of Biography’, 
in: Hans Renders en Binne de Haan ed., Theoretical Discussions of Biography: Approa
ches from History, Microhistory, and Life Writing (Leiden/Boston: Brill, 2014), p. 61-74.
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3.2  Status quaestionis: de ‘historische biografie’ en
  ‘biografische geschiedenis’

Of de biografie tot de ‘wetenschap die het verleden beschrijft’ behoort, 
hangt af van de vraag of ook ‘levens’ gerekend kunnen worden tot het ‘ver-
leden’ dat de historicus beschrijft. Behoren levensbeschrijvingen tot de 
wetenschap die het verleden beschrijft? Zoals Bourdieu het in zijn artikel 
‘L’illusion biographique’ formuleerde: ‘Parler d’histoire de vie, c’est présup-
poser au moins, et ce n’est pas rien, que la vie est une histoire.’219 Is een leven 
geschiedenis?

Op deze kwestie is binnen en buiten de geschiedwetenschap geprobeerd 
een antwoord te geven. Omdat nog geen sprake is van een langlopend en 
breed gevoerd academisch debat, met duidelijke thema’s en door meer-
dere auteurs onderscheiden scholen en standpunten, kan hier slechts op 
tentatieve wijze worden geprobeerd na te gaan welke antwoorden er zijn 
geformuleerd. Dat tekort is vooral te verklaren door het gebrek aan een 
duidelijke disciplinaire traditie in de twintigste eeuw van de biografie als 
academisch onderzoeksonderwerp. Verder is de nationale versnippering 
die aan biografisch onderzoek eigen is ook debet aan het ontbreken van 
overzicht in de discussie.

In de voorliggende studie wordt de vraag of de biografie benaderd zou 
moeten worden als een volwaardige en legitieme vorm van geschiedschrij-
ving niet definitief beantwoord. De overwegingen van zowel voor- als tegen-
standers zijn goed te begrijpen. De biografie kan allereerst gerechtvaardigd 
worden vanuit het idee dat individuele handelingen invloed hebben op de 
loop van de geschiedenis, ook al betreft het dan vooral de handelingen van 
hooggeplaatste figuren. De biografie biedt verder voor veel historici en bio-
grafen vandaag de dag de mogelijkheid om op een integratieve manier aan 
geschiedschrijving te doen, vanuit het aantrekkelijke perspectief van een 
deelnemer, een perspectief dat herkenbaar is voor lezers omdat zij allen 
ook deelnemers van een maatschappelijk-historisch proces zijn.

Categorische afwijzingen van de biografie als vorm van geschiedschrij-

219 Bourdieu, ‘L’illusion biographique’.
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ving zijn echter ook goed voorstelbaar: de nadruk van een biografie op een 
individu levert in die opvatting per definitie een te verwrongen beeld van 
het verleden op en gaat te veel uit van individuele mensen als losse be-
standdelen van een actuele en verleden werkelijkheid. Het accent dat een 
biografie op een individu legt is dan derhalve ten principale verkeerd: ge-
schiedschrijving dient altijd te gaan om bredere sociale gehelen, patronen, 
ontwikkelingen, verbindingen en relationele constellaties waar meerdere 
mensen in betrokken zijn.

In de wijze waarop ze dat deden, bekenden de onderzochte auteurs kleur 
als het ging om hun opvattingen over geschiedschrijving en biografie. Was 
het verleden een geheel van collectieve bewegingen en grote ontwikke-
lingen, of eerder een grote chaos van individuele en particuliere hande-
lingen? Doet het leven van een individu ertoe? Kan een individueel leven 
voldoende stof bieden voor een historische studie, of is het te beperkt en 
is het ofwel teveel de uiting van een persoonscultus (in de traditie van het 
aanbidden van de Great Men) of een benadrukking van het individu in het 
algemeen? Is een mens altijd te zeer gesitueerd in een context zodat de bio-
grafie bij voorbaat afgeschreven zou moeten worden als legitieme vorm van 
historische representatie, of is een biografie daardoor juist altijd historisch? 
Dat brengt ons op enkele observaties over het begrip ‘historische biografie’.

Wat te doen met dit begrip? De kritiek daarop kan zijn dat alle biogra-
fieën per definitie historisch van aard zijn, het verleden van een individu 
beschrijven, ook al is de gebiografeerde nog niet overleden of bevindt die 
zich op het hoogtepunt van haar of zijn werkzame leven, zoals bij menige 
biografie in de boekhandel het geval is. Het verleden van een individu is 
ook verleden. In deze visie zijn alle biografieën historisch te noemen. Toch 
wordt het begrip historische biografie in de praktijk veel toegepast als aan-
duiding van een specifieke groep biografieën In Nederland verscheen eens 
een bundel over de historische biografie om een onderscheid te maken met 
een eerder verschenen bundel over de literaire biografie en aan een Cana-
dese universiteit verschijnt sinds 2007 het Journal of Historical Biography.220 

220 Bert Toussaint en Paul van der Velde ed., Aspecten van de historische biografie (Kam-
pen: Kok Agora, 1992); Johan Anthierens e.a., Aspecten van de literaire biografie (Kam-
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Het begrip ‘historische biografie’ wordt hier – zo lijkt het – vooral toegepast 
om een onderscheid te maken in het onderwerp van de besproken biogra-
fieën, die als typisch historisch worden beschouwd. Het gaat dan in de regel 
om biografieën van hooggeplaatste figuren uit de politieke en nationale ge-
schiedenis: leden van koningshuizen, politici, wetenschappers en militaire 
helden. 

Wie het onderwerp kunnen zijn van een biografie is een belangrijke 
vraag als het gaat om de relatie tussen biografie en geschiedschrijving. De 
verbreding in theorie van het aantal biografiewaardige personen hangt 
samen met de thematische verbreding van de geschiedwetenschappen in 
de twintigste eeuw. De opkomst van sociaal-economische geschiedenis in 
de jaren dertig en de sociale geschiedenis in de jaren zestig bijvoorbeeld 
zorgde ervoor dat onbekenden uit de lagere klassen een stem kregen in de 
door historici gereconstrueerde sociale werelden van het verleden. Daaruit 
voortvloeiend kwam ook biografisch onderzoek naar hen tot stand.

De auteurs die in dit hoofdstuk aan de orde komen bestuderen de bio-
grafie allen wel als mogelijk onderdeel van de geschiedschrijving, en doen 
dat vaak in meer theoretische zin. In veel gevallen is daardoor de relatie 
tussen bespiegelingen over de biografie en de vele biografieën die daad-
werkelijk zijn verschenen minder duidelijk. Het lijkt erop dat de meeste 
auteurs zich impliciet beroepen op jarenlange ervaring met biografieën in 
het vakgebied van de geschiedschrijving. In onderzoek naar bijdragen aan 
de theorie van de biografie zou om deze vraag te ondervangen derhalve de 
simpele vraag kunnen worden gesteld: wordt er naar concrete biografieën 
verwezen, en op welke wijze wordt dat dan gedaan?

De al gesignaleerde afwezigheid van een systematisch en coherent aca-
demisch debat en daarmee eveneens verbrokkelde infrastructuur van on-
derzoek over biografie, maakt het achterhalen van relevante teksten waarin 
is nagedacht over de biografie als vorm van geschiedschrijving tot een uit-
daging. Naast teksten die zich specifiek op dit probleem richten, worden 
ook in algemene reflectieve teksten over biografie uitspraken gedaan over 

pen: Kok Agora, 1990); Journal of Historical Biography, University College of the Fraser 
Valley, Abbotsford BC.



131

biografie en geschiedschrijving

dit onderwerp. Historici en geschiedfilosofen hebben zich in verhandelin-
gen over geschiedschrijving slechts incidenteel over de biografie en biogra-
fisch onderzoek uitgesproken

In Nederland sprak Johan Huizinga zich in de jaren dertig van de twin-
tigste eeuw afwijzend uit over de vie romancée, een biografische vorm die 
als een aanval gold op door historici geschreven biografieën van die tijd.221 
Een leerling van Huizinga, Jan Romein, publiceerde in 1946 De biografie. 
Een inleiding, waarin de biografie als ‘fundament en kroon’ van de histori-
sche wetenschap werd beschouwd.222 Dankzij een Duitse vertaling van dit 
boek heeft deze studie ook invloed gehad op Duitse reflecties op de biogra-
fie.223 Een scherpzinnige studie van de Nederlandse literatuurwetenschap-
per Sem Dresden over de structuur van de biografie uit 1956 werd door de 
Nederlandse historicus E.J. Dijksterhuis aanbevolen als verplichte lectuur 
voor historici.224 Naast enkele artikelen en publicaties, waaronder de al ge-
noemde bundel over de historische biografie, verscheen in 1989 een speci-
aal nummer gewijd aan de biografie van het Tijdschrift voor sociale geschie
denis. In het hoofdartikel van dat nummer ging Van den Braembussche 
uitgebreid in op de biografie als vorm van geschiedschrijving.225

221 Johan Huizinga, ‘De taak der cultuurgeschiedenis’, in: Verzamelde Werken VII (Haar-
lem: H.D. Tjeenk Willink en zoon n.v., 1948-1953), p. 35-94. 

222 Jan Romein, De biografie. Een inleiding (Amsterdam: Ploegsma, 1946).
223 Jan Romein, Die Biographie. Einführung in ihre Geschichte und ihre Problematik (Bern: 

Francke, 1948): Romein wordt o.a. in Falko Schnicke, Prinzipien der Entindividualisie
rung. Theorie und Praxis biographischer Studien bei Johann Gustav Droysen (Keulen, 
Weimar en Wenen: Böhlau Verlag, 2010) genoemd.

224 S. Dresden, De structuur van de biografie (Den Haag: Bert Bakker/Daamen N.V., 1956; 
voor België: Antwerpen: De Sikkel, 1956).

225 Van den Braembussche, ‘Het biografisch element’. Geschiedtheoreticus Chris Lorenz 
schreef een commentaar op dit stuk: Chris Lorenz, ‘Het gevaar van de spagaat. Over 
de relatie tussen de theorie van de geschiedenis en de biografie’, in: Tijdschrift voor so
ciale geschiedenis 15(1989)1, p. 73-86. De andere stukken over de biografie in dit num-
mer waren: Fritjof Tichelman, ‘De biografie. Een persoonlijke beschouwing’, in: Tijd
schrift voor sociale geschiedenis 15(1989)1, p. 61-65; Peter van Rooden, ‘Nut en nadeel 
van de biografie’, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 15(1989)1, p. 66-72; A.A. van 
den Braembussche, ‘De pendelbeweging tussen individu en samenleving: een antikri-
tische slotbeschouwing’, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis 15(1989)1, p. 87-95.
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In de roemrijke biografietraditie die Groot-Brittannië kent, is de reflec-
tie op de biografie als historische methode minder goed uitgewerkt dan op 
het eerste gezicht verwacht zou mogen worden. Wellicht komt dat door 
de wijze waarop de geschiedfilosoof R.G. Collingwood in 1946 verklaarde 
dat een biografie in geen geval geschiedschrijving kan zijn.226 Collingwood 
was zoals bekend een geschiedfilosoof die in zijn werk een hermeneuti-
sche visie op het verleden uitwerkte: geschiedschrijving is geen exacte 
wetenschap, maar een historicus kan zich wel inleven in de intenties en 
gedachtenwereld van personen die in het verleden gehandeld hebben. Zijn 
gedachtegoed is in de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen 
te staan van geschiedtheoretici. Men zou op basis van zijn hermeneutische 
uitgangspunt en ook zijn re-enactment theory, historische handelingen van 
personen kunnen worden gereconstrueerd en opnieuw doordacht, van 
Collingwood sympathie kunnen verwachten voor de biografie. Toch sprak 
Collingwood een hard oordeel uit over de biografie als vorm van geschie-
denis: ‘Of everything other than thought, there can be no history. Thus a 
biography, for example, however much history it contains, is constructed 
on principles that are not only non-historical but anti-historical. Its limits 
are biological events, the birth and death of a human organism: its frame-
work is thus a framework not of thought but of natural process. Through 
this framework – the bodily life of the man, with his childhood, maturity 
and senescence, his diseases and all the accidents of animal existence – 
the tides of thought, his own and others’, flow crosswise, regarldless of its 
structure, like sea-water through a standed wreck. Many human emotions 
are bound with the spectacle of such bodily life in its vicissitudes, and bio-
graphy, as a form of literature, feeds these emotions and may give them 
wholesome food; preserved in a diary or recalled in a memoir, is not history. 
At its best, it is poetry; at its worst, an obtrusive egotism; but history it can 
never be.’227

Duidelijk is dat Collingwood een bepaalde opvatting van het genre bio-
grafie had waarin van een in zijn ogen waarlijk historische reconstructie 

226 R.G. Collingwood, The Idea of History (Oxford: At the Clarendon Press, 1946).
227 Collingwood, The Idea of History, p. 304.
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geen sprake kon zijn. Collingwood schrijft dat de grenzen van een biografie 
biologische gebeurtenissen zijn, ‘de geboorte en dood van een menselijk or-
ganisme: het kader is derhalve niet opgemaakt uit het denken, maar uit een 
natuurlijk proces’. Het is uiteraard een nogal rigide visie op de biografie: het 
lijkt of een biografie hier alleen maar kan beginnen op de geboortedatum 
van de protagonist, en kan eindigen op haar of zijn sterfdag, en dat in een 
biografie alleen een natuurlijk proces beschreven kan worden.

De zienswijze van Collingwood heeft niet verhinderd dat de belangstel-
ling voor de biografie ook onder Britse en Amerikaanse historici vanaf de 
jaren tachtig een opbloei beleefde. Er verschenen themanummers van his-
torische tijdschriften gewijd aan de biografie, en biografieën kregen in het 
algemeen een meer prominente plaats in het historische publicatieveld, 
zoals af te lezen valt aan het aantal aan biografie gewijde artikelen en be-
sprekingen en de waardering voor biografieën in de vorm van (publieke) 
prijzen voor geschiedschrijving.

In de Verenigde Staten worden biografieën van leden van minderheids-
groepen als symptomatisch gezien voor de ontwikkeling van de biografie 
tot een volwaardige en bijdetijdse historische vorm van onderzoek. De 
opkomst van de zogenaamde black biography, biografieën van Afro-Ame-
rikanen, en ook van biografieën van vrouwen, inclusief bijvoorbeeld die 
van presidentsvrouwen, zijn er de manifestaties van.228 De grootte van de 
Amerikaanse markt zorgt er verder voor dat uitgevers geïnteresseerd blij-
ven in het financieren biografieën. De biografen zijn vaak journalisten of 
auteurs die academisch geschoold zijn of op academisch niveau werken, 
zoals de Amerikaanse vereniging voor biografen Biographers Internatio-
nal Organization (BIO) laat zien. De Amerikaanse cultuur kent een ster-
ke traditie in de schildering van helden, van de Founding Fathers uit de 
achttiende eeuw tot de celebrities uit de twintigste eeuw, die maken dat 
de biografie nog altijd prominent aanwezig is in het Amerikaanse publica-

228 Dean J. Kotlowski, ‘“You’re Writing about Whom?” Studying Political and Policy Histo-
ry through the Lives of Secondary Figures’, in: Temp - Tidsskrift for Historie 4(2014)8, p. 
82-85. 
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tieveld.229 Hoe het de biografie precies vergaat in de Amerikaanse acade-
mische geschiedschrijving is een andere vraag. Wat is de rol van biografie 
binnen universitaire curricula voor historici, en in historische tijdschriften? 
Vast staat dat de biografie onder historici omstreden bleef en nog altijd is. 
De Amerikaanse historicus Harry L. Watson schreef in 2000 dat de ‘theory 
of biography’ een ‘contested terrain’ bleef.230 Niettemin verscheen in 2009 
wel een themanummer van de American Historical Review over biografie 
en geschiedschrijving, wat werd gerechtvaardigd met de observatie dat de 
biografie niet langer de toegang tot het domein van de geschiedschrijving 
werd ontzegd.231 

Engelstalige auteurs over de biografie leggen vaak bovenmatig de nadruk 
op Engelstalig onderzoek, en omdat internationale wetenschappelijke dis-
cussies bijna altijd in het Engels gevoerd worden nemen niet Engelsspre-
kende auteurs veel Engelstalig onderzoek mee in hun Engelstalige werk. 
Het is een probleem waar veel wetenschapsgebieden mee te kampen heb-
ben, en die vooral voor de geesteswetenschappen verstrekkende gevolgen 
kan hebben. Nationaal bepaalde tradities op cultuurwetenschappelijk 
terrein dreigen daardoor uit het oog te worden verloren. Gelukkig wordt 
bijvoorbeeld in de geschiedenis van de geschiedschrijving al veel recht ge-
daan aan landgebonden academisch-historische ontwikkelingen. Voor de 
biografie als onderzoeksthema is van internationale kennisuitwisseling 
echter nog weinig sprake. Dat is jammer, want als we bijvoorbeeld naar het 
thema biografie-geschiedschrijving kijken, dan lijkt deze kwestie meer aan-
dacht te hebben gekregen in Frankrijk en Duitsland dan in het Angelsaksi-
sche taalgebied.

229 Voor celebrity studies: Fred Inglis, A Short History of Celebrity (Princeton: Princeton 
University Press, 2009); een standaardwerk in dit veld is Richard Schickel, Intimate 
Strangers: The Culture of Celebrity (Garden City: Doubleday, 1985).

230 Watson, ‘Lies and Times’.
231 Zie voor een duiding van de inhoud van dit nummer § 5.1.
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3.3  Frankrijk: de problematische verhouding tussen
  biografie en geschiedenis I

In Frankrijk zijn in de laatste decennia enkele belangrijke studies versche-
nen die ingaan op de biografie als vorm van geschiedschrijving. Een rode 
lijn in deze werken is dat de biografie duidelijk maakt hoezeer geschied-
schrijving in essentie een hybride genre is, laverend tussen historische 
waarheidsvinding en historische verbeelding.232 De Franse ideeënhistori-
cus François Dosse publiceerde in 2005 zijn studie Le pari biographique. 
Écrire une vie.233 Met ‘de biografische uitdaging’ uit de titel wordt de strijd 
tussen geschiedenis – als uitwerking van de werkelijkheid – en biografie 
– als uitwerking van het beleefde – bedoeld. Dosse benadert de biografie 
in zijn studie dus nadrukkelijk vanuit de geschiedwetenschap, waarbinnen 
het genre lange tijd een problematische functie vervulde. Dosse is thuis in 
de Franse geschiedwetenschap en het befaamde Franse structuralisme: hij 
schreef eerder studies over de geschiedenis van deze twee onderwerpen.234

Volgens Dosse werd de biografie in de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw onder historici in Frankrijk herontdekt.235 Andere Franse auteurs 

232 Een eerste belangrijke studie was van de hand van de literatuurwetenschapper Daniel 
Madelénat, die in 1984 een doorwrochte studie over de biografie schreef waarin de 
biografie ook als historiografisch genre werd besproken: Madelénat, La biographie. 
In 2000 schreef Madelénat een artikel over de biografie vandaag de dag: Daniel 
Madelénat, ‘La biographie aujourd’hui’, in: Cahiers de l’Association internationale des 
études françaises 52(2000)2, p. 153-168 (themanummer ‘La Biographie’). Drie jaar na 
dit artikel verscheen een bundel ter ere van Madelénat over biografische problemen: 
Simone Bernhard-Griffiths, Véronique Gely en Anne Tomiche ed., Ecriture de la per
sonne. Mélanges offerts à Daniel Madelénat (Clermont-Ferrand: Presses universitaires 
Blaise Pascal, 2003).

233 François Dosse, Le pari biographique. Écrire une vie (Parijs: La Découverte, 2005; twee-
de druk met nieuw voorwoord auteur 2011). Verdere verwijzingen in deze tekst zijn 
naar de herdruk uit 2011.

234 François Dosse, L’histoire en miettes: des ‘Annales’ à la ‘nouvelle histoire’ (Parijs: La 
Découverte, 1987); François Dosse, Histoire du structuralisme (Parijs: La Découverte, 
1991/1992; (twee delen: deze studie is ook in Engelse en Duitse vertaling verschenen).

235 Elders heeft Dosse deze ontwikkeling nog eens uitgezet: François Dosse, ‘Le retour de 
la biographie après une longue éclipse’, in: Antoine Coppolani en Frédéric Rousseau 
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concluderen hetzelfde: de crisis van de ‘grands modèles d’interprétation, 
marxiste et structuraliste entre autres’ heeft historici doen terugkeren naar 
het individu.236 De terugkeer naar de biografie was nadrukkelijk niet een 
terugkeer naar de biografie van de Great Men, zoals ook Jacques Revel in 
een artikel heeft beklemtoond: niet voorbeeldigheid en exemplariteit ston-
den voortaan centraal in biografieën, maar een onderzoek naar de eigen-
heid van individuele levens binnen de context van het verleden.237 Deze 
algemene internationale tendens valt dus met zekerheid te traceren in de 
periodisering van de geschiedkundige waardering voor de biografie: ook 
Duitse en Nederlandse auteurs wijzen op een cesuur in de waardering van 
de biografie als historisch genre in de jaren tachtig. In welk land de biogra-
fie het meest door historici problematisch werd gevonden, daarover kan 
men twisten.238 De Franse wetenschap, met haar ‘raison’, negeerde evenwel 
volgens Dosse de biografie voor die opleving vanwege het gevaarlijke, hy-
bride karakter van het genre. Maar in de jaren tachtig werd dat nu juist 
een voordeel: vanaf die jaren werd de biografie door de historicus als een 
geschikt experimenteel genre beschouwd waarin de epistemologische am-
bivalentie van de geschiedwetenschap kon worden verkend. Literatuur en 
menswetenschap konden zo in de biografie worden verenigd. De biografie 
maakt aldus Dosse aan de historicus pijnlijk duidelijk hoezeer zijn eigen 
vak zich tussen de verhalende, literaire en de wetenschappelijke traditie 
in bevindt. De doem die de Annales-historici over de biografie uitspraken 
werd overwonnen. Zelfs de grote bezwaren die wereldberoemde denkers 
als Barthes en Foucault opwierpen tegen de biografie stonden een opleving 

ed., La Biographie en histoire. Jeux et enjeux d’écriture (Parijs: M. Houdiard, 2007), p. 
17-29. 

236 Loriga, Le Petit x, p. 248-249. De terugkeer van de biografie in Frankrijk is door meer-
dere auteurs gesignaleerd: Georges Benrekassa, ‘Le retour du biographique’, in: G. 
Dessons, Le Travail du biographique , La Licorne (Poitiers: UFR de Langues et Littéra-
tures de l’Université de Poitiers, 1988), p. 137-159; Claude Arnaud, ‘Le retour de la bio-
graphie: d’un tabou à l’autre’, in: Le Débat (1989)54, p. 40-47.

237 Jacques Revel, ‘La biographie comme problème historiographique’, in: Hans Erich 
Bödeker ed., Biographie Schreiben (Göttingen: Wallstein Verlag, 2003), p. 327-348.

238 Loriga, Le Petit x, p. 51: ‘C’est probablement en France que la biographie est le plus 
mise à mal.’ Ook Loriga verwijst hiervoor naar de Annales-historici en Braudel.
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van de Franse biografie in de jaren tachtig niet in de weg.239

Dosse heeft in zijn studie de Franse biografische traditie gedetailleerd 
ontleed. De biografiepraktijk heeft hij ook nadrukkelijk in zijn onderzoek 
betrokken en er zijn veel biografieën in zijn studie verwerkt. Dosse onder-
zoekt evenwel alleen Franse biografieën. Hij beschrijft hoe Franse biografen 
in het begin van de twintigste eeuw ruimhartig psychologische verklarin-
gen, dialoog en fictie in hun werk toepasten, en dat veel biografen roman-
ciers waren: onder meer onder de schrijvers Maurois, Malraux, Zweig en 
Troyat schreven veelverkochte biografische werken. Daarna brak een lange 
tijd van biografische verwaarlozing aan. In het laatste kwart van de twintig-
ste eeuw keerde de biografie echter terug in de menswetenschappen. Dosse 
ziet in de biografie vooral een experimenteerterrein voor historici. In de 
biografie komen belletrie en menswetenschap samen, en biografie roept 
ook nadrukkelijk vragen over de verhouding tussen die twee op. Hij gaat 
ook uitgebreid na hoe de relatie tussen biografie en geschiedschrijving in 
de twintigste eeuw is geweest, maar doet dat wel alleen voor het Franse 
grondgebied.240

Zo schrijft Dosse dat de Franse socioloog François Simiand al in 1903 
voorstelde om de biografie onder te brengen bij de anekdotische geschie-
denis en de historische roman. Simiand vond namelijk dat het hoog tijd 
werd dat Franse historici bijvoorbeeld het economische leven in Frankrijk 
tijdens de Revolutie en het Keizerrijk gingen onderzoeken, iets wat tot dan 
toe nog niet was gebeurd. Simiands suggestie werd later door Marc Bloch 
en Lucien Febvre overgenomen als programma voor het tijdschrift Anna
les. De professionalisering van de geschiedschrijving die in de negentiende 
eeuw was begonnen kreeg in de Annales-school in de twintigste eeuw een 
van haar succesvolste uitwerkingen. Enkele oude geschiedtradities, waar-
van de biografie er een is, werden daarbij echter zonder pardon aan de kant 

239 In 1981 verscheen het artikel ‘Five types of contemporary French biography’ van 
Gabriel Merle, in: Anthony M. Friedson ed., New Directions in Biography. Essays (Ho-
nolulu, University of Hawaii Press: 1981), p. 62-72.

240 Zie voor een kritische reactie op Dosse: Hans Renders, ‘Privé in de politieke biografie’, 
in: Hans Renders en Gerrit Voerman ed., Privé in de politieke biografie (Amsterdam: 
Boom, 2007), p. 7-13.
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gezet. Braudel zou later als voorman van de Annales-historici in de tweede 
helft van de twintigste eeuw de verdere aanval inzetten op de biografie.

Dosse schetst hoe daarnaast in de begindecennia van de twintigste eeuw 
succesvolle auteurs gebruikmaakten van de vraag van het grote publiek 
naar biografieën. Zij begonnen sensatiegerichte biografieën te schrijven. 
De kloof tussen biografie en wetenschap werd steeds groter. In een andere 
studie stelde Dosse vast dat de biografie in de wetenschappelijke geschied-
kundige tijdschriften tot het eind van de jaren zeventig als een randver-
schijnsel werd beschouwd.241 In die gevallen dat academici in de jaren zes-
tig en zeventig wel een biografie schreven verexcuseerden ze er zich bijna 
voor.

Dosse’s analyse van de terugkeer van de biografie in de jaren tachtig is 
een van de ondertussen vele, en men kan zich zelfs afvragen of deze be-
vinding niet al te zeer de nadruk legt op een omslag in dit decennium. Als 
de spectaculairste ‘terugkeer’ naar de biografie noemt Dosse het werk van 
de Annales-historicus Jacques Le Goff.242 Deze veroordeelde in zijn artikel 
‘Comment écrire une biographie aujourd’hui?’, dat ook vertaald is in het 
Nederlands en het Duits, ‘de simplistische terugkeer naar de traditionele, 
oppervlakkige, anekdotische, louter chronologische biografie’.243 Maar ook 
historische studies waarin het personage nadrukkelijk beschreven wordt in 
het licht van zijn tijd en zijn omgeving, behoorden volgens Le Goff niet tot 
het biografische genre. Le Goff was op dat moment bezig met wat Dosse 
een ‘utopie’ noemt: een biografie van de Heilige Lodewijk uit de Middeleeu-
wen, waarin de persoon Lodewijk niet alleen als ‘voorwerp in zijn context’ 
wordt bestudeerd, maar waarin ook wordt onderzocht wat hij in zijn tijd 
en na zijn dood verpersoonlijkte. Le Goff zelf noemde dat dan ook een po-
ging tot de ‘totale biografie’. Biografie en Annales-geschiedschrijving leken 

241 Dosse, L’histoire en miettes.
242 Dosse, Le pari biographique, p. 303-310.
243 Jacques Le Goff, ‘Comment écrire une biographie historique aujourd’hui’, in: Le Débat 

54(1989) p. 4853; Engelse vertaling: Jacques Le Goff, ‘The Whys and Ways of Writing 
a Biography: The Case of Saint Louis’, in: Exemplaria 1(1989), p. 207-225; Nederlandse 
vertaling: Jacques Le Goff, ‘Het schrijven van een moderne historische biografie’, in: 
Bulletin Geschiedenis, Kunst, Cultuur 2(1993)1, p. 1-11.
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in deze aanpak van Le Goff een monsterverbond aan te gaan.
Het is inderdaad zo dat in Frankrijk vanaf de jaren tachtig pogingen wer-

den gedaan om de door sociale wetenschappen geïnspireerde geschied-
schrijving te verbinden met de biografie. Zo redigeerde de Franse historicus 
Jacques Revel in 1996 een bundel over historische en sociale analyses op 
microniveau, waarin door tien auteurs op diverse wijzen wordt nagegaan 
hoe in microhistorisch onderzoek recht gedaan kan worden aan zowel de 
ervaringen van historische actoren als aan meer structurele sociaal-histo-
rische verklaringen.244 Revel publiceerde verder in 2003 een artikel over de 
biografie als historiografisch probleem.245 Een van de opvallende probleem-
punten die Revel daarin noemt is dat een biografie duidelijk maakt dat een 
individu te allen tijde keuzes had in de te volgen paden en te verrichten 
handelingen in zijn leven, of tenminste: dat een historicus of biograaf dat 
terdege dient te beseffen, hoezeer uiteindelijk ook sprake is van één spe-
cifiek levensverhaal dat is uitgekomen.246 Hoe kan een biograaf omgaan 
met deze verleden toekomst vol mogelijkheden? Deze ‘openheid’ van het 
verleden is in essentie ook een probleem dat in het hart van de geschied-
schrijving überhaupt ligt: waarom is alles gelopen zoals het is gelopen en 
niet anders?

In de door Revel samengestelde bundel was ook een bijdrage opgeno-
men van Sabina Loriga, een Italiaanse historica die werkzaam is in Frank-
rijk en inmiddels veel heeft geschreven over de relatie tussen biografie en 
historiografie.247 In haar bijdrage ‘La biographie comme problème’ stelt 
ook Loriga de terugkeer van het individu in het aandachtsgebied van histo-
rici vast, en daarmee ook van de biografie als academisch historisch genre. 
Nu stonden echter de subjectieve en doorleefde ervaringen van personen 
die voorheen normaal gesproken buiten het vizier van de historicus en de 
biograaf bleven, of slechts anoniem of in macro-economische wijze behan-

244 Jacques Revel ed., Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience (Parijs: Gallimard/Le 
Seuil, 1996).

245 Revel, ‘La biographie comme problème historiographique’.
246 Revel, ‘La biographie comme problème historiographique’, p. 344-345.
247 Sabina Loriga, ‘La biographie comme problème’, in: Jacques Revel ed., Jeux d’échelles. 

La micro-analyse à l’expérience (Parijs: Gallimard/Le Seuil, 1996), p. 209-231.
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deld werden centraal: mensen uit het gewone volk, vrouwen, personen die 
behoorden tot wat in navolging van door theorist Gayatri Spivak ook wel de 
subalterne groepen werden genoemd. De geschiedenis van mensen buiten 
de bestuurlijke en culturele elite kan ook op een andere dan kwantitatieve 
manier worden benaderd. Loriga sluit hiermee aan bij de microgeschiede-
nis. Eerder, in 1991, publiceerde ze al een microhistorische studie waarin de 
verhalen van gewone soldaten de institutionele verhalen over het Piemon-
tese leger in de achttiende eeuw bijstellen.248

Uitgebreider ging Loriga in op de relatie tussen biografie en geschied-
schrijving in de monografie Le Petit x.249 Loriga analyseert in deze studie 
enkele prominente negentiende-eeuwse denkers en hun reflecties op het 
individu in de geschiedenis.250 De ‘kleine x’ uit de titel verwijst naar een for-
mule van de Duitse historicus Johann Gustav Droysen, die in 1863 schreef 
dat het individuele genie (wat iemand is, en heeft gedaan, gesymboliseerd 
in de letter A), de som is van externe omstandigheden (a) plus individueel 
talent en vrije wil (x). Oftewel: hoe kunnen we het individuele loskoppe-
len van de algemene beweging van de geschiedenis? Loriga is in dit boek 
de denkbeelden nagegaan van de historici Thomas Carlyle, Wilhelm von 
Humboldt en Friedrich Meinecke, de kunsthistoricus Jakob Burckhardt, de 
filosoof Wilhelm Dilthey en de schrijver Leo Tolstoj, die allen in de negen-
tiende eeuw hebben geprobeerd de individuele dimensie in de geschiede-
nis terug te brengen, zo luidt de stelling van Loriga. Uitgebreid komen de 
grenzen tussen biografie en geschiedenis aan de orde, waarbij ook weer het 
debat over het onderscheid tussen literaire fictie en de historische feitelijke 
waarheid naar voren komt.

Interessant is dat Loriga via haar werk een schommelbeweging in 

248 Sabina Loriga, Soldats. Un laboratoire disciplinaire: l’armée piémontaise au XVIIIe siècle 
(Parijs: Mentha, 1991).

249 Loriga, Le Petit x.
250 Loriga’s inzichten uit de studie zijn deels ook in het Engels toegankelijk: Sabina Loriga, 

‘The Role of the Individual in History. Biographical and Historical Writing in the Ni-
neteenth and Twentieth Century’, in: Hans Renders en Binne de Haan ed., Theoreti
cal Discussions of Biography. Approaches from History, Microhistory, and Life Writing 
(Boston en Leiden: Brill, 2014), p. 75-93.
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de waardering van het individu in de geschiedschrijving laat zien. Al 
aan het einde van de achttiende eeuw constateert ze een neiging in de 
geschiedschrijving om de voorkeur te geven aan een onpersoonlijk verle-
den, waarna er weer tegenbewegingen komen in de eeuw daaropvolgend. 
Na vooral teleologische visies op het verleden in de negentiende eeuw gaat 
ten slotte in de twintigste eeuw het sociaalwetenschappelijk perspectief in 
de geschiedschrijving domineren. Het concept van de ‘gemiddelde mens’ 
wordt uitgevonden en men probeert sociale wetmatigheden te achterhalen 
in het functioneren van samenlevingen en individuen in heden en verle-
den.

De auteurs die Loriga behandelt werken elk op een specifieke manier 
de rol en functie van het individu in de geschiedschrijving uit. Het komt 
uiteindelijk neer op de persoonlijke keuze of formulering van een auteur 
of de heersende historische zienswijze die bepaalt hoe naar een individu in 
het verleden wordt gekeken, en hoe dat in een historische reconstructie tot 
uiting komt. Loriga concludeert dan ook dat geschiedschrijving in essentie 
een complex geheel is waarin altijd spanningen te vinden zijn tussen een 
algemeen begrip van het verleden en percepties van individuen, tussen een 
onderzoek naar de historische waarheid en de narratieve verbeelding van 
het verleden. Ze pleit voor meer variatie in de wijzen waarop historici en 
biografen het verhaal van het verleden vertellen, ondanks het gegeven dat 
een historicus het idee van een historische werkelijkheid niet los kan laten. 
Ook onzekerheden, dissonanten en ongerijmdheden uit het verleden die-
nen een plek in het historische en biografische relaas te krijgen. Zo kunnen 
volgens Loriga twee utopieën vermeden worden: die van de biografische re-
presentativiteit (een individueel leven kan niet een geheel tijdperk omvat-
ten) en die van de naturalistische illusie (het gehele verleden, alle levens 
uit het verleden in hun geheel beschrijven, dat gaat niet).251 Een historicus 
maakt altijd een beredeneerde arbitraire keuze, probeert uit wat werkt. In 

251 Loriga, Le Petit x, p. 261-263. De biografie als medium bij uitstek om een heel tijdperk 
te reconstrueren is een vaker gebruikt topos: naast Dilthey heeft ook Walter Benjamin 
deze gedachte uitgewerkt; Dosse, Le pari biographique, p. 7. Een individueel leven be-
vat dan als het ware alle elementen van een tijdperk.
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het licht van de twee utopieën is het beter om te spreken van de duizelin-
gwekkendheid en complexiteit van het verleden dan van de uniformiteit of 
totaliteit ervan. De historicus staat op ruïnes (Meinecke), laat zich door wat 
is overgebleven impregneren en probeert nieuwe verbindingen te leggen 
(Burckhardt en Droysen). Het gaat niet om het geheel of het particuliere, 
maar om de verbindingen ertussen, de cirkels en kruisverbanden die ove-
ral getrokken kunnen worden. Een goede historicus legt zo toch vaak ook 
het obscure bloot, het onverwachte, het vreemde, echter altijd gebaseerd 
op documentatie: een historicus dient derhalve altijd een balans te zoeken 
tussen realisme en creativiteit (Kracauer). Uit het werk van Tolstoj ten 
slotte kan men volgens Loriga leren hoe ook andere perspectieven op het 
verleden mogelijk zijn, waarmee een dichtgeplamuurd, coherent verleden 
wordt vermeden. Een historicus en ook de biograaf zal altijd moeten verwi-
jzen naar een historische werkelijkheid, maar heeft een breed repertoire 
aan mogelijkheden om dat verleden in verbindende gehelen en individuele 
trajecten vorm te geven.

Loriga’s studie is ideeënhistorisch en legt een lang verleden in het denken 
over de biografie bloot, zoals ook de Engelstalige anthologieën van Clifford 
en Novarr dat op een andere manier doen, door middel van bloemlezingen 
uit theoretische teksten uit de afgelopen eeuwen.252 Loriga situeert het den-
ken over de biografie midden in de geschiedfilosofie van de negentiende 
en twintigste eeuw en laat zien hoe door niet de minste auteurs uitgebreid 
over de biografie is nagedacht. Haar werk kan worden gezien als een reha-
bilitatie van de biografie als thema van reflectie en toe te passen methode 
in de geschiedschrijving, juist door de geschiedenis en veelzijdigheid van 
het denken over biografie in het werk van historische denkers als Carlyle, 
Von Humboldt, Meinecke, Burckhardt en Dilthey te demonstreren.

Dit past in de continentale traditie van ideeën- en cultuurgeschiedenis, 
waarin opvalt dat de biografie weliswaar als historisch problematisch wordt 
beschouwd, maar ook als een onderwerp waar niet de minste auteurs zich 
over gebogen hebben. Ook in het Duitse taalgebied ontvouwt zich dit pa-
troon: de biografie is een voor de geschiedschrijving problematisch genre, 

252 Clifford, Biography as an Art; Novarr, The Lines of Life.
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en kent geen academisch gelegitimeerde traditie, maar ondertussen zijn er 
wel interessante auteurs te vinden die zich met de biografie bezig hebben 
gehouden.

3.4  Duitsland: de problematische verhouding tussen   
 biografie en geschiedenis II

Ook in Duitsland is de relatie van historici met de biografie als wisselend 
omschreven. Ooit werd het schrijven van een biografie als een academi-
sche doodzonde beschouwd, en ook als een doodsteek voor de carrière van 
de betreffende historicus. Vandaag de dag is dat volgens de Duitse hoogle-
raar Nieuwe Geschiedenis Wolfram Pyta in zijn lemma ‘Geschichtswissen-
schaft’ in het handboek van Klein uit 2009 echter eerder andersom.253 Niet 
langer schrijven academische buitenbeentjes biografieën, en als ‘sympto-
matisch hierfür kann gelten, dass mittlerweile auch zunemehnd Habilita-
tionsschriften einen biographischen Zugang wählen und ihren Verfassern 
bei dem Erklimmen der höchsten Sprossen auf der akademischen Karrie-
releiter sogar dienlich sind’. Voor de terugkeer van de biografie in de Duitse 
geschiedwetenschap stelt Pyta drie hoofdoorzaken vast. De biografie past 
in de eerste plaats goed in de hermeneutische wijze van interpretatie die 
gemeengoed is in de geschiedwetenschap, ten tweede is een zekere afstand 
tot theorie in haar voordeel in de onderzoekspraktijk; en ten slotte heeft ze 
de resultaten uit de sociale geschiedenis in zich opgenomen en in de cul-
tuurgeschiedenis een nieuwe legitimatie gevonden.

Pyta stelt vast dat er een kloof bestaat tussen theoretische literatuur 
over de biografie, waarin allerlei uitdagingen en problemen geformuleerd 
worden, en de vrij conventionele vorm waarin veel historische biografieën 
doorgaans op de markt verschijnen. In deze historische biografieën wordt 
vaak een strikte chronologie aangehouden en lijkt de bestudeerde histo-

253 Wolfram Pyta, ‘1. Geschichtswissenschaft’, in: Christian Klein ed., Handbuch Bio
graphie. Methoden, Traditionen, Theorien (Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 
2009), p. 331-338.
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rische personen vaak uit één stuk te bestaan. Pyta probeert echter in drie 
thema’s de levendige reconstructie van het verleden die in een biografie 
plaatsvindt te verbinden met de theoretische complexiteit van die activi-
teit.

De gemeenplaats dat in een biografie de relatie tussen structurele 
dwangmatigheden en individuele ontwikkelingsmogelijkheden moet wor-
den bestudeerd, kan worden opgelost door het begrip ‘crisis’ als uitgangs-
punt te nemen. In crisissituaties openen zich immers nieuwe handelings-
mogelijkheden voor individuen en komt het persoonlijke element op bijna 
exemplarische wijze tot zijn recht. Maar Pyta past dit wel voornamelijk 
toe op leidersfiguren: hoe zij een aandeel met hun handelen hadden in 
crisismomenten van de geschiedenis, verbindt hij ook met ‘charismatisch 
leiderschap’ (Kershaw over Hitler). Inzichtin het tijdperk waarin het indi-
vidu leefde kan via de begrippen ‘ervaringsruimte’ en ‘verwachtingshori-
zon’ worden gereconstrueerd (‘Erfahrungsraum’ en ‘Erwartungshorizont’, 
termen gemunt door Reinhart Koselleck), waarbij het tijdperkbewustzijn 
(Epochenbewußtsein) van een individu ook toegang kan geven tot het leven 
van dat individu.

De relatie tussen biografie en psychologie ten slotte is in de laatste de-
cennia onder historische biografen weer uit zicht verdwenen: bronnen uit 
de jeugd van een protagonist ontbreken vaak, terwijl die periode door de 
psychologie en psychoanalyse vaak als doorslaggevend wordt beschouwd. 
Cultuurgeschiedenis en cultuursociologie domineren in verklaringen voor 
de relatie tussen politieke leiders en hun aanhang. Pyta richt zich hier weer 
nadrukkelijk op biografieën van politieke leiders.Voor de verklaring van 
emotionele en seksuele motieven grijpen biografen vaak terug op een bon-
te mengeling van cultuur-, sociaal- en wetenschapshistorische verklarin-
gen, en niet op benaderingen die worden aanbevolen door de psychologie. 
Pyta merkt daarbij op dat de vraag zich opdringt in hoeverre een biograaf 
de intieme details die hij tegenkomt dient te gebruiken in zijn werk, wan-
neer zijn kennisvraag op andere gebieden ligt. Het antwoord van de Neder-
landse hoogleraar biografie Hans Renders zou zijn dat het private altijd het 
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publieke ter discussie moet stellen of relativeren.254 In de twintigste eeuw 
is dat met de uitbreiding van academische onderwerpen tot alle terreinen 
van het leven, men denke voor de geschiedwetenschap bijvoorbeeld aan 
de geschiedenis van het persoonlijk leven, voor veel meer zaken mogelijk 
geworden.

De observatie van Pyta dat een zekere afstand tot theorie in het voordeel 
van de biografie heeft gewerkt, betekent bij nader inzien dat biografieën 
die succes boekten en blijvend bleken, dit zonder uitgewerkt theoretisch 
kader deden. Maar impliciet ziet Pyta wel een specifiek patroon in deze 
biografieën dat we heel goed theoretisch van aard kunnen noemen, na-
melijk in het bijeenbrengen van uiteenlopende thema’s en deeldisciplines 
van de geschiedwetenschap, en wordt tegelijk een tijdsdiagnose tot stand 
gebracht, zoals Dilthey al voorstelde. Pyta vangt dit in het mooie begrip 
‘Buntheid’, bontheid.

De sociale geschiedenis heeft er verder voor gezorgd dat individuen na-
drukkelijk in sociale structuren gesitueerd worden, ook in biografieën. Maar 
deze ontwikkeling roept ook weer een tegenbeweging op: in toenemende 
mate worden ook weer reconstructies gemaakt die het persoonlijke weer 
boven sociale gebondenheden stelt, waarbij wordt geprobeerd de nadruk 
te leggen op de unieke combinatie van verschillende sociale contexten die 
samenkomen in een individuele leefwereld. Pyta toont in zijn behandeling 
duidelijk zijn achtergrond in de politieke geschiedschrijving: de biografie-
en die hij als voorbeelden noemt zijn onder meer die van Adenauer, Hitler, 
Caesar en Hindenburg, van laatstgenoemde schreef hij zelf een biografie. 
Niettemin komt Pyta ook het thema van de historische narrativiteit aan 
de orde en gaat hij in op de theoretische reflectie op de biografie in het 
algemeen. Interessant is dat hij hierin tot nieuwe formuleringen probeert 
te komen, en dat is iets wat bij meerdere auteurs in het Duitse taalgebied 
die over de biografie schrijven te zien is, bijvoorbeeld in het werk van Olaf 
Hähner, die met zijn studie Historische Biographik een voor het onderwerp 
geschiedschrijving-biografie belangrijke studie schreef.255

254 Renders, ‘Privé in de politieke biografie’.
255 Hähner, Historische Biographik.



146

hoofdstuk 3

3.4.1 Olaf Hähner: Historische Biographik
Hähner bestudeert in zijn onderzoek de biografie als historisch genre bin-
nen de Duitse geschiedschrijving, en ruimt het grootste deel van zijn on-
derzoek in voor de plaats van biografie in het negentiende-eeuwse Duitse 
historisme. Het historisme is de biografie inderdaad eerder toegenegen dan 
vijandelijk gezind: de nadruk op het historisch begrijpen van het verleden, 
het in hermeneutische zin trachten te begrijpen van gebeurtenissen, acto-
ren en tijdsgewrichten, biedt meer ruimte voor de historische reconstructie 
van een individueel leven dan de sociaal-wetenschappelijk ingerichte ge-
schiedschrijving, die zich tegen het historisme in zou ontwikkelen. Hähner 
richt zich in zijn studie specifiek op de cognitieve voorstellingsmogelijkhe-
den die de historische biografie biedt, en niet zozeer op haar literaire kwali-
teiten of op de politieke doeleinden van de biograaf-historicus. Hij stelt vast 
dat het problematische van de historische biografie is dat ze zowel als een 
vorm van de ‘literarischen Gattung Biographie’ kan worden beschouwd, als 
ook als een geschiedwetenschappelijke uitingsvorm. Het begrip ‘historische 
biografie’ is daarom voor Hähner niet een automatisch gegeven. Hij gaat 
uitgebreid in op de begripshistorische en theoretische noties die aan deze 
definitie verbonden zijn. Niettemin is de historische biografie wel duidelijk 
het kernwoord van Hähners studie, zie ook de titel Historische Biographik, 
en wordt het als een belangrijk bestaand verschijnsel aangenomen.

De tegenwerping dat het begrip ‘historische biografie’ teveel een pleo-
nasme is, in de zin dat alle biografieën historisch van aard zijn, wordt door 
Hähner afgezwakt: wanneer een biograaf nadrukkelijk historische kennis 
tracht door te geven is pas sprake van een historische biografie. Een bio-
grafie zonder het adjectief ‘historisch’ richt zich primair op de voorstelling 
van de individuele levensloop, zonder dat noodzakelijkerwijs historische 
kennis wordt doorgegeven.256 Of dat echter niet in alle biografieën uitein-
delijk wel gebeurt, bedoeld of niet, is een tegenwerping op Hähners stel-
ling die men kan formuleren vanuit een ruimhartige opvatting van wat 
tot geschiedschrijving te rekenen valt. Wat voor soort historische kennis 
geven diverse soorten biografieën door, ook al staan ze bijvoorbeeld ver 

256 Hähner, Historische Biographik, p. 26-27.
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van academische geschiedschrijving af? Hähner stelt echter vast dat het 
begrip ‘historische biografie’ hoe dan ook al een lange eigen geschiedenis 
kent. Meerdere auteurs uit het achttiende- en negentiende-eeuwse Duitse 
idealisme en historisme betoogden dat de historische biografie zich onder-
scheidt van meer persoonlijke vormen van biografie, waarin kennis over 
het individu centraal staat, en de persoonlijkheid en individuele ontwik-
kelingsgeschiedenis van de hoofdpersoon de belangrijkste thema’s zijn. In 
een historische biografie gaat het echter niet alleen om het individu, maar 
om de verhouding van het individu met de geschiedenis.

Om de situatie inzichtelijker en hanteerbaarder te maken, maakt Hähner 
een onderscheid tussen ‘historische biografie’ en ‘biografische geschiede-
nis’. In een ‘historische biografie’ vormt het persoonlijke en individueel-bio-
grafische nog wel het meest wezenlijke onderdeel, in ‘biografische geschie-
denis’ (of ‘biografische geschiedschrijving’) telt vooral het onderscheid dat 
door het biografische perspectief wordt bewerkstelligd met andere vormen 
van geschiedschrijving, in biografieën, maar ook in historische studies die 
niet in de eerste plaats als biografie worden aangeduid.257 Dit onderscheid 
is bij nader inzien een hele zinvolle, ook voor het onderhavige onderzoek: 
met de term ‘biografische geschiedenis’ wordt de biografie nadrukkelijk als 
historisch onderzoek benaderd, uitgewerkt en onderzocht, en kunnen ook 
historische studies waarin het biografisch perspectief een belangrijke rol 
speelt, en het aantal daarvan is in de laatste drie decennia toegenomen, be-
ter meegenomen worden. Bovendien kan met ‘biografische geschiedenis’ 
een wat breder terrein aan biografieën en studies worden bestreken dan 
met het wat engere begrip ‘historische biografie’.

De ‘biografische geschiedenis’ van Hähner is echter al specifieker dan in 
bovenstaande opvatting. In biografische geschiedenis staat volgens Hähner 
namelijk het leven van een afzonderlijk individu altijd als een eenheid 
centraal. De historische interpretatie van deze eenheid kan op twee ma-
nieren uitgewerkt worden: enerzijds kan een individu als spiegel van een 
tijdperk worden beschouwd, anderzijds kan zijn rol als historische actor 
het onderwerp van studie zijn. Hähner noemt deze uitwerkingen achter-

257 Hähner, Historische Biographik, p. 23.
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eenvolgens de ‘paradigmatische’ en ‘syntagmatische’ verhouding van het 
individu met de geschiedenis. In het vervolg van zijn studie spreekt hij ook 
voortdurend over de ‘paradigmatische biografie’ of ‘syntagmatische biogra-
fie’. In de praktijk vallen in de laatste categorie doorgaans de biografieën 
van gekende staatslieden, koningen en militaire helden (‘welthistorischen 
Individuen’), terwijl de paradigmatische biografie iedereen als onderwerp 
van biografisch onderzoek kan nemen.258 Hähner erkent echter ook dat 
de grenzen tussen paradigmatisch en syntagmatisch vloeiend zijn, en in 
biografische studies kunnen samenvallen. Great Men kunnen spiegels van 
hun tijd zijn, normale mensen kunnen met hun handelen mede bijdragen 
aan het ontstaan van bepaalde historische gebeurtenissen.259 De tweedeling 
die Hähner voorstelt is een innemende: de hoofdpersoon als actor of als 
spiegel, dat is in feite de onderverdeling die hij maakt binnen de historische 
biografie. Het is echter ook weer een herformulering van het probleem dat 
als een rode draad telkens terugkeert wanneer het gaat om de verhouding 
tussen biografie en geschiedschrijving: over de tegenstellingen van indivi-
du versus structuur, uniciteit versus representativiteit. Dat het individu in 
een historisch perspectief altijd als een eenheid moet worden beschouwd, 
zoals Hähner betoogt, kan in twijfel getrokken worden. Het is de vraag wat 
precies onder een eenheid verstaan wordt, maar geschiedschrijving waarin 
rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld de diverse rollen die een per-
soon zijn leven vervult, of de ontwikkeling of tegenstrijdigheden in zijn 
wereldbeeld en het daaruit voortvloeiende veranderlijke gedrag, is alom-
tegenwoordig.

De tweedeling actor-spiegel past Hähner ook toe op zijn interpretatie 
van de lange voorgeschiedenis die aan de moderne historische biografie 
is voorafgegaan, waarbij hij Plutarchus afschrijft als historisch biograaf: 
Plutarchus beschouwde het niet als zijn doel om historische kennis over te 
dragen. In het licht van deze observatie van Hähner wordt het problemati-

258 Zie ook over dit onderscheid: Christian Klein, ‘IV. Analyse biographischer Erzählun-
gen’, in: Christian Klein ed., Handbuch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien 
(Stuttgart en Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2009), p. 202.

259 Hähner, Historische Biographik, p. 31-32.
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sche van het situeren van de geboorte van de biografie bij Plutarchus voor 
de benadering van de biografie als historisch genre nog eens bevestigd. Wel 
kan de vraag gesteld worden in hoeverre de biografische dubbelportretten 
van Plutarchus wel degelijk historische kennis doorgeven of op z’n minst 
vereisen van de lezer, ook al hield Plutarchus zich intentioneel afzijdig van 
historische debatten.

Hähner heeft zich in dit onderzoek uiteindelijk gericht op het ontstaan 
en ontwikkeling van de nadrukkelijk als vorm van geschiedschrijving be-
doelde moderne historische biografie. Hij doet dat door twee vragen te stel-
len: hoe is het idee van de historische biografie ontstaan en hoe is de histo-
rische biografie in de achttiende en negentiende eeuw onderdeel uit gaan 
maken van de moderne geschiedwetenschap die in deze periode ontstond?

Hähner plaatst de historische biografie allereerst in een gebruikelijk lan-
getermijnperspectief door in grote lijnen de wederwaardigheden van het 
genre in Antieke Tijd, de Middeleeuwen, de Vroegmoderne Tijd en de Ver-
lichting te schetsen, maar hij doet dat interessant genoeg wel met andere 
observaties dan gewoonlijk voor de biografie, juist omdat hij zich richt op 
de historische biografie. Hähner stelt bijvoorbeeld dat in de Middeleeuwen, 
een tijdvak dat ook wat betreft de biografie vaak wordt weggezet als een 
duistere periode, wel degelijk belangrijke (historische) biografieën zijn ver-
schenen. En in de perioden die doorgaans worden beschouwd als weder-
opbloeiperioden voor de biografie, de Renaissance en het Humanisme, ver-
schenen wel ‘exemplarische’ biografieën die destijds werden beschouwd als 
uitingen van geschiedschrijving, maar die vanuit ons huidige perspectief 
niet meer zo opgevat zou worden. In het Absolutistische tijdperk werd het 
individu dan wel weer beschouwd vanuit het perspectief van voor ons her-
kenbare overkoepelende historische verbanden, die grotendeels religieus 
of staatkundig geïnspireerd zijn. In de Verlichting ontstonden vervolgens 
de voor ons zo belangrijke moderne opvattingen over geschiedenis en in-
dividu die de verhouding tussen de twee problematiseerde. In een pragma-
tische, seculiere voorstelling van de wereldgeschiedenis worden alleen die 
individuele gedragingen onderzocht die invloed hebben op het historische 
proces.

De historisering van het individu, dus een beweging de andere kant op 
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waarbij geschiedenis gezien wordt als iets wat inwerkt op ieder individu, 
liet daarmee nog op zich wachten. In biografieën en autobiografieën uit 
de tweede helft van de achttiende eeuw werd het individu nog gezien als 
iets wat zichzelf ontwikkelt, historische omstandigheden speelden nau-
welijks een rol. Tegelijkertijd bewogen historici zich met projecten waarin 
werd gestreefd naar een universele wereldgeschiedenis steeds meer af van 
de individuele biografie. Intensieve discussies over de verhouding tussen 
biografie en geschiedschrijving waren volgens Hähner symptomatisch voor 
de verdere verwijdering tussen biografie en geschiedschrijving. Het biogra-
fische perspectief werd als te beperkt voorgesteld, en een alternatief bood 
de collectieve biografie: die leidde zelfs tot ‘wereldgeschiedenissen in bio-
grafieën’. Herder werkte dit idee ook theoretisch verder uit: door een verza-
meling uiteenlopende individuele levens te bestuderen is het mogelijk de 
leefwereld van een tijdvak te reconstrueren.

Een dreigende definitieve breuk tussen biografie en geschiedschrijving 
werd volgens Hähner een halt toegeroepen door literaire en filosofische 
stromingen tussen 1789 en 1815. De steeds sneller gaande ontwikkeling van 
de geschiedenis, of tenminste de nieuwe ervaring dat de geschiedenis zich 
voltrok waar men bij stond, leidde bij Goethe tot het idee dat een biografie 
in de eerste plaats vooral rekenschap moest geven van de verhouding tus-
sen een individu en zijn tijd. Het Verlichtingsidee van een psychologische 
ontwikkelingsgeschiedenis werd vervangen door de interpretatie dat een 
individu zich door een snel veranderende historische context heen ont-
plooit. Daarnaast kwam er ook in pogingen tot het construeren van we-
reldgeschiedenissen weer meer ruimte voor de handelingen van bepaalde 
individuen. Hegel stelde dat individuele handelingen wel degelijk invloed 
konden hebben op grotere historische verwikkelingen. Vervolgens kreeg de 
historische biografie in de negentiende eeuw een plaats in het historisme 
van Droysen en Ranke.

Maar, zo nuanceert Hähner, biografieën bleven tot het midden van de 
negentiende eeuw ook binnen het historisme een marginale rol spelen. Dit 
veranderde pas in de tweede helft van de negentiende eeuw toen in de ge-
schiedschrijving de natiestaat een steeds grotere rol ging spelen, en leiden-
de figuren die een belangrijke rol speelden in de wording en het bestuur 
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van de staat onderwerp werden van biografieën. Binnen dit historisme ont-
stonden twee typen syntagmatische historische biografieën, biografieën 
dus waarin de handelingen van de historische actor centraal staan, name-
lijk de ‘rein historische Biographie’ die zich puur richt op de geschiedenis 
en individueel-persoonlijke ontwikkelingen buiten beschouwing laat, en 
de ‘integrative historische Biographie’, waarin die ontwikkelingen wel wor-
den opgenomen. Voorbeelden van paradigmatische biografieën, waarin 
individuen als een spiegel van hun tijd worden beschouwd, vond men in 
deze tijd in de literaire en literatuurwetenschappelijke traditie van de cul-
tuurhistorische biografie en niet-academische geschiedschrijving, de zoge-
naamde ‘Heimatgeschichtsschreibung’, lokale geschiedschrijving.

Volledig tot wasdom als volwaardige vorm van geschiedschrijving komt 
de historische biografie in Duitsland tijdens het Keizerrijk (1871-1918). Het 
thema van de Pruisische hervormingen en vrijheidsoorlog wordt in his-
torische biografieën uitgewerkt. Belangrijk voor de vestiging van de his-
torische biografie als volwaardige vorm van geschiedschrijving was de 
Methodenstreit die zich aan het eind van negentiende eeuw in de Duitse 
geschiedschrijving afspeelde, waarbij Rankeanen tegenover de school van 
Karl Lamprecht kwam te staan. Lamprecht stond een nieuwe, sociaal-we-
tenschappelijke geïnspireerde vorm van geschiedschrijving voor, gericht op 
de beschrijving van brede cultureel-collectieve ontwikkelingen van samen-
levingen. De neo-Rankeanen hielden echter vast aan het historistische idee 
van de geschiedenis als iets dat zijn eigenheid begrepen moet worden, en 
hielden ook vast aan de biografie als een van de geëigende vormen om de 
geschiedenis op deze manier te verstaan. De historische biografie werd zo 
uiteindelijk volgens Hähner op een zelfde plan getild als monografieën die 
een nationale geschiedenis of tijdvak behandelden.260 De geschiedenis van 
politieke bewegingen in het Duitsland van de negentiende eeuw werd zelfs 
pas voor het eerst goed ontsloten door middel van historische biografieën. 

Hähner onderscheidt vervolgens drie verworvenheden die uit deze eer-
ste ontwikkelingsfase van de moderne historische biografie overeind zijn 
blijven staan. De eerste is dat het ideeënhistorische fundament van de 

260 Hähner, Historische Biographik, p. 197-198.
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historische biografie ligt in zowel de historisering van het individu als de 
geschiedwetenschappelijke reflectie op de rol van het individu in het his-
torisch proces. Aan de historisering van het individu zijn de namen van 
Herder en Goethe verbonden. De laatste stelde in een toelichting bij zijn 
definitie van de biografie als de representatie van een mens in verhouding 
met zijn tijd, dat wanneer een mens tien jaar eerder of vroeger geboren zou 
zijn, hij een totaal ander mens zou zijn geweest.261 Hegel, Ranke en Droysen 
zijn de belangrijkste auteurs als het gaat om de reflectie op de rol van het 
individu in de geschiedenis. Dit tweeledige fundament blijft echter alleen 
overeind staan wanneer er niet een postmoderne deconstructie plaatsvindt 
van de begrippen ‘individu’ en ‘historisch proces’.

De tweede verworvenheid uit deze periode is dat er grof genomen drie 
soorten historische biografieën zijn ontstaan die ook vandaag de dag nog 
worden geschreven: de syntagmatische biografie (waarin de hoofdpersoon 
bijna alleen maar als historische actor wordt beschouwd) waarin vooral 
historische thema’s centraal staan, de integratieve syntagmatische biogra-
fie waarin individuele invloeden en historische interpretaties bij elkaar 
worden gevoegd – deze twee vormen van historische biografie vinden we 
nog steeds terug in de politieke geschiedenis – en ten slotte de paradigmati-
sche biografie (het individu als spiegel), waarin uiteindelijk in de twintigste 
eeuw de grootste veranderingen plaatsvonden. In de negentiende en vroe-
ge twintigste eeuw waren al voorlopers te vinden van deze laatste vorm, die 
in het Duits ook wel de ‘Sozialbiographie’ of de ‘Gesellschaftsbiographie’ 
wordt genoemd.

De derde verworvenheid is dat de biografie in negentiende eeuw uitein-
delijk toch tot een belangrijke en volgens Hähner zelfs centrale vorm van 
geschiedschrijving uitgroeide. Het werd een vorm waarin de ‘brede’ onder-
zoeksresultaten van de geschiedschrijving en diverse gebieden van de his-
torische werkelijkheid gesynthetiseerd konden worden. Ondanks de kritiek 
op de historistische geschiedschrijving die in de jaren zestig en zeventig 
van de twintigste eeuw werd geuit, heeft de historische biografie deze sta-
tus volgens Hähner tot de dag van vandaag gehouden. Historici kunnen 

261 Hähner, Historische Biographik, p. 23-24.
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hun onderzoeksresultaten in biografieën verwerken en er bovendien een 
breder historisch geïnteresseerd publiek mee bereiken. Gezien alle voor-
gaande observaties van andere auteurs over de moeilijke positie van de 
biografie in de geschiedwetenschap lijken deze observaties van Hähner te 
rooskleurig te zijn. Zijn voorstelling van de situatie kan echter ook als be-
hoorlijk adequaat worden ingeschat: de biografie heeft het dan vooral voor 
de bühne lastig gehad als historisch genre, terwijl ze in werkelijkheid ook 
in de hele twintigste eeuw een vaak ingezet historisch genre is geweest. Dit 
biedt een geheel ander perspectief op de verhouding biografie-geschied-
schrijving dan gangbaar is. Voor deze zienswijze zijn ook andere vingerwij-
zingen te vinden: de stroom aan nieuwe historische biografieën droogde in 
de twintigste eeuw nooit op, en er werden ook biografieën geschreven door 
historici die zich (eerder) met scepsis over het genre uitgelaten hadden.

Ook uit historische werken die niet in eerste instantie biografisch van 
aard zijn, blijkt volgens Hähner de onmisbaarheid van biografisch onder-
zoek voor de geschiedschrijving. In algemene geschiedenissen worden 
vaak biografische passages opgenomen, zelfs auteurs van meerdelige bre-
de, structurele geschiedwerken ontsnappen niet aan het opnemen van 
biografische segmenten. De specifieke ‘bemiddelingskwaliteiten’ (‘Vermit-
tlungsleistungen’) van biografieën hangen volgens Hähner samen met het 
menselijke van het biografische perspectief, een aspect dat ook maakt dat 
de biografie bij een breder publiek geliefd is. De lezer kan beter meedenken 
en meevoelen in vergelijking met andere vormen van geschiedschrijving. 
De geschiedenis wordt geconcentreerd in het drama van een mensenleven.

Tegelijkertijd wijst Hähner op de zwakte van ‘intentionele’ geschied-
schrijving. Doordat in deze vorm van geschiedschrijving altijd de actor 
vooropstaat, ligt hierbij ook altijd de nadruk op de ‘binnenkant’ van het 
historische proces. De niet-intentionele factoren die ook invloed hebben 
op het handelen van individuen, de sociale, economische, politieke en cul-
turele wereld, worden daardoor overschaduwd. Ook het biografische per-
spectief is een perspectiefverdraaiing.

In de jaren zeventig hebben meerdere auteurs op het terrein van de Duit-
se geschiedenisdidactiek op dit gevaar gewezen en gepleit voor een meer-
voudig in plaats van gepersonaliseerd perspectief op het verleden. Volgens 
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Hähner sluiten de twee elkaar echter niet uit. Zo zou lezing van meerdere, 
wezenlijk verschillende biografieën van dezelfde persoon dit al kunnen on-
dervangen.

Het individu wordt in biografieën echter ook altijd gerelativeerd, betoogt 
Hähner. Dit komt met name naar voren in de zogenaamde ‘integrativen 
syntagmatischen Biographie’, de synthetiserende actorbiografie. Hierin is 
namelijk sprake van een algemeen-historische voorgeschiedenis (‘mono-
graphische Vorgeschichte’), van een individuele voorgeschiedenis (‘bio-
graphische Vorgeschichte’) en een bijeenkomen van deze twee geschie-
denissen in wat Hähner een ‘bio-monographischer Tätigkeitsgeschichte’ 
noemt, een ‘activiteitengeschiedenis’ waarin de historische tijd en de indi-
viduele mens samenkomen. Concreet betekent dit dat in een biografische 
vertelling gepauzeerd moet worden om het historische verhaal in te voe-
gen: het is het moment dat het individu de geschiedenis binnenstapt. Zul-
ke momenten komen ook andersom voor: in monografieën dienen soms 
biografische passages te worden ingelast om historische gebeurtenissen te 
kunnen duiden. Wanneer Ranke over de Reformatie schrijft, kan hij niet 
anders dan een korte biografie van Luther in zijn verhaal invoegen. De bio-
grafische voorgeschiedenis is nadrukkelijk ook al gericht is op het latere 
historische moment: uiteindelijk komen individu en geschiedenis samen in 
historisch relevante handelingen. Een historische biografie relativeert ook, 
omdat het altijd de historische omstandigheden en voorwaarden schetst 
waarin de hoofdpersoon zich bevindt en zijn handelingen verricht, de ge-
biografeerde is altijd een kind van zijn tijd.

Het menselijke perspectief is zo tenslotte bij uitstek geschikt om ons het 
vreemde verleden eigen te maken: de vreemdheid van het verleden is een 
bekend geschiedtheoretisch topos, dat onder meer ook in de biografie-his-
torische reflecties van Loriga terug te vinden is. ‘Die mikrohistorische Per-
spektive der Biographie auf das Leben eines einzelnen Individuums schafft 
eine fruchtbare Polarität zwischen der Erfahrung “Das waren damals auch 
Menschen” und der Erkenntnis “Aber sie lebten, dachten und empfanden 
doch anders als wir”.’262 Het universeel-menselijke van de microhistorisch 

262 Hähner, Historische Biographik, p. 261.



155

biografie en geschiedschrijving

ingerichte biografie is hier een bij uitstek geschikt instrument om toegang 
te kunnen krijgen tot het onvermijdelijk vreemde verleden.

Hähner beperkt zich in zijn corpus, en daardoor deels ook in zijn theore-
tische observaties vooral tot biografieën van zeer invloedrijke individuen, 
personen die doorgaans als historisch relevant worden beschouwd, vaak 
politieke of religieuze leiders. Daardoor komt de ontwikkeling van de bio-
grafie in de twintigste eeuw in de vorm van de paradigmatische biografie, 
om Hähners eigen terminologie te gebruiken, minder aan bod. Dat is be-
grijpelijk door de nadruk in deze studie op de negentiende eeuw wordt ge-
legd, waarin weinig paradigmatische biografieën of biografieën van figuren 
uit de tweede en derde rij verschenen, zeker van de hand van academische 
geschiedschrijvers. Hähners studie kan echter als een van de beste op het 
vlak van biografie en geschiedschrijving worden beschouwd door een ge-
slaagde combinatie van de geschiedenis van de biografie en geschiedschrij-
ving in Duitsland en wetenschapstheorie, en vooral de verbanden die hij 
daarin legt over een langere periode. Na Historische Biographik zijn echter 
nog meer relevante studies verschenen die ingaan op de biografie als his-
torisch genre.

3.4.2 Biographik-wetenschappers over het thema personen-
  structuren
Een recente interessante publicatie is Prinzipien der Entindividualisierung 
van de jonge Duitse historicus Falko Schnicke.263 Schnicke benadrukt ook 
het afbakeningsprobleem waarmee het begrip ‘biografie’ te kampen heeft: 
het is niet eenduidig en te breed, en een adequate uitgewerkte onderver-
deling van diverse typen aan biografieën is er niet. Duitse literatuurweten-
schappers proberen al vanaf de jaren zeventig de literatuurhistorische en 
-wetenschappelijke uitwerking van de biografie nader te analyseren, maar 
de Duitse geschiedwetenschap is ondanks het werk van Hähner nog niet zo 
ver, zo stelt Schnicke vast. 

Schnicke stelt voor om in het kader van onderzoek naar de biografie als 
historisch genre gebruik te maken van het begrip ‘biografische studies’ in 

263 Schnicke, Prinzipien der Entindividualisierung.
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plaats van ‘biografie’.264 Dat biedt volgens hem namelijk twee voordelen: 
in de eerste plaats worden daarmee naast biografieën in de vorm van mo-
nografieën ook vormen als biografische essays, necrologieën en prosopo-
grafieën verdisconteerd, waarmee uiteenlopende biografische genres uit 
de achttiende en negentiende eeuw kunnen worden meegenomen. Op de 
tweede plaats kan daarmee ook een onderscheid worden gemaakt tussen 
biografie als onderzoeksobject en als activiteit.

Schnicke geeft zijn onderzoek naar de biografie methodologisch en prak-
tisch vorm door zich te richten op de ‘biographiologische Position’ van de 
Duitse historicus Johann Gustav Droysen, die, zoals we in het werk van 
Loriga al zagen, zich theoretisch met de biografie heeft beziggehouden en 
ook biografische studies geschreven heeft. Daarmee wil Schnicke een zo-
genaamd ‘Glasperlenspiel’ voorkomen: in wetenschapstheoretische of -his-
torische discussies dient vooral ook altijd de praktijk betrokken te worden 
om te voorkomen dat men verzandt in een spel van ideale abstracte we-
tenschappelijke vergezichten. In dit geval toetst Schnicke de denkbeelden 
van Droysen over biografie aan wat Droysen daadwerkelijk aan biografisch 
onderzoek heeft verricht en geschreven.265

Schnicke wil hiermee in de eerste plaats de verhouding tussen individu 
en supra-individuele aspecten van de geschiedschrijving nader onderzoe-
ken, en de gevolgen daarvan voor de interpretatie en weergave van histo-
rische figuren. Op de tweede plaats wil Schnicke nagaan wat Droysen pre-
cies onder historische biografie verstaat, enwat volgens hem de historische 
voorwaarden voor identiteit en individualiteit zijn.

In het werk van Droysen, die in de negentiende eeuw een belangrij-
ke rol speelde in het weer wetenschappelijk maken van de biografie, ziet 
Schnicke, zoals blijkt uit de titel van zijn werk, een tendens die ingaat tegen 
de opvatting dat het in een biografie gaat om het individuele: het gaat juist 
om een ‘ontindividualisering’. Biografie is voor Droysen eerder een middel 
om historische ideeën te kunnen beschrijven.266 Het doel is niet kennis van 

264 Schnicke, Prinzipien der Entindividualisierung, p. 3.
265 Schnicke, Prinzipien der Entindividualisierung, p. 5.
266 Schnicke, Prinzipien der Entindividualisierung, p. 95.
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het individu, maar het individu is een aanleiding voor en dient de histori-
sche voorstelling. Schnicke tekent daarbij aan dat de figuren die Droysen 
bestudeert daarbij alleen maar ‘grote’ historische figuren zijn. Deze figuren 
zijn namelijk de ‘werkmeesters’ van de geschiedenis: een groot deel van de 
mensheid wordt daarbij uitgesloten als potentieel biografiewaardig onder-
werp.267 En de personen die wel worden bestudeerd, worden dus niet in de 
eerste plaats om hun persoonlijkheid bestudeerd, maar om hun historische 
relevantie.

In de twintigste eeuw kwam biografisch onderzoek naar niet-uitzonder-
lijke personen op, die de tot dan toe veronachtzaamde domeinen uit her 
verleden zichtbaar wilden maken. Schnicke noemt de ‘Feministische’ en 
‘jüdische Biographik’, en als voorbeeld de biografie van een islamitische ge-
leerde, waarin eerder sprake is van een ‘lebensgeschichtliches Netzwerk’ 
dan van een lineair-chronologische biografie. Daarnaast kwamen biografie-
en van anti-helden en pathografische biografieën op.268 

Bij Droysen stond de geschiedenis van de mensheid op de eerste plaats, 
hij vermeed in zijn biografisch onderzoek privézaken als dagindeling, eet-
gewoonten en seksuele activiteiten. Biografisch onderzoek moest de his-
torische werkzaamheid van individuen laten zien, personen zag Droysen 
altijd als representant van een historisch systeem. 

Het sterke van Schnickes onderzoek is dat hij theorie en biografische 
praktijk van één auteur tegen elkaar afzet. In dit geval is dat ook nog eens 
deels te rechtvaardigen door het belang van zijn hoofdfiguur, Droysen. Te-
gelijkertijd contrasteert Schnicke Droysens aanpak met huidige biografie-
benaderingen. Waar Hähner continuïteit tussen de negentiende en twintig-
ste-eeuwse biografie blootlegt, daar wijst Schnicke vooral op het verschil.

Vier jaar na Hähners studie verscheen onder redactie van de Duitse his-
toricus Hans Erich Bödeker de bundel Biographie schreiben. Daarin maakte 
Bödeker in een inleiding de stand van zaken op wat betreft de biografie in de 
geschiedschrijving.269 Bödeker spreekt onomwonden van een verrassende 

267 Schnicke, Prinzipien der Entindividualisierung, p.171.
268 Schnicke, Prinzipien der Entindividualisierung, p. 167-168.
269 Hans Erich Bödeker, ‘Biographie. Annäherung an den gegenwärtigen Forschungs- 
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renaissance van de biografie in de geschiedwetenschap. De sociaalweten-
schappelijke geschiedschrijving associeerde de biografie met heroïsering 
en met evenementiële geschiedenis, uitgevoerd zonder relevante histori-
sche theorie. Meerdere ontwikkelingen droegen bij aan de terugkeer van 
de biografie, zo stelt Bödeker vast: de voortgaande specialisering binnen de 
geschiedschrijving, de opkomst van de geschiedenis van het dagelijks le-
ven, oral history, volkscultuur en gender als thema’s, een behoefte aan meer 
subjectiviteit en menselijke ervaring in de geschiedschrijving, en een her-
waardering van het historische begrippenapparaat. De belangrijkste reden 
voor de terugkeer van de biografie was echter de rentree van het individu in 
de geschiedschrijving, een gevolg van een verdwijnend vertrouwen in een 
sociale geschiedschrijving gebaseerd op kwantitatieve, structuralistische 
en functionalistische bewijsvoering. Het individuconcept werd daarbij ge-
historiseerd, waarbij de poststructuralistische twijfel aan het bestaan van 
een subject slechts een kleine rol speelde in biografietheoretische discus-
sies. Bödeker vindt dat in de biografietheorie in de afgelopen jaren wel een 
kritische massa bereikt is en onderscheidt enkele probleemthema’s in dit 
veld: een veranderd begrip van het onderwerp van een cultuurwetenschap-
pelijke biografie, de vraag naar de methodologisch-theoretische basis van 
de biografie teneinde de legitimiteit van de traditionele hermeneutische 
benadering (inleving) te onderzoeken, de literaire vormen waarvan biogra-
fen zich bedienen en ten slotte de taak van de biograaf en de functie van de 
biografie in de huidige wetenschap.

Wat betreft het onderwerp van de biografie: een individueel mens kan 
niet meer als een wereld op zichzelf begrepen worden, maar lost ook niet 
meer op in maatschappelijke structuren. De moderne geschiedbeoefening 
is de dichotomie individu-maatschappij voorbij en gaat uit van een socio-
logisch begrip van een historische persoonlijkheid. Het individu is daarbij 
een geïndividualiseerde sociale structuur geworden. Het is volgens Bödeker 
bij uitstek de innovatieve dimensie van de hedendaagse biografie: de in-
bedding van het individu in sociale, culturele en politieke verbanden, en 

und Diskussionsstand’, in: Hans Erich Bödeker ed., Biographie Schreiben (Göttingen: 
Wallstein Verlag, 2003), p. 9-63.
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hij noemt daarbij Sartres studie van Flaubert en Elias’ studie van Mozart als 
vroege voorbeelden. Persoonlijkheid en structuren worden als afhankelijk 
van elkaar begrepen, en de ontwikkeling van een individu en individueel 
bewustzijn is aan sociale en maatschappelijke beperkingen en mogelijkhe-
den verbonden. Er is voortdurend sprake van interactie, waarbij individuen 
handelingsvrijheid hadden en niet volledig gestuurd werden door maat-
schappelijke processen. Bödeker constateert dat sinds Ginzburgs studie 
naar Menocchio de onbekende persoon haar intrede heeft gedaan als on-
derwerp van biografieën, terwijl tegelijkertijd in biografieën van de leden 
van de elite, het traditionele onderwerp van biografen, de supra-individu-
ele elementen een veel belangrijker rol zijn gaan spelen. Verder heeft de 
coherente en gesloten persoonlijkheid afgedaan. Bourdieu’s kritiek op de 
biografische illusie en het werk van romanciers als Musil en Tolstoj leggen 
de nadruk op de incoherentie van levens, waarbij de laatste twee in hun 
verhalen ook laten zien hoe het individuele het collectieve kan weerspie-
gelen. 

Het concept ‘individueel persoon’ is zeer tijdgebonden en kan zelfs als 
een ‘verklarende Ideologie’ worden beschouwd. ‘Die geschichte des bio-
graphischen Schreibens ist also untrennbar mit der Sozialgeschichte der 
Individuation verknüpft. Biographik wäre dann der Spiegel der jeweils 
herr schenden Individualitätsauffassungen.’270 Mensen keken in de zestien-
de eeuw op een hele andere manier naar zichzelf dan vandaag de dag en 
hadden een ander idee van persoonlijke identiteit. Een biograaf dient daar-
om niet alleen een levensweg te reconstrueren, maar ook de zelfenscene-
ring die gebiografeerden op hun eigen leven toepasten. Een interessante 
vraag daarbij is in hoeverre die eigen ‘levensconstructies’ van gebiografeer-
den zelf, de autobiografische verhalen die zij construeren, geïnspireerd zijn 
op andere biografieën en overgeleverde modellevens. Kracauer leverde vol-
gens Bödeker fundamentele kritiek op de twintigste-eeuwse biografie: waar 
in de negentiende eeuw nog sprake was van een geloof in een voorbestemd 
handelen, wat leidde tot afgeronde levensbeelden, was daar in de moderne 
twintigste eeuw niets meer van over. De moderne roman met haar disconti-

270 Bödeker, ‘Biographie’, p. 30.
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nue vertelwijze was hier een symptoom van, maar in biografieën kwam dit 
niet tot uiting. Kracauer zelf gaf zijn biografisch onderzoek naar de com-
ponist Jacques Offenbach vorm in een ‘Gesellschaftsbiographie’. Zijn voor-
beeld werd echter nauwelijks gevolgd door anderen.271

In navolging van Bödeker heeft de Duitse historicus Helmuth Trischler 
erop gewezen dat vanaf ongeveer de jaren tachtig ook in theoretische zin 
een inhaalslag gemaakt is in de reflectie op de biografie.272 Veel auteurs ne-
men dat echter niet mee wanneer zij zich over de biografie buigen, omdat 
de meeste onderzoekers alleen binnen de eigen discipline naar relevante 
literatuur zoeken. Trischler benadrukt in navolging van andere auteurs op 
dat in het moderne begrip van de biografie als fundamenteel dialectisch be-
nadering, waarin de wisselwerking tussen een maatschappelijke ‘uitwendi-
ge’ levensloop en een fysieke en psychische, ‘innerlijke’ levensloop centraal 
staat, de zwakheden van de historistische biografie zijn weggenomen. Die 
legde namelijk te zeer de nadruk op de ‘historische grootheid’ van de gebio-
grafeerde, het intuïtief herbegrijpen van een individuele levensloop en het 
door primaire bronnen te bereiken objectiviteitsideaal.273 

Trischler ziet in moderne biografieën zogenaamde interactionistische 
modellen terug: de identiteit van een historisch subject bestaat daarin uit 
persoonlijke en sociale delen. Ondanks de moderne seculaire standaardi-
satie van de maatschappij is menselijk handelen nog niet helemaal vast-
gelegd en blijven individuen een bepaalde autonomiteit houden. Trischler 
concludeert dat het loont om de uiteenlopende rollen die een individu in 
een decentrale maatschappij speelt te onderscheiden, waarbij echter op 

271 Zie ook: Esther Marian, ‘Individuum und Gesellschaft in Siegfried Kracauers Jacques 
Offenbach und das Paris seiner Zeit’, in: Wilhelm Hemecker ed., Die Biographie. Beiträ
ge zu ihrer Geschichte (Berlijn en New York: Walter de Gruyter, 2009), p. 205-250.

272 Helmuth Trischler, ‘Im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft. Aufgaben, 
Themenfelder und Probleme technikbiographischer Forschung’, in: BIOS Sonderheft 
11(1998) [Wilhelm Füβl en Stefan Ittner ed., ‘Biographie und Technikgeschichte’], p. 
42-58. 

273 Theodor Schieder, ‘Strukturen und Persönlichkeit in der Geschichte’, in: Theodor 
Schieder, Geschichte als Wissenschaft. Eine Einführung (München/Wenen: R. Olden-
bourg, 1965), p. 157-194; Jürgen Oelkers, ‘Biographik – Überlegungen zu einer unschul-
digen Gattung’, in: Neue Politische Literatur 19(1974)3, p. 296-309.
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een hoger niveau deze domeinen weer geïntegreerd dienen te worden, 
waarbij ook de onderlinge wisselwerking tussen de verschillende rollen 
naar voren komt. Het streven naar ‘biografische totaliteit’, voorheen vaak 
als het ultieme doel van de historische biografie beschouwd, breng teveel 
het gevaar met zich mee dat het maatschappelijke geheel uit het oog wordt 
verloren. Beter is het te streven naar multiperspectiviteit, waarbij diverse 
historische perspectieven naar voren kunnen komen, bijvoorbeeld de we-
tenschaps-, sociaal-, economisch-, politiek- of cultuurhistorische, al naar 
gelang de bestudeerde persoon. Het is vooral van belang om in de vragen 
die in de biografie gesteld worden de actuele academische stand van zaken 
te betrekken, aldus Trischler.

Het thema structuur-persoonlijkheid heeft in de Duitse geschiedschrij-
ving ruime aandacht gekregen. Al in 1976 vonden er academische bijeen-
komsten plaats waarin dit thema centraal stond, wat uiteindelijk leidde 
tot de bundel Persönlichkeit und Struktur in der Geschichte.274 Een paar jaar 
later nam Helmut Scheuer in zijn inleidende hoofdstuk een overzicht op 
van de belangrijkste Duitstalige publicaties aangaande biografie en ge-
schiedschrijving tot dan toe.275 In zijn veelomvattende studie ging Scheuer 
verder nog op verschillende plaatsen in op dit thema. Naast in artikelen 
en in de studie van Hähner werd ook in de in 2009 uitgekomen bundel Die 
Biographie: Beiträge zu ihrer Geschichte ingegaan op verschillende aspecten 
van de Duitse biografie in de negentiende en twintigste eeuw. Enkele bij-
dragen richten auteurs zich ook specifiek op de relatie tussen biografie en 
geschiedschrijving.276

274 Michael Bosch, Persönlichkeit und Struktur in der Geschichte (Düsseldorf: Schwann, 
1977). In deze bundel onder meer: Imanuel Geis, ‘Die Rolle der Persönlichkeit in der 
Geschichte: Zwischen Überwerten und Verdrängen’, p. 10-24; Dieter Riesenberger, ‘Bio-
graphie als historiographisches Problem’, p. 25-39; Rudolf von Thadden, ‘Persönlich-
keit und Struktur als methodologische Herausforderung der Geschichtswissenschaft’, 
p. 147-151; Jürgen Kocka, ‘Struktur und Persönlichkeit als methodologisch Problem der 
Geschichtswissenschaft’, p. 152-169; Bernhard Unckel, ‘‘Persönlichkeit und Struktur als 
methodologische Herausforderung der Geschichtswissenschaft’, p. 170-178.

275 Scheuer, Biographie, p. 2-5.
276 Hemecker ed., Die Biographie; Christian von Zimmermann, ‘Geschichte oder Bio-

graphie: Leopold Rankes Porträts Papst Pauls III. und Wallensteins’, in: Wilhelm 
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In 2008 verscheen, weliswaar in het Engels, een bundel van de Duitse 
historici Volker R. Berghahn en Simone Lässig waarin naar de bijdrage van 
de biografie aan het historiografische debat over structure and agency werd 
gekeken.277 In haar inleidende artikel wijst Lässig op een diepgewortelde af-
keer die in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog onder academi-
sche historici in Duitsland ten aanzien van de biografie ontstond.278 Lässig 
legt een verband tussen de ontgoocheling die ontstond over het historisme 
na 1945 en ‘fundamental criticism of biography in the 1970s’. De biogra-
fie kreeg aanvallen te verduren van historici die een theorie-aangedreven 
historische wetenschap nastreefden waarin historische concepten een be-
langrijke rol spelen, concepten waar biografen zich doorgaans weinig aan 
gelegen lieten. Bovendien waren deze historici zeer wantrouwend tegen-
over hermeneutische benaderingen. Biografische studies werden steeds 
meer gezien als bewijs van een gedateerde en onreflectieve benadering van 
geschiedenis, en niet zonder reden, aldus Lässig.

Ze schrijft aan de biografie en biografisch onderzoek zelfs een belang-
rijke rol toe in de ontwikkeling van sociale geschiedenis. Zij vormden na-
melijk een ideaal contrast met sociale geschiedenis en een belangrijke ne-
gatieve voedingsbodem die de oprichting van de nieuwe discipline van de 
sociale geschiedenis verder zou brengen. Hoewel sociaalhistorici nu en dan 
waarschuwden voor een overdreven mechanische en verwrongen voor-
stelling van wat biografisch onderzoek is, en hoewel prominente pioniers 
van moderne sociale geschiedenis zoals E.P. Thompson zelf biografische 
studies hebben gepubliceerd of op zijn minst op onderscheidingen binnen 
het genre zelf hebben gewezen, zijn twee generaties historici gevormd door 
deze diepgewortelde vertekeningen van en vooroordelen over de biografie.

Het lijkt er in eerste instantie op dat deze ontwikkeling zich vooral in 
Duitsland heeft voorgedaan: in de Angelsaksische wereld werd en wordt 

Hemecker ed., Die Biographie. Beiträge zu ihrer Geschichte (Berlijn en New York: Wal-
ter de Gruyter, 2009), p. 71-101; Marian, ‘Individuum und Gesellschaft’.

277 Volker R. Berghahn en Simone Lässig, Biography Between Structure and Agency: Cen
tral European Lives in International Historiography (New York en Londen: Berghahn 
Books, 2008).

278 Lässig, ‘Introduction’, p. 1-26.
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de biografie beschouwd als een van de meest gewaardeerde producten van 
de geschiedwetenschap. Ze wordt zelfs gezien als een van de beste manie-
ren waarop wetenschappelijke geschiedschrijvers lezers buiten de ivoren 
torens van de academie kunnen bereiken, terwijl het tegelijkertijd voldoet 
aan de hoogste onderzoekscriteria. Ondanks het feit dat veel Amerikaanse 
en Britse historici zijn beïnvloed door de school van de Annales, lijkt het er 
op dat Angelsaksische universiteiten ontsnapt zijn aan het diepgewortelde 
vooroordeel tegen biografieën dat heerste aan Duitse geschiedfaculteiten 
tijdens de dominantie van sociale geschiedenis.

Lässig gaat ook kort in op de inhoudelijke, geschiedtheoretische resulta-
ten die de toepassing van biografie in de geschiedwetenschap met zich mee 
brengt, gevoed door inzichten van buiten de geschiedwetenschap. Daartoe 
maakt ze eerst een uitstapje naar de huidige stand van zaken wat betreft 
het concept ‘individueel leven’. Onderzoeken uit de neurologische en so-
ciale wetenschappen tonen dat sociale, genetische en culturele grenzen 
overvloedig aanwezig zijn in levens van mensen en het idee van de vrije wil 
daarmee zeer in twijfel trekken. Het leven is ‘in fact merely a succession of 
decisions made or dismissed rather haphazardly’.279 Voor de biograaf-histo-
ricus betekent dit dat het belang van het inzichtelijk maken van de gestel-
de vragen en het verrichte onderzoek alleen maar nog groter is geworden. 
Lässig bedoelt hier dat een chronologische reconstructie van gemaakte 
keuzes en voorgevallen feiten en handelingen alleen niet voldoet: altijd 
dienen nadere kaders te worden aangegeven om deze reeks van gebeurte-
nissen in een breder verband te kunnen duiden. Een andere suggestie die 
wellicht redelijk is in het licht van levens die zo weinig ‘bestuurd’ worden 
door de mensen zelf, is de bescheidenheid die de biograaf moet bewaren 
ten aanzien van het kunnen doorgronden van het door haar of hem onder-
zochte leven.

Lässig betoogt dat een goede biografie het structureagency-probleem 
te boven kan komen door beide lagen met elkaar te verweven. Ze verwijst 
daarvoor naar de concepten van netwerken, sociaal kapitaal en de grenzen 
van individuele leefwerelden: ‘Biographies provide insights into context 

279 Lässig, ‘Introduction’, p. 9. 
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and interconnections that are relevant to everyday history. An individual 
example often makes it easier to reconstruct in detail how social, econo-
mic, cultural, political, or ethnic networks form, solidify, intersect or dissol-
ve; the added value of membership in certain networks; where, how, and 
with whose help transfers of cultural or social capital take place; and the 
appearance of the boundaries of social milieu in everyday life or how they 
are transcended. In this regard, a good biography rises once again above 
the individual; it is neither structure nor agency, but always both.’280 Lässig 
lijkt hier een ideale biografie voor ogen te hebben: wellicht is dat nuttig om 
een te volgen richting voor biografieën aan te geven, maar de praktijk blijkt 
vaak weerbarstig.

Berghahn gaat in op twee kwesties: de positie van de biografie in ge-
schiedschrijving na 1945 en de invloed van maatschappelijke factoren op 
zowel het bestudeerde individu als de onderzoeker.281 Hij richt zich daar-
bij vooral op het Duitse publicatiegebied. In de Duitse geschiedschrijving 
wordt de opkomst van de biografie niet zozeer toegeschreven aan een toe-
genomen populariteit van de biografie zelf onder historici, maar vooral aan 
de neergang van structurele geschiedschrijving, belichaamd in Duitsland 
door de Bielefeld-school. Andere groeperingen en personen kregen een 
plaats in de geschiedenis, evenals perifere gebieden en lokale tradities en 
culturen. Deze ‘“new” social and cultural history’ betekende echter in eerste 
instantie niet meteen een wederopstanding van de biografie. Vanuit onder 
meer de oral history echter, dat voortkwam uit arbeidersgeschiedenis en 
later gender-geschiedenis, kwam biografisch onderzoek en het achterhalen 
van individuele ervaringen van het verleden naar voren. 

De drie grootste historiografische stromingen van de twintigste eeuw, 
de Marxistische geschiedschrijving, de door Max Weber geïnspireerde ge-
schiedschrijving en de Annales-school, maakten in de jaren zeventig en 

280 Lässig, ‘Introduction’, p. 20.
281 Volker R. Berghahn, ‘Structuralism and Biography. Some Concluding Thoughts on the 

Uncertainties of a Historiographical Genre’, in: Volker R. Berghahn en Simone Lässig, 
Biography Between Structure and Agency: Central European Lives in International His
toriography (New York en Londen: Berghahn Books, 2008), p. 234-250.
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tachtig maakten een omslag naar een meer verhalende geschiedschrijving, 
die gefragmenteerd kon zijn en zich op het individuele kon richten. De 
opkomst van het thema ‘herinnering’ paste ook in deze ontwikkeling. In 
de jaren negentig was het pleit voor instituten en de anonieme krachten 
der geschiedenis definitief in hun nadeel beslist: subjectiviteit en agency 
sloegen de klok. Foucault bleek hierin van grotere invloed op het vak van 
de geschiedschrijving dan Hayden White, met zijn historiserende analyses 
van macht uitgeoefend op individuele levens buiten staatsstructuren om. 
Historici zaten volgens Berghahn na 1945 niet in een ivoren toren, maar 
waren ingebed in de samenleving en weerspiegelden zo automatisch een 
ontwikkeling naar een meer minder staatsgeleide en individualistischer sa-
menleving. De stijgende populariteit van de biografie in deze periode was 
mede hieraan te danken. Maar wat als structurele benaderingen van het 
verleden weer de overhand krijgen, zal dan de biografie ook weer in po-
pulariteit afnemen? Na 11 september is de macht van de staat weer toege-
nomen, en ook in de nieuwe economie, in de klimaatveranderingen en de 
oorlog in Irak is gebleken dat grootschalige krachten nog geenszins hebben 
afgedaan. Dit werd ook weerspiegeld in studies die in de jaren 2000 ver-
schenen. Volgens Berghahn betekent dit niet automatisch de neergang van 
de biografie: volgens hem is de beste weg naar voren voor de biografie juist 
een integratie van brede politieke en economische analyses met die van 
de geschiedenis van het dagelijks leven. Het individu moet nadrukkelijk 
worden bestudeerd in zijn interacties met anderen, groepen, instituten en 
andere gemeenschappen.

Berghahn volgt Lässig in haar observatie dat de biografie nooit echt door 
de structuralistische geschiedschrijving buitenspel is gezet. Ook haar stel-
ling dat de zogenaamde dader- en slachtofferbiografieën (‘Täter- and Op
fer-Biographie’), zoals die is opgekomen in Duitsland, blijvend onderzoe-
kers zal blijven aantrekken, onderschrijft Berghahn. Naar aanleiding van 
dit type biografie probeert Berghahn de moeilijkheid van het schrijven van 
een moderne biografie probeert uit te leggen. Hij moedigt historici aan het 
pad van de biografie te volgen, ook al is het wellicht ‘the most difficult genre 
of historical writing, certainly compared to the history of an organization 
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or institution’.282 Volgens Berghahn kan een biograaf het beste sympathie 
of antipathie voor zijn onderwerp maar gewoon laten zien: het geval van 
een daderbiografie lijkt voor een onderzoeker simpeler, maar categorische 
afkeuring van iemands daden verbetert niet automatisch inzicht in het we-
zen van de dader en de herkomst van zijn handelingen. Dat van een moder-
ne biografie ook wordt verwacht dat die uitgebreid ingaat op het privéleven 
van de gebiografeerde vindt Berghahn problematisch. Hier toont Berghahn 
zich een historicus: hij betoogt dat een biograaf zich vooral moet richten 
op het publieke leven van het onderzochte individu en dat psychologische 
complexen, seksleven en andere privézaken niet moeten domineren. De 
biograaf heeft verder een bijzondere verplichting: recht doen aan het leven 
van de gebiografeerde, hoe complex en tegenstrijdig een leven ook is. De 
beschikbaarheid van bronnen is voor een biograaf van groot belang. Hij 
kan echter ook gebruikmaken van een generatie-benadering, van familie-
geschiedenis, of een individu als uitgangspunt en gezichtspunt nemen voor 
bredere historische thema’s. Zo komt Berghahn tot een hybride vorm, waar-
in biografie en bredere geschiedschrijving gecombineerd worden.

Ian Kershaw, de historicus die als biograaf zijn sporen verdiende door 
zijn biografie van Hitler, sluit in zijn bijdrage in dezelfde bundel aan bij de 
lijn die Berghahn uiteenzet: de neiging om historische gebeurtenissen en 
thema’s aan individuen te koppelen is begrijpelijk, maar niet het adequa-
te geschiedverhaal. Zelfs leiders en de allerhoogst geplaatsten van landen 
of regimes staan onder grote invloed van historische en maatschappelijke 
krachten waar ze geen invloed op hebben, en dit geldt nog meer voor an-
dere personen. De waarde van de biografie ligt volgens Kershaw dan ook in 
haar toepassing als ‘prism on wider issues of historical understanding and 
not in a narrow focus on private life and personality’. De biografie als een 
prisma is een metafoor die vaker terugkomt. De uitgebreide biografie van 
Robert Caro van de Amerikaanse president Lyndon Johnson, is omschre-
ven als een ‘revealing prism’, ‘by which to view the better part of a century 
in American life and politics during which the country experienced tumul-

282 Berghahn, ‘Structuralism and Biography’, p. 245.
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tuous and divisive social change’.283

In zijn studie naar Hitlerbiografieën gaat John Lukacs uitgebreid in op 
de relatie tussen geschiedenis en biografie. ‘History is, of course, more 
than biography, since its topics involve not one person but many; yet it is 
not as simple as that. […] during the twentieth century many historians 
recognized that history, after all, must go beyond politics; that it cannot 
be restricted to political history and that it must deal with great numbers 
of people.’ Dat leverde volgens Lukacs in negatieve zin een soort retros-
pectieve sociologie op, alsook enkele uitstekende studies die als historische 
sociografie kunnen worden geclassificeerd. ‘Because of the acceptance of 
the social-scientific idea, some people (for example, the superb biograp-
her Harold Nicolson) once feared that the traditions of biography would 
wither away; but this has not happened. Indeed – perhaps as an instinctive 
reaction on the part of readers thirsting for representations of reality, for a 
narrative description of real people and their real lives – biography and his-
tory have grown closer together, beyond their unavoidable overlapping.’284 
Het standpunt dat geschiedenis niet door individuele personen maar door 
sociale structuren en economische krachten bepaald wordt, was voldoen-
de ontkracht door de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog, waarbij 
Lukacs wijst op Hitler, Churchill, Stalin en Roosevelt.285

Over het onderscheid tussen de biograaf en de historicus is Lukacs bij-
zonder voorzichtig. ‘That not every historian is a biographer, and not every 
biographer a historian, is obvious; but so is the condition that every serious 
historian must have biographical interests and talents, while every serious 
biographer must know a great deal of history (and not only the history of 
his subject or even of its times). To these obvious desiderata we must add 
one advantage that some (most certainly not all) nonprofessional historical 
biographers may have over such professionals whose work and whose lives 

283 Michiko Kakutani, ‘A Nation’s Best and Worst, Forged in a Crucible “Passage of Power,” 
4th Book of Caro’s Johnson Portrait’, New York Times 29 april 2012.

284 John Lukacs, The Hitler of History (New York: Alfred A. Knopf, 1997), p. 41.
285 Zie ook: Philip Pomper, ‘Historians and Individual Agency’, in: History and Theory 

35(1996)3, p. 281-308.
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are restricted within academic circles: The former may know more of the 
world, including a great variety of people. That may enable them to have 
certain insights into their biographical subjects that, again, some (but of 
course not all) professional historians lack.’286 Lukacs gaat hier uit van een 
voordeel dat niet in de academische geschiedwetenschap geschoolde bio-
grafen zouden kunnen hebben ten opzichte van academici, terwijl hij ui-
teraard niet uitsluit dat er ook academici zijn die veel van de wereld weten. 
Lukacs haalt Gerhard Schreiber aan, die stelt dat een biograaf bij uitstek 
een integrator moet zijn, die uiteenlopende en totaal niet uniforme onder-
zoeksvelden bijeen moet brengen. Het is volgens Schreiber de vraag of één 
auteur daar wel toe in staat is.287 Inhoudelijk maakt Lukacs de koppeling 
tussen geschiedschrijving en biografie door te poneren dat ‘the biographi-
cal problem of Hitler is a historical one – and also the reverse.’ Het werk 
van de historicus houdt zowel een beschrijvende analyse van problemen 
als van perioden in, en ook Hitler is dus zo’n probleem, aldus Lukacs. ‘The 
Reformation would have happened without Luther. But without Luther it 
would not have happened in the way it happened.’288 

In het geval van al vaker gebiografeerde personen, kan de taak van de 
biograaf veranderen, afhankelijk van het soort publicatie dat de biograaf 
voor ogen heeft. Er is een extra historiografische dimensie aanwezig, die 
bestaat uit het totaal van al gemaakte interpretaties van de persoon. De al 
geschreven biografieën van en biografische studies naar een persoon vor-
men een corpus waar de biograaf al dan niet iets mee kan doen. Voorbeel-
den van studies die ingaan op het biografische werk dat al naar een persoon 
is verricht zijn The Hitler of History van Lukacs en Das Bismarck-Problem 
van Lothar Gall. Een interessant werk is in dit geval ook de St. James Guide 
to Biography, waarin de lemma’s niet gaan over de gebiografeerde persoon 
maar over de verschillende biografische interpretaties die van die persoon 

286 Lukacs, The Hitler of History, p. 41-42.
287 Gerhard Schreiber, Hitler: Interpretationen 1923-1983 (Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft, 1988), p. 306. 
288 Owen Chadwick, The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1991), p. 73; geciteerd in: Lukacs, The Hitler 
of History, p. 258.
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zijn verschenen.289 Een biograaf kan ervoor kiezen andere biografische in-
terpretaties buiten beschouwing te laten, en in veel biografieën gebeurt dat 
ook. In wetenschappelijk opzicht echter zou een evaluatie van al bestaande 
interpretaties van een persoon door de biograaf aansluiten bij de praktijk 
van het academische debat. Een biograaf kan zo laten zien wat de ontwik-
keling is geweest in de waardering en kennis van iemands leven maar ook 
duidelijker maken wat nieuw of anders is aan zijn of haar interpretatie.

3.5  De biografie in historische academische tijdschriften

Het is onderhand duidelijk dat veel auteurs in de waardering van de bio-
grafie als historisch genre een cesuur in de jaren tachtig van de twintig-
ste eeuw leggen. In dat decennium kregen ‘historische’ biografieën weer 
een centrale plaats in historische debatten, bijvoorbeeld in Duitsland en 
Frankrijk, en werden er ook weer biografieën geschreven door prominente 
historici. Een manier om deze claim te onderzoeken is na te gaan welke 
plaats biografieën in wetenschappelijke historische tijdschriften innamen. 
Is het echt zo dat na 1980 meer aandacht werd besteed aan biografieën en 
biografisch onderzoek door historici?

In deze paragraaf wordt door middel van een onderzoek naar het Franse 
historische tijdschrift Annales een voorbeeld gegeven van een inventarisa-
tie waarmee het aandeel van biografieën en biografisch onderzoek in de 
geschiedschrijving in de loop van de twintigste eeuw gemeten kan worden. 
Er is gekeken naar het aantal artikelen dat is gewijd aan biografisch on-
derzoek, en een inventarisatie gemaakt van het aantal besprekingen van 
biografieën of biografische geschiedenissen. Ook zal de inhoud van deze 
artikelen en besprekingen aan bod komen om te bekijken hoe de belang-
stelling voor de biografie er in concrete en theoretische zin uitzag.

Ian Kershaw ondernam al eens op hele kleine schaal iets soortgelijks 

289 Lukacs, The Hitler of History; Lothar Gall ed., Das Bismarck-Problem in der Geschichts
schreibung nach 1945 (Keulen en Berlijn: Kiepenheuer & Witsch, 1971); Paul E. 
Schellinger ed., St. James Guide to Biography (Chicago: St. James Press, 1991).
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voor de American Historical Review en het Historische Zeitschrift, eveneens 
om een antwoord te kunnen geven op de vraag of er inderdaad sprake is 
geweest van een ‘biographical turn’ in geschiedschrijving sinds 1980. Daar-
voor nam hij drie afleveringen van American Historical Review door, met 
een interval van tien jaar (het februarinummer in 1981, 1991 en 2001) en drie 
hele jaargangen van het Historische Zeitschrift (1981, 1991 en 2001). Kershaw 
keek naar de besproken boeken en welke daarvan in de ruimste zin van 
het woord ‘person-related’ waren: voor de American Historical Review be-
droegen de cijfers 18, 16 en 12 procent, voor Historische Zeitschrift 9, 8 en 
11 procent.290 Hoewel gebaseerd op slechts drie afleveringen, kan daarmee 
voor de American Historical Review van een redelijk substantieel aandeel 
aan biografie worden gesproken, en voor het Historische Zeitschrift in iets 
mindere mate. Zo ongeveer een tiende deel is in deze tijdschriften aan bio-
grafie of biografisch onderzoek gewijd, zo zou men voorzichtig kunnen 
concluderen.

De Annales-school stond bekend om haar afwijzing van de ‘histoire his-
toirisante’, en daamee ook van de biografie die daarmee werd geassocieerd, 
maar maakte ook een ‘cultural turn’ door in de jaren zeventig en tachtig. In 
bepaalde opzichten kan de ontwikkeling van de Annales-school als sympto-
matisch voor grotere delen van de geschiedschrijving worden beschouwd, 
al was het maar omdat ze ook een grote invloed uitoefende op andere his-
torici. Om tot een waarlijk representatief en internationaal vergelijkend 
onderzoek te komen zou een breedschaliger onderzoek opgetuigd dienen 
te worden, en zouden ook tijdschriften als het Duitse Historische Zeitschrift, 
de English Historical Review, en de American Historical Review op deze ma-
nier onderzocht moeten worden. De hiernavolgende steekproef naar het 
‘aandeel biografie’ in Annales moet dan vooral ook als een eerste proefne-
ming worden beschouwd.

290 Ian Kershaw, ‘Biography and the Historian: Opportunities and Constraints’, in: Volker 
R. Berghahn en Simone Lässig, Biography Between Structure and Agency: Central Euro-
pean Lives in International Historiography (New York en Londen: Berghahn Books, 
2008), p. 27-39. 
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3.5.1 De biografie in Annales
Wie probeert het biografiegehalte van een academisch tijdschrift te achter-
halen, stuit al snel op een categorie studies die wel ‘biografisch’ genoemd 
kan worden, maar niet sec als ‘biografie’ gelabeld kan worden. Het gaat dan 
om monografieën waarin aan de hand van één persoon een historisch the-
ma wordt onderzocht, of om studies waarin de biografische wederwaar-
digheden van een paar personen uitgangspunt zijn. Deze artikelen zijn, in 
navolging van Hähner, gerangschikt onder het kopje ‘biografische geschie-
denis’. Ook publicaties over egodocumenten zijn onder deze noemer ge-
plaatst: zij kunnen immers gerekend worden tot de publicaties waarin het 
(biografische) deelnemersperspectief centraal staat.

Het is goed om te beseffen dat deze representatie van het biografische 
aandeel in historisch onderzoek over meerdere schijven tot stand is geko-
men. De redactie van een academisch tijdschrift maakt al op diverse ni-
veaus keuzes in de te recenseren werken en wordt in keuze ook al gestuurd 
door invloeden van buitenaf. De verwerking van biografisch onderzoek in 
historische tijdschriften op zichzelf is al een interessant onderwerp van on-
derzoek, ook al is het geen weerspiegeling van de ‘werkelijke’ hoeveelheid 
historisch-biografische publicaties die in bepaalde perioden verschenen 
zijn.

Om uit te maken of een studie biografisch is, kunnen meerdere strate-
gieën gehanteerd worden. In deze inventarisatie zijn alle artikelen en alle 
titels van besproken boeken per bestudeerd jaartal een voor een gescreend 
op het woord ‘biografie’ of varianten daarvan (in dit geval van de Annales 
bijvoorbeeld ‘vie’ en ‘récit’), de vermelding van een persoonsnaam, of de 
vermelding van of verwijzing naar een leven. Werd deze aangetroffen, dan 
werd vervolgens de bespreking gelezen. Artikelen of besproken boeken met 
in de titel een naam of verwijzing naar een leven zijn niet per definitie bio-
grafisch van aard. Er moet sprake zijn van de behandeling van een deel van 
een leven, of het persoonlijk leven van iemand, of een persoon dient als uit-
gangspunt voor de publicatie te zijn genomen, of minstens op gelijke voet 
te staan met het historische thema dat in de publicatie bestudeerd werd. 
Titels waarin bijvoorbeeld Marx genoemd werd blijken vaak politiek-theo-
retische publicaties te betreffen, en niet biografische.
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Er is voor gekozen om alle artikelen en besprekingen van één jaargang 
om de tien jaar te inventariseren. Als aanvangsjaar is 1930 gekozen: het 
eerste nummer van de Annales verscheen in 1929. Zo wordt zo’n beetje de 
hele tijdspanne van het bestaan van het proefschrift omvat. Negen gehe-
le jaargangen zijn daarvoor bestudeerd, van 1930 tot en met 2010. In to-
taal zijn 1488 besprekingen doorgenomen. Het aandeel besprekingen van 
‘harde’ biografie, in de bespreking is dan duidelijk dat hier ondubbelzinnig 
sprake is van een biografie of biografisch artikel als te recenseren studie, 
is niet groot: van de 1488 doorgenomen studies die worden besproken zijn 
er slechts 37 een biografie, ruim 2 procent van het totaal. Het aantal stu-
dies dat tot de ‘biografische geschiedenis’ gerekend kan worden, waarmee 
de vangst dus aan minder strikt biografische criteria is gebonden, is groter: 
ruim 6 procent. Met een totaal van 8,8 procent aan besprekingen van min 
of meer biografische publicaties, kan niet van een strikt marginaal aandeel 
worden gesproken. Substantieel is het ook niet te noemen: biografieën en 
biografisch getinte geschiedschrijving maken slechts een van de vormen 
van geschiedschrijving uit die in de Annales aan bod komen.

Tabel 1. Aantal besprekingen van biografieën/biografische studies in de An
nales

Jaargang Aantal	besproken	
studies

Biografie Biografische	
geschiedenis

1930 207 3 2

1940 114 7 5

1950 117 2 8

1960 116 4 15

1970 168 5 29

1980 161 4 5

1990 222 2 6
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Jaargang Aantal	besproken	
studies

Biografie Biografische	
geschiedenis

2000 176 6 10

2010 207 4 14

Totaal 1488 37 94

Percentage 
van het totaal 1488 2,49 procent 6,32 procent

Of biografieën in de Annales werkelijk een beperktere rol spelen, zou ech-
ter pas kunnen blijken als we de gegevens vergelijken met die van andere 
historische tijdschriften. Als we deze cijfers naast de cijfers van Kershaw 
leggen, en dan vooral die wat het Historische Zeitschrift betreft (jaargang 
1981: 9, jaargang 1991: 8 en jaargang 2001: 11 procent), dan komt dat min of 
meer overeen, met een getal van zo rond de tien procent.291

Dat de jaargangen om de tien jaar zijn bestudeerd levert onvermijdelijk 
vertekeningen op. Zo zijn de besprekingen in de Annales in de meeste van 
de bestudeerde jaargangen thematisch gegroepeerd en kan een bepaald 
thema toevallig meer of minder geschikt zijn voor een biografische invals-
hoek. In sommige themagebieden is vaker sprake van biografisch onder-
zoek, zo blijkt. Als het om politieke geschiedenis gaat bijvoorbeeld, en ook 
wetenschapsgeschiedenis, wordt vaker onderzoek gedaan naar individuele 
levens, in dat geval van succesvolle onderzoekers en geleerden. Tot en met 
jaargang 1950 waren de besprekingen kort, en hadden ze vaak eerder de 
vorm van een signalement dan van een volwaardige bespreking. In deze 
signalementen wordt vaak beknopt ingegaan op de merites van de bespro-
ken studie, vaak ook in algemene typeringen. Marc Bloch bijvoorbeeld 
noemt in 1940 de biografie Olivier de Serres, seigneur du Pradel van Melle A. 

291 Kershaw, ‘Biography and the Historian’. 
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Lavondès ‘une exacte et commode biographie’.292 Vanaf 1960 verandert dat 
en verschijnen er besprekingen die meerdere pagina’s beslaan: in het geval 
van ‘biografische geschiedenissen’ heeft dan vaak de historische discussie 
nog wel de overhand, maar er wordt toch ook vaker ingegaan op de waarde 
van de biografische invalshoek an sich. Zo schrijft Georges Duby in 1960 
een lange bespreking waarin hij ingaat op verschillende aspecten van de 
‘grande biographie’ van M.H. Vicaire, Saint Dominique de Caleruega d’après 
les documents du XIIIe siècle.293 Duby looft het feit dat de biograaf erin slaagt 
de persoonlijkheid van Dominicus Guzman, stichter der dominicanen, in 
zijn studie te overstijgen, en ook de collectieve mentaliteit van die periode 
te vangen.294

Uit de besprekingen zelf vallen interessante observaties te halen die iets 
zeggen over de denkbeelden van historici in deze perioden over de biografie 
als genre of als vorm van historisch onderzoek. Wanneer wordt een biogra-
fie als goed beoordeeld? In het geval van Duby blijkbaar als de biograaf via 
de bestudeerde persoon ook collectieve mentaliteiten kan belichten. In een 
paar van de spaarzame besprekingen van biografieën wordt de opmerking 
gemaakt dat de besproken biografie bedoeld is voor een breder publiek.295 
Daarmee wordt gesuggereerd dat de biografie meer tot het publieke do-
mein behoort dan tot het terrein van de historische studies die doorgaans 
worden besproken en specifiek op een academisch publiek gericht zijn.

In een artikel in Annales in 1960 over de schrijver Racine betoogt Roland 

292 Marc Bloch, [Bespreking van Мelle A. Lavondès, Olivier de Serres, seigneur du Pradel], 
in: Annales d’histoire sociale 2(1940)2, p. 167-168.

293 Georges Duby, [Bespreking van M.H. Vicaire, Saint Dominique de Caleruega ďaprès 
les documents du XIIIe siècle], in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 15(1960)2, 
p. 377-379.

294 ‘Mais cette biographie n’est pas destinée seulement à l’historien des ordres religieux 
et de la propagande chrétienne. Par l’ampleur de ses vues, par ses curiosités, par les 
questions qu’elle pose, l’oeuvre du P. Vicaire dégage, à travers la personnalité de saint 
Dominique, des points de vue du plus grand intérêt sur les genres de vie, les mentali-
tés, les réactions collectives.’

295 Bijvoorbeeld: Bernard Guenée, [Bespreking van Yves Cazaux, Marie de Bourgogne, té-
moin d’une grande entreprise à l’origine des nationalités européennes], in: Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations 25(1970)1, p. 212-213.
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Barthes dat het centraal stellen van de auteur in de literatuurgeschiedenis 
een foutief perspectief oplevert: ‘On dirait que dans notre histoire littéraire, 
l’homme, l’auteur, tient la place de l’événement dans l’histoire historisante: 
indéniable capital à connaître sur un autre plan, il bouche pourtant toute 
la perspective; vrai en soi, il induit à une vision fausse.’296 In ditzelfde jaar 
schreef Barthes ook een andere tekst over Racine, en de twee studies ver-
schenen in 1963 in een bundel waarin hij betoogt dat de literatuuweten-
schap afstand moet doen van het individu van de auteur. In 1968 mondde 
dat uit in zijn beroemde studie en adagium ‘La mort de l’Auteur’ (‘De dood 
van de auteur’).297 

Tien jaar later wordt in een bespreking van een ‘Colloque Napoléon’, de 
staf gebroken over de ‘biohagiografische’ vorm van geschiedschrijving: ‘Or-
ganisé et présidé par Albert Soboul, ce Colloque Napoléon aura été, de fa-
con très consciente, axé sur l’étude des transformations de structures dans 
la France napoléonienne, et nullement sur le grand homme. [...] tourner le 
dos à une histoire biohagiographique qui n’a plus rien à nous apprendre.’298 
In een andere, positieve bespreking van een biografie verwijst de bespre-
ker rechtstreeks naar de bezwaren die Annales-voorman Fernand Braudel 
maakte tegen de biografie. ‘Il [de biograaf Manuel Teruel y Grogorio de 
Tejada, BdH] évitera ainsi les pièges de genre biographique et les criti-
ques adressées naguère par F. Braudel à son illustre compatriote le docteur 
Maranon, biographe du Conde-Duque.’299 

Braudel spreekt in die bewuste bespreking uit 1947 van ‘onbekeerlijke 
makers van biografieën’, die nooit de les zullen leren van Lucien Febvres 

296 Roland Barthes, ‘Histoire et littérature: à propos de Racine’, in: Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations 15(1960)3, p. 524-537.

297 Joseph Jurt, ‘2. Französische Biographik’, in: Christian Klein ed., Handbuch Biographie. 
Methoden, Traditionen, Theorien (Stuttgart en Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2009), p. 
284.

298 Louis Bergeron, [Bespreking van le Colloque Napoléon (25-30 octobre 1969) Albert 
Soboul, Jacques Dupaquier, Ernest Labrousse], in: Annales. Économies, Sociétés, Civili
sations 25(1970)2, p. 531-534.

299 Pierre Ponsot, [Bespreking van Manuel Teruel y Grogorio de Tejada, ‘Rasgos claves 
de la vida de Manuel Lopez Cepero’], in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 
25(1970) 2, p. 399-400.
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Rabelais, waarin werd gewezen op de grote anachronistische dwaalwegen 
die bij de bestudering van een persoon op kunnen treden wanneer men te 
weinig rekening houdt met de mentaal-culturele context waarin de per-
soon zich bewoog.300 Er zullen altijd biografische portretten verschijnen 
waarbij zogenaamd verklarende achtergronden opgevoerd zullen worden 
die vervormen en conventioneel zijn. ‘La biographie est le genre le plus dif-
ficile de l’histoire’, vervolgt Braudel echter. Hij geeft toe dat hij ineenkrimpt 
bij de gedachte aan de taak om het leven van graaf d’Olivarès te moeten 
bestuderen, een man die begin zeventiende eeuw een heel Spaans rijk mee-
bestuurde. En wat zouden we uit dit onderzoek per saldo te weten komen 
van hem als mens? Braudel is duidelijk sceptisch over het concept van de 
biografie als manier om kennis te verwerven over een ‘mens’: kennis heeft 
altijd betrekking op een concreet domein, zo lijkt Braudel te denken, in dit 
geval de geschiedenis.

Toch wordt in de kolommen van de Annales ook meermaals naar de 
biografie verwezen als geëigend middel om een historische leefwereld te 
kunnen reconstrueren, waarin aan de bezwaren van Braudel tegemoet kan 
worden gekomen. Zo schrijft Henri Lapeyre in 1960 over Pablo de Olavide 
ou l’afrancesado (1725-1803) van Marcelin Defourneaux: ‘Il ’s agit d’une bio-
graphie, genre qui n’est plus très à la mode, mais qui reste indispensable, à 
deux conditions toutefois: que l’auteur ’n exalte pas indûment son person-
nage et qu’il le replace exactement dans son milieu.’301 Het is een lange en 
uitgebreide bespreking, en de bespreker is positief over deze biografie van 
een persoon die ‘très représentantif de son temps’ is. Het artikel ‘Pourtalès 
& Cie (1753-1801)’ geschreven door Louis Bergeron in 1970 getuigt van de-
zelfde opvatting. Hierin wordt het leven van één koopman verbonden met 
grotere economische ontwikkelingen: ‘La fin de cette grande carrière est 
caractéristique de la transition du temps des grandes spéculations mar-

300 Fernand Braudel, ‘En espagne: Au temps de Richelieu et d’Olivarès’, in: Annales. Histoi
re, Sciences Sociales 2(1947)3, p. 354-358.

301 Henri Lapeyre, [Bespreking van Marcelin Defourneaux, Pablo de Olavide ou l’afran-
cesado (1725-1803)], in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 15(1960)6, p. 1201-
1204.
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chandes à celui de l’organisation industrielle et bancaire moderne.’302 
Een publicatie over de vriendschap tussen de geleerden Alexander von 

Humboldt en Achille Valenciennes wordt gewaardeerd omdat ze het bio-
grafisch kader overstijgt en zo een spiegel is van de wereld der geleerden 
van die tijd: ‘la publication de M. Théodoridès dépasse largement le cadre 
biographique pour devenir une sorte de miroir des milieux savants francais 
et allemand de l’époque du romantisme’, schrijft bespreker Mirko Grmek.303 
Hij vervolgt: ‘[...] cette correspondance éclaire merveilleusement l’aspect 
humain de l’histoire des sciences et de l’histoire tout court’. Een biografie 
van de Franse literaire criticus Bernard Lazare wordt in 1980 zonder omwe-
gen een aanvulling van een lacune in de geschiedschrijving en een mooi ge-
schiedwerk genoemd.304 In dezelfde jaargang maakt bespreker Jean-Michel 
David dan weer een vrij kritische opmerking over biografieën in het alge-
meen: de grote fout van biografieën is dat ze vaak suggereren dat we een 
samenleving begrijpen wanneer we een individu bestuderen.305

De term ‘biografische geschiedenis’ dient om studies te typeren waarin 
sprake is van een biografische invalshoek, maar niet-biografische geschied-
schrijving vaak overheerst. De levens van koningen en koninginnen zijn 
bijvoorbeeld zozeer publiek, dat biografie en geschiedenis daarin samen 
lijken te vallen.306 Ook in besprekingen van deze studies komt deze dubbel-

302 Louis Bergeron, ‘Pourtalès & Cie (1753-1801)’, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisa
tions 25(1970)2, p. 498-517.

303 Mirko Grmek, [Bespreking van Jean Théodoridès, Une amitié de savants au siècle der-
nier : Alexander von Humboldt et Achille Valenciennes], in: Annales. Histoire, Sciences 
Sociales 2(1947)3, p. 355-357.

304 Maurice Agulhon, [Bespreking van Nelly Wilson, Bernard Lazare (antisemitism and 
the problem of Jewish identity in late nineteenth-century France)], in: Annales. Éco
nomies, Sociétés, Civilisations 35(1980)6, p. 1323-1324 (‘Cette biographie [...] comble 
une lacune dans la bibliographie pourtant riche d’une période fascinante de notre 
histoire. [...] c’est un bel ouvrage d’histoire’.)

305 Jean-Michel David, [Bespreking van B.A. Marshall, Crassus. A political biography; A.M. 
Ward, Marcus Crassus and the Late Roman Republic], in: Annales. Économies, Socié
tés, Civilisations 35(1980)5, p. 952-953. (‘Malgré le défaut majeur des biographies qui 
donnent souvent à croire que l’on comprend une société quand on n’étudie qu’un 
individu, ils permettent une sorte de réhabilitation de la personnalité de Crassus.’)

306 Andere voorbeelden hiervan zijn J. Macek, Le mouvement conciliaire, Louis XI et 
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zijdigheid naar voren: er staan personen centraal, maar van een behande-
ling van het persoonlijk leven is vaak weinig sprake. Juan Francisco Pardo 
Molero beseft in een bespreking van The Grand Strategy of Philip II van 
Geoffrey Parker dat dit soort ‘politieke biografieën’ opgehangen aan de le-
vens van bestuurlijke grootheden fundamentele vragen oproept over de rol 
van het, in dit geval zeer machtige, individu in de geschiedenis. ‘Moyennant 
la liaison entre procédures, objectifs stratégiques et limitations structurel-
les, l’auteur nous ramène à l’éternel débat sur le rôle respectif de l’individu 
et celui de la structure dans la construction de l’histoire.’ En hij vervolgt: 
‘La question centrale de l’ouvrage, celle qui préoccupe l’auteur et nous ren-
voie au débat sur le sens de l’histoire est la suivante: Philippe II était-il pri-
sonnier des circonstances, voire des structures matérielles qui limitaient 
ses capacités d’agir et d’influencer les événements ou bien était-il seul res-
ponsable de son échec?’307 De biograaf/historicus Parker komt er volgens de 
bespreker ook niet helemaal uit.

Besprekingen van biografieën van Great Men, succesvolle bestuurders, 
geleerden, diplomaten of zakenmensen hebben in de Annales ruimschoots 
de overhand. Maar er passeren ook enkele biografieën van onbekende 
personen de revue. Het artikel ‘Rasgos claves de la vida de Manuel Lopez 
Cepero’ van Manuel Teruel y Grogorio de Tejada beschrijft bespreker Pierre 
Ponsot in 1970 als volgt: ‘Il s’yinstalle par le biais d’une biographie d’un per-
sonnage secondaire, ce qui est déjà un programme: ceux-là seuls sont ty-
piques, et permettent d’atteindre, non l’exceptionnel, l’inimitable, mais la 
pâte commune dont est pétrie l’humanité courante.’308 Juist de personen op 

Georges de Poděbrady (besproken door Bernard Guenée; politieke geschiedenis op-
gehangen aan namen, niet het biografisch-persoonlijke), in: Annales. Économies, 
Sociétés, Civilisations 25(1970)1, p. 214; Joseph Perez, Isabelle et Ferdinand, Rois Catholi
ques d’Espagne (besproken door Marianne Mahn-Lot; te weinig biografisch (!)), in: An
nales. Économies, Sociétés, Civilisations 45(1990)1, p. 214-215; en Maria José Rodriguez 
Salgado, The Changing face of Empire. Charles V, Philip II and Habsburg Authority (1551-
1559) (besproken door Bennassar Bartolomé; dynastieke geschiedenis), in: Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations 45(1990)1, p. 216-217.

307 Juan Francisco Pardo Molero, [Bespreking van Geoffrey Parker, The Grand Strategy of 
Philip II], in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 55(2000)3, p. 684-685.

308 Ponsot, [Bespreking van Manuel Teruel y Grogorio de Tejada], p. 399.
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de tweede rang laten ons dus het ware gezicht van een tijdperk zien, en niet 
de grote persoonlijkheden. In hetzelfde jaar werd ook een studie op basis 
van het leven van een handwever (‘tisserand’) besproken. Het doel van de 
historicus was ‘contribuer à la connaissance des mentalités collectives. Il a 
donc replacé son héros dans son milieu géographique et professionnel. Il a 
comparé ses réactions à celles de son entourage.’309 

In de jaren tachtig maakte de Annales-school ook op redactioneel-pro-
grammatisch niveau een ontwikkeling door richting een cultureelhistori-
sche en op de menselijke ervaring gebaseerde geschiedschijving, zo blijkt uit 
twee hoofdredactionele inleidingen uit 1988 en 1989.310 Dat een hernieuwde 
kennismaking met een daardoor soms ook biografisch georiënteerde histo-
rische benadering niet als ouderwets maar als vernieuwend werd ervaren, 
is op te maken uit de bespreking van Lucien Bély van een ‘politieke biogra-
fie’ Sir William Temple. Bély omschrijft de benadering van de biograaf als 
volgt: ‘une approche moderne où la vie des sociétés s’interprète à travers 
l’action des personnalités en charge de l’analyse et de la décision politiques 
[...] L’étude de Haley est d’abord une biographie politique, qui analyse les 
origines sociales, la formation et la carrière initiale de William Temple’. Het 
deelnemersperspectief van de politieke ambtenaar is hier een moderne 
benadering geworden waardoor vroegere samenlevingen beter begrepen 
kunnen worden, terwijl tegelijkertijd volgens de bespreker in dit geval ook 
sprake is van klassieke Engelse diplomatieke geschiedenis.311 In hetzelfde 
nummer wordt op soortgelijke wijze geschreven over een biografie van de 
Franse politicus Simon Sabiani. Ook al heeft de biografie volgens bespreker 
Denis Peschanski zijn beperkingen, deze biografie overstijgt die en draagt 
zo bij aan een vernieuwing van de contemporaine geschiedenis, door voor-

309 Pierre Deyon, [Bespreking van A. Lottin, Vie et mentalité d’un Lillois sous Louis XIV], 
in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 25(1970)2, p. 519-520.

310 [Editorial], ‘Histoire et sciences sociales: Un tournant critique?’, in: Annales. Écono
mies, Sociétés, Civilisations 43(1988)6, p. 291-293; [Editorial], ‘Tentons l’expérience’, in: 
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 44(1989)6, p. 1317-1323.

311 Lucien Bély, [Bespreking van K.H.D. Haley, An English Diplomat in the Low Countries, 
Sir William Temple and John De Witt (1665-1672)], in: Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations 45(1990)1, p. 213-214.
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rang te geven aan een ‘sociale benadering van de politiek’.312 Jacques Girault 
besloot in zijn biografie van de Franse vakbondsman Benoît Frachon de 
verbanden tussen diens persoonlijke leven en zijn publieke optreden bui-
ten beschouwing te laten. Bespreker Madeleine Rebérioux merkt in haar 
bespreking op dat de biograaf hiermee juist afziet van ‘reflecties die recen-
telijk onze visie op de biografie hebben verrijkt’.313

Toch blijft het feit dat biografieën vaak ook een publiek buiten de aca-
demie aanspreken wringen. Een biografie van Woodrow Wilson richt zich 
volgens een bespreker te veel op een breder publiek: de auteur, een hoog-
leraar in de politieke wetenschappen, had meer analytische diepgang en 
minder een verhalend betoog moeten schrijven, dat laatste wordt wel va-
ker gedaan door historici gespecialiseerd in internationale ontwikkelingen, 
aldus de bespreker.314 Deze bespreking is overigens ook een voorbeeld van 
een specifiek soort besprekingen dat men wel vaker tegenkomt: die waar-
in de bespreker uiteindelijk zelf ook een oordeel velt over het leven en de 
verdiensten van de gebiografeerde. Dit kunnen in potentie interessante be-
sprekingen zijn, omdat in die gevallen de bespreker nadrukkelijk probeert 
ook een bijdrage te leveren aan ons inzicht in de gebiografeerde. In het ge-
val van Woodrow Wilson is de bespreker positief over diens nalatenschap, 

312 Denis Peschanski, [Bespreking van Paul Jankowski, Communism and Collaboration. 
Simon Sabiani and Politics in Marseille (1919-1944)], in: Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations 45(1990)1, p. 220-223: ‘Sabiani méritait sans doute une biographie. Dépas-
sant un genre qui a montré ses limites, Paul Jankowski présente, en fait, une réflexion 
sur le clientélisme dans la politique marseillaise, ses mécanismes de fonctionnement, 
son apogée au début des années trente, puis sa crise face aux défis que représentent 
l’émergence de nouveaux partis politiques de masse à gauche comme à droite, puis la 
guerre et l’occupation.’ [...] ‘Mais, fort d’une riche documentation et de conclusions 
stimulantes, l’ouvrage participe du renouveau de de l’histoire contemporaine, en pri-
vilégiant l’approche sociale du politique.’ 

313 Madeleine Rebérioux, [Bespreking van Jacques Girault, Benoît Frachon, communiste 
et syndicaliste], in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 45(1990)3, p. 664-666; 
‘l’auteur a choisi de s’interdire toute réflexion sur les rapports entre vie publique et 
vie privée […] au risque de se couper des réflexions qui ont récemment enrichi notre 
vision de la biographie, au risque aussi de décolorer son héros.’

314 Jean Heffer, [Bespreking van Charles Zorgbibe, Wilson. Un croisé à la Maison Blan-
che], in: Annales. Histoire, Sciences Sociales 55(2000)6, p. 1415-1416.
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en neemt daarmee het oordeel van de biograaf over: ‘C. Zorgbibe entend 
réhabiliter Wilson; il réussit fort bien dans son entreprise.’

In de categorie ‘biografische geschiedenis’ vallen ook besprekingen van 
publicaties die als bijzondere mengvormen kunnen worden gecategori-
seerd, bijvoorbeeld een prosopografische studie waarbij ook nog op één 
persoon in het bijzonder wordt ingegaan. Een voorbeeld hiervan is een stu-
die naar een cohort van een kleine tweeduizend studenten medicijnen in 
Edinburgh and Glasgow, plus hun belangrijkste leermeester, hoogleraar in 
de chirurgie Joseph Lister: de biografische component van deze studie.315 
Ook een studie naar vier figuren uit de irenistische stroming in de Contra-
reformatie is een mengvorm. De bespreker noemt het een ‘sorte de multi-
biographie’, die ‘semble de rigueur aujourd’hui dans tous les travaux sur ces 
chrétiens du 16e siècle qui refusent l’enfermement confessionnel. Et cela 
finit par poser un problème méthodologique: ces études de personnalités 
juxtaposées les unes aux autres peuvent-elles vraiment définir un program-
me religieux et politique, voire un réseau cohérent?’ De bespreker stelt zo 
de klassieke vraag naar hoezeer individueel gedrag herleid kan worden tot 
bredere sociale tendensen, of zelfs de bestudering van persoonlijkheden 
min of meer behorend tot dezelfde stroming niet al te veel tegenstrijdighe-
den oproept.316

De molenaar van Ginzburg en de klompenmaker van Corbin zijn inmid-
dels welhaast befaamde personen binnen de geschiedschrijving gewor-
den. Deze experimentele lijn van uitgebreid onderzoek naar min of meer 
onbekende personen is ook in Frankrijk verder nagevolgd in onder meer 
een studie naar een directeur van een bankfiliaal in Lille in de eerste helft 
van de twintigste eeuw.317 Op een markt voor oude boeken kocht historicus 

315 Sophie Delaporte, [Bespreking van M. Anne Crowther et Marguerite W. Dupree, Me-
dical lives in the age of surgical revolution], in: Annales. Histoire, Sciences Sociales 
65(2010)1, p. 203-205.

316 Alain Tallon, [Bespreking van Howard Louthan, The Quest for Compromise. Peace-
makers in Counter-Reformation Vienna], in: Annales. Histoire, Sciences Sociales 
55(2000)2, p. 449-450. 

317 Philippe Bernardi, [Bespreking van Philippe Artières et al., Le dossier Bertrand. Jeux 
d’histoire], in: Annales. Histoire, Sciences Sociales 65(2010)2, p. 520-521.
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Philippe Artières voor 15 euro het archief van Joseph Zulmé Nicolas Daniel 
Bertrand, met daarin een dagboek, correspondentie, een autobiografie en 
rekeningen. Hij bedeelde vervolgens vijf historici elk een deel van het ar-
chief, op basis waarvan zij een historische analyse produceerden. Bespre-
ker Philippe Bernardi is vooral getroffen door de manier waarop zo zicht-
baar wordt hoe historici in hun schrijven omgaan met de heterogeniteit 
en fragmentatie van het verleden. Een historicus is vooral iemand die naar 
aanleiding van (toevallig) nagelaten materiaal probeert een coherent maar 
ook open en kritisch beeld op te roepen van het verleden. De vijf historici 
lazen in dit geval na eigen gedane arbeid achteraf ook de interpretaties van 
hun collega’s van het biografische materiaal, en naar aanleiding daarvan 
reflecteerden ze nogmaals op hun bevindingen. 

Philippe Artières wijst op zijn beurt in een bespreking van zijn hand van 
een biografie van de postbode, activist en schrijver Georges Valero op de 
vragen die dit boek oproept wat betreft de mogelijkheid van een biografie 
van een ‘gewoon’ mens.318 De biograaf slaagt er namelijk door het portret 
van zijn hoofdpersoon heen een geschiedenis van collectieve gebeurtenis-
sen te schrijven. Ook al is de hoofdpersoon niet zo onbekend als de klom-
penmaker van Corbin, zo merkt de bespreker op, toch roept dit boek de 
vraag op hoe een biograaf de stroom aan dagelijkse gebeurtenissen uit een 
gewoon leven zou kunnen integreren. De gebiografeerde ontsnapt in dit ge-
val aan de greep van de historicus en daar kan men zich volgens de bespre-
ker alleen maar over verheugen omdat zo collectieve verschijnselen aan de 
orde worden gesteld.

In een andere bespreking wordt ingegaan op twee studies naar Lorenzo 
Davidico, een zestiende-eeuwse Italiaanse priester en kettervervolger 
die door de Inquisitie werd berecht.319 Het gaat hier volgens bespreker 

318 Philippe Artières, [Bespreking van Christian Chevandier, La fabrique d’une généra-
tion. Georges Valero, postier, militant et écrivain], in: Annales. Histoire, Sciences Socia
les 65(2010)3, p. 853-854.

319 Jean-Pierre Dedieu, [Bespreking van Massimo Firpo, Nel labirinto del mondo. Lorenzo 
Davidico tra santi, eretici, inquisitori et Dario Marcatto, Il processo inquisitoriale di 
Lorenzo Davidico (1555-1560)], in: Annales. Histoire, Sciences Sociales 55(2000)2, p. 
461-463.
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Jean-Pierre Dedieu om een ‘personnage tout à fait médiocre’, maar de bron-
nen staan toe ‘de suivre sa vie avec un certain détail, et son insignifiance 
même en fait un bon témoin des courants dominants du temps.’ Door deze 
modale persoon kunnen we binnentreden in het ‘laboratoire où s’élabo-
rent la pastorale et la spiritualité de la Contre-Réforme. Nous les voyons 
naître sous nos yeux […].’ Het is de vraag of hier wel van een ‘normaal’ per-
soon sprake is, maar ook hier wordt de opvatting onderschreven dat juist 
iemand buiten de eerste rang een beter zicht biedt op het echte verleden 
dan de verhalen vanuit het perspectief van de klassieke protagonisten uit 
de eerste rang. Wanneer de biografie een volledig geaccepteerde histori-
sche onderzoeksvorm zou zijn, dan zouden echter ook biografieën van 
‘niet-historische’ figuren aandacht krijgen in wetenschappelijke historische 
tijdschriften, zo kan men in toevoeging hierop stellen. Biografieën worden 
dan daadwerkelijk gezien als resultaten van historisch onderzoek.

Het aantal hoofdartikelen in de Annales met een biografische invalshoek 
is in de onderzochte jaargangen bijzonder laag. Niet één artikel is puur bio-
grafisch te noemen. Er is wel een aantal artikelen dat tot biografische ge-
schiedenis gerekend kan worden: 11 van de in totaal 359 artikelen.

Tabel 2. Aantal artikelen in de Annales die als biografisch gerekend kunnen 
worden of behorend tot de biografische geschiedenis 

Jaargang Aantal	artikelen Biografisch Biografische	
geschiedenis

1930 56 0 1

1940 33 0 0

1950 57 0 1

1960 68 0 4

1970 33 0 2

1980 19 0 1
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Jaargang Aantal	artikelen Biografisch Biografische	
geschiedenis

1990 25 0 1

2000 43 0 0

2010 43 0 1

Totaal 377 0 11

Percentage van 
het totaal 0 procent 2,92 procent

Waar gaan de elf artikelen die als biografische geschiedenis beschouwd 
kunnen worden over? In 1930 ging Gabriel Le Bras in op het oeuvre van 
Frederic William Maitland (1850-1906), een Engelse jurist en historicus. Het 
levert niet strikt biografisch onderzoek op omdat Le Bras andere aspecten 
van Maitlands leven buiten beschouwing laat, maar het is wel een staaltje 
wetenschapsgeschiedenis op het gebied van rechtsgeleerdheid vanuit het 
perspectief van één persoon.320

De rijzende historische ster Pierre Chaunu schreef in 1950 een bijdra-
ge met de titel ‘Christophe Colomb’.321 Chaunu zou in de geschiedschrij-
ving bekend worden om zijn kwantitatieve benadering van het verleden 
en de ‘seriële geschiedenis’. Hij gaat in zijn artikel in op twee studies van 
Antonio Ballesteros over de ontdekking van Amerika, waaronder ook een 
tweedelig onderzoek naar Columbus. Chaunu waarschuwt meteen dat 
Ballesteros geen geschiedenis schrijft zoals de Annales dat graag zien. In 
het domein van de ‘histoire historisante’ is zijn werk echter verdienstelijk, 
schrijft Chaunu, en wie over Columbus wil schrijven kan niet om zijn werk 

320 G. Le Bras, ‘Le sens de la vie dans l’histoire du droit: l’œuvre de F.-W. Maitland’, in: 
Annales d’histoire économique et sociale 2(1930)7, p. 387-404.

321 Pierre Chaunu, ‘Christophe Colomb’, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 
5(1950)1, p. 92-99.
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heen. In het tweede deel van zijna artikel gaat Chaunu specifiek in op de 
Columbus van Ballesteros: hij plaatst diens studie in de context van de Co-
lumbuskunde, en waardeert vooral dat Ballesteros zich niet te zeer op het 
verhaal van Columbus richt, maar op het verhaal van de geschiedenis: ‘Le 
mérite de Ballesteros, c’est moins de faire l’histoire de Colomb que celle de 
l’histoire de son histoire.’ Hier kunnen we dus onderhand wel een typische 
waardering door Annales-historici van een goede biografie ontwaren al ligt 
die voor de hand: een biografie is goed wanneer het boven het individuele 
leven dat centraal staat uitstijgt. Chaunu, de kwantitatieve historicus, zou 
vijftig jaar later, in de herfst van zijn carrière, een biografie van Karel V pu-
bliceren.322 In de aanloop naar die publicatie verklaarde Chaunu dat het 
genre van de biografie naar zijn mening de moeilijkste was en dat het goed 
was wanneer een biograaf zelf al een heel levenspad gevolgd had, een stel-
ling die vaker langskomt in reflecties op de biografie.323 

Jaargang 1960 levert vier artikelen op die met enige goede wil als biogra-
fisch gefundeerd beschouwd kunnen worden. In het derde nummer van 
dat jaar schreef Barthes over Racine: Barthes zette de auteur echter vooral 
in om fundamentele vragen te stellen over de verhouding tussen literatuur-
geschiedenis en geschiedenis.324 Hoe het werk van een schrijver te onder-
zoeken? Barthes is in het artikel van mening dat voor een bijdrage aan de 
literatuurgeschiedenis het individu Racine buiten beeld dient te blijven. 
Wanneer men het over Racine zelf wil hebben, op welke manier dan ook, 
ontkomt men niet aan historisch gekleurde interpretaties.

Lucien Goldmann probeerde in het vierde nummer van deze jaargang le-
ven en werk van de schilder Chagall sociologisch te benaderen.325 De auteur 
is nadrukkelijk geen kunsthistoricus, maar niettemin waagt hij vanuit de 
domeinen sociologie, literatuur en filosofie een poging om het oeuvre van 
Chagall sociaal-historisch te duiden, ook al is het werk van een schilder het 

322 Pierre Chaunu en Michèle Escamilla, Charles Quint (Parijs; Fayard, 2000).
323 Dosse, Le pari biographique, p. 112, 123.
324 Barthes, ‘Histoire et littérature’. 
325 Lucien Goldmann, ‘Sur la peinture de Chagall, réflexions d’un sociologue’, in: Annales. 

Économies, Sociétés, Civilisations 15(1960)4, p. 667-683.
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werk van een individu. Herbert Luthy gaat in zijn artikel in op een lacune 
in het biografische onderzoek naar de Franse staatsman Jacques Necker: de 
bancaire activiteiten van Necker zijn volgens hem namelijk nooit goed on-
derzocht.326 Luthy betoogt dat biografen daarmee een fout begaan hebben, 
en dat Necker de bankier van essentieel belang is om Necker de politicus te 
kunnen begrijpen, waaraan veel meer aandacht is besteed. Hij behandelt in 
het artikel uitgebreid definanciële handel en wandel van Necker, die voor-
afging aan zijn prominente activiteiten als staatsman tijdens onder meer 
de Franse Revolutie. Het laatste ‘biografische’ artikel van jaargang 1960 kan 
wellicht het minst als een biografische geschiedenis worden beschouwd, 
maar neemt wel twee schilders in het bijzonder in behandeling, namelijk 
Giorgione en Titiaan.327 Auteur Galienne Francastel probeert aan de hand 
van hun carrières een ontwikkeling te schetsen in de artistieke vrijheid van 
kunstenaars ten opzichte van opdrachtgevers gedurende de Italiaanse re-
naissance.

Ook over een schilder gaat een biografisch getint artikel uit jaargang 
1970: Louis Marin bestudeert daarin het werk van de schilder Philippe de 
Champaigne (1602-1674).328 Marin analyseert hoe het wereldbeeld en ge-
loof in het jansenisme van De Champaigne in zijn schilderkunst terug te 
lezen is, en hoe überhaupt uit zijn schilderkunst een collectieve habitus 
van die tijd kan worden ontleed. Het al genoemde artikel van Bergeron over 
‘Pourtalès & Cie’ gaat in op de handel en wandel van de succesvolle koop-
man Jacques-Louis Pourtalès (1722-1814), maar is uiteindelijk sterk poli-
tiek-economisch historisch gericht.329 De auteur trekt algemene conclusies 
over de plaats van textiel- en slavernijplantages in deze periode, maar ziet 
ook in het leven van Pourtalès de overgang plaatsvinden van een interna-

326 Herbert Luthy, ‘Necker et la Compagnie des Indes’, in: Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations 15(1960)5, p. 852-881.

327 Galienne Francastel, ‘De Giorgione au Titien: l’artiste, le public et la commercialisa-
tion de l’oeuvre d’art’, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 15(1960)6, p. 1060-
1075.

328 Louis Marin, ‘Signe et représentation: Philippe de Champaigne et Port-Royal’, in: An
nales. Économies, Sociétés, Civilisations 25(1970)1, p. 1-29.

329 Bergeron, ‘Pourtalès & Cie (1753-1801)’.
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tionale handel bestierd door koopmannen naar handelsstromen geregis-
seerd door industriële organisaties en bancaire instellingen.

Het enige biografisch getinte artikel uit jaargang 1980 gaat over de pries-
ter Jean-Marie Baptiste Vianney (1786-1859), die het dorpje Ars bekeerde, 
een heilige werd en voor wie vele gelovigen een pelgrimage naar het dorp 
maakten. Philippe Boutry gaat in op de canonisatie van Vianney tot heili-
ge en de beleving van religie in het negentiende-eeuwse Frankrijk.330 In de 
jaargang van tien jaar later, 1990, is ook slechts één artikel te vinden waarin 
een persoon een hoofdrol speelt. In dit artikel wordt ingegaan op een trak-
taat van de Byzantijnse keizer Constantijn VII, en hoe daarin de persoon-
lijke en dynastieke legitimiteit van de keizer wordt vastgelegd. 331 Ook hier 
speelt dat de grens tussen biografische geschiedenis enerzijds en politie-
ke en cultureel-maatschappelijke geschiedenis anderzijds in het geval van 
zeer machtige bestuurders een zeer diffuse is.

In jaargang 2000 treffen we geen enkel artikel dat enigszins biografisch 
te noemen is. In de laatste doorzochte jaargang 2010 nog wel een: hierin 
wordt ingegaan op de schrijver en leraar geschiedenis Julien Gracq. Hoe 
komt in zijn historische romans een bepaald geschiedbeeld tot stand?332

Er is ook nog een groep ‘biografische’ bijdragen die niet meegerekend is 
in deze inventarisatie omdat het geen artikelen of besprekingen betreft: het 
zijn in memoriams van overleden medewerkers of collega-historici. Deze 
bijdragen zijn zeker biografisch van aard, zeer zelfs, alleen zijn het vaak 
korte, niet geannoteerde stukken die niet in de eerste plaats als historisch 
onderzoek in de kolommen zijn opgenomen. Niettemin kunnen deze bij-
dragen interessant materiaal opleveren in het kader van de wetenschapsge-
schiedenis en ook voor de biografiewetenschap an sich.333

330 Philippe Boutry, ‘Un sanctuaire et son saint au XIXe siècle. Jean-Marie-Baptiste 
Vianney, curé d’Ars’, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 35(1980)2, p. 353-379.

331 Béatrice Beaud, ‘Le savoir et le monarque: le Traité sur les nations de l’empereur by-
zantin Constantin VII Porphyrogénète’, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 
45(1990)3, p. 551-564.

332 Étienne Anheim, ‘Julien Gracq. L’oeuvre de l’Histoire’, in: Annales. Histoire, Sciences 
Sociales 65(2010)2, p. 377-416.

333 Voorbeelden van deze bijdragen zijn: Lucien Febvre, ‘E.-F. Gautier, Louis Lacrocq, Abel 
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Wat blijft er over van de aanname dat ongeveer na 1980 de biografie weer 
aan erkenning en aandacht won in de historische wetenschap? In deze eer-
ste, tentatieve inventarisatie van de Annales komt dat cijfermatig niet te-
rug: over de hele linie is het aantal biografische artikelen minimaal, evenals 
besproken biografieën, en van een duidelijke stijging na 1980 is geen sprake. 
Het aandeel ‘biografische geschiedenis’ is iets groter, met echter een verras-
sende piek in 1970, en niet een stijging in 1980 en 1990 zoals verwacht zou 
kunnen worden. Omdat hier sprake in van een steekproef met vrij grote 
tijdsintervallen kan hier echter geen sluitende conclusie aan verbonden 
worden. De enige conclusie die wel getrokken kan worden is dat de biogra-
fie, in de zin van een studie naar een individueel persoon over een zeker 
tijdverloop van dat leven waarbij meerdere domeinen uit dat leven worden 
samengebracht, een marginale rol speelt in het wetenschappelijke histori-
sche tijdschrift Annales in de negen hier doorgenomen jaargangen. Gezien 
de agendabepalende positie van de Annales als historische school gericht 
op sociaal-collectieve analyses van het verleden is dat ook te verwachten.

Nader onderzoek naar de plaats van biografieën in andere wetenschap-
pelijke historische tijdschriften zou kunnen laten zien of de Annales-his-
torici inderdaad minder aandacht aan de biografie schonken dan andere 
historici. Of er in het algemeen inderdaad vanaf de jaren tachtig een stij-

Rey’, in: Annales d’histoire sociale 2(1940)1, p. 55-56; Marc Bloch, ‘Culture de l’esprit et 
vie provinciale: Louis Lacrocq’, in: Annales d’histoire sociale 2(1940)2, p. 139-140; Lucien 
Febvre, ‘Amis et collaborateurs: Sur Georges Espinas’, in: Annales. Économies, Socié
tés, Civilisations 5(1950)1, p. 142-144 (Espinas was een archivist-paleograaf en naaste 
medewerker van Henri Pirenne); Paul Leuilliot, ‘In Memoriam: Marc Bloch’, in: Anna
les. Économies, Sociétés, Civilisations 5(1950)2, p. 231; Lucien Febvre, ‘In Memoriam: 
Gaëtan Pirou’, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 5(1950)2, p. 231; Lucien 
Febvre, ‘Une vie: Dom Bernard Berthet, 1909-1950’, in: Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations 5(1950)2, p. 248-252; Lucien Febvre, ‘In Memoriam: Marcel Mauss’, in: 
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 5(1950)4, p. 501; F. Braudel, ‘In Memoriam: 
Georges Pagès (1867-1939)’, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 5(1950)4, p. 
502; R. Boutruche, ‘In Memoriam: A travers l’histoire du moyen âge’, in: Annales. Éco
nomies, Sociétés, Civilisations 5(1950)4, p. 502 [over Louis Halphen]; Ernest Labrousse, 
‘Georges Lefebvre (1874-1959)’, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 15(1960)1, 
p. 1-8.



189

biografie en geschiedschrijving

gende lijn te zien is in het aantal besprekingen en artikelen gewijd aan de 
biografie in het domein van de academische geschiedschrijving valt dus 
nog te bezien. Aan de hand van deze inventarisatie kan in ieder geval niet 
gesproken worden van schommelingen in de aandacht voor biografieën. 

Wel kan vastgesteld worden dat de biografie en biografisch getinte stu-
dies ondanks hun problematische status nooit helemaal afwezig zijn ge-
weest in de kolommen der Annales. In de besprekingen van biografieën 
lukte het de besprekers kritische evaluaties van de besproken biografieën 
te formuleren, waarbij ook regelmatig werd nagegaan in welke mate de 
voorliggende biografie iets toevoegde aan de al bekende historiografie van 
de persoon in kwestie en de aan hem of haar verbonden thema’s. Omdat 
besprekingen beperkt in omvang zijn, kon er in geen van de besprekingen 
sprake zijn van een uitgebreide theoretische reflectie, maar we zien wel dat 
her en der theoretische opmerkingen over de biografie worden gemaakt. 
Het is aannemelijk dat deze reflectieve opmerkingen over de gehanteerde 
onderzoeksbenadering juist vaker in besprekingen van biografieën worden 
gemaakt dan in besprekingen van andersoortige historische publicaties, 
die meer als historisch geëigend worden beschouwd. In een bespreking van 
een historische monografie over een bepaald onderwerp zal minder snel de 
vraag worden gesteld of een historische monografie voor de onderhavige 
studie de juiste onderzoeks- en publicatievorm is geweest. Een bespreking 
van een biografie lijkt haast automatisch nadrukkelijker de vraag te stellen 
naar de legitimiteit van de gehanteerde biografische benadering.

Artikelen die ingaan op de methodologische kwaliteiten van biografie 
en biografisch onderzoek hebben we in de doorgenomen jaargangen niet 
aangetroffen. Bekend is wel het artikel ‘Les usages de la biographie’ uit 1989 
van Giovanni Levi, waarin Levi inzichten uit de microgeschiedenis aan de 
biografie verbindt.334 Dit artikel kan worden beschouwd als een poging in 
de Annales om de nieuwe historische belangstelling voor de biografie en de 
menselijke ervaring in de geschiedschrijving van na 1980 te relateren aan de 
historiografische vernieuwingen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog in 
de geschiedwetenschap hebben voorgedaan.

334  Levi, ‘Les usages de la biographie’.
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Een zoekactie in de digitale database van alle Annales-nummers tot en 
met 2002 op het trefwoord ‘biographie’/‘biographique’ in de titels van alle 
bijdragen levert naast het artikel van Levi nog twee hoofdartikelen op.335 
In 1986 onderzocht Elisabeth Carpentier via een nauwkeurige en kwanti-
tatieve woordanalyse de wijze waarop mannen en vrouwen worden om-
schreven in biografieën van Franse koningen tussen de elfde en dertiende 
eeuw. Het artikel is onderdeel van een dossier over vrouwengeschiedenis.336 
Twaalf jaar later, in 1998, publiceerde Petra Clemens een onderzoek naar 
de maatschappelijke positie van vrouwen in de DDR, specifiek van vrou-
wen werkzaam in de textielindustrie. Clemens verzamelde daarvoor bio-
grafische levensverhalen van vrouwen in de Duitse plaats Forst.337 Beide 
artikelen kunnen worden beschouwd als voortkomend uit de instap van 
gender-wetenschappers in het domein van de biografie vanaf de jaren ze-
ventig, ook al betreft het slechts twee artikelen.

Het woord ‘biographie’ of ‘biographique’ duikt verder op in de titel van 21 
besprekingen. ‘Biography’ levert hits op in titels van 10 besprekingen.338 Als 
men kijkt naar de vermelding van het woord ‘biographie’ of ‘biographique’ 
in de kopij van het tijdschrift van 1929 tot 2002, dan vallen de aantallen 
hoger uit. Een van beide woorden komt in 717 besprekingen voor en in 467 
artikelen. ‘Biography’ komt voor in 22 besprekingen en in 29 artikelen. Dit 
lijken hoge aantallen, maar als men in ogenschouw neemt dat in de inven-

335 De zoekopdrachten zijn uitgevoerd in de digitale bibliotheek van Annales-nummers 
in het Franse digitale portaal voor wetenschappelijke tijdschriften Persée (URL: 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ahess, 27-10-2014). De num-
mers van na 2002 zijn raadpleegbaar via JSTOR, maar de zoekfunctie van dit portaal 
staat een zelfde geavanceerde zoekwijze als in Persée niet toe.

336 Élisabeth Carpentier, ‘L’homme, les hommes et la femme. Étude sur le vocabulaire 
des biographies royales françaises (Xle-Xllle siècle)’, in: Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations 41(1986)2, p. 325-346.

337 Petra Clemens, ‘Les femmes de l’usine de drap. Contribution à l’histoire du travail fé-
minin en RDA sur la base de sources biographiques’, in: Annales. Histoire, Sciences 
Sociales 53(1998)1, p. 69-89.

338 Waaronder ook: Sabina Loriga, [Bespreking van Tim С W. Blanning et David Cannadine 
(éds), History and Biography. Essays in Honour of Derek Beales], in: Annales. Histoire, 
Sciences Sociales 57(2002)1, p. 236-238.
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tarisatie 9 jaargangen zijn onderzocht waarin 1488 besprekingen en 377 
artikelen waren opgenomen, terwijl het tijdschrift tot en met 2002 57 jaar-
gangen telde, dan realiseert men dat hier nog altijd sprake is van een klein 
aandeel aan biografie in de Annales.
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Biografie en microgeschiedenis: 
representativiteit en singulariteit

van een individueel leven

‘Can an individual case, if explored in depth, be theoretically relevant?’

Carlo Ginzburg, ‘Latitude, Slaves, and the Bible’339

4.1  Introductie

I n dit hoofdstuk zal nader onderzocht worden hoe de historiografische 
school genaamd microgeschiedenis licht kan werpen op de biografie 
als historisch genre.340 Twee begrippen spelen daarbij een hoofdrol: 

het begrip representativiteit en het wat minder bekende begrip singulariteit. 
Voordat deze begrippen aan de hand van voorbeelden verder worden uit-
gewerkt zal eerst de wetenschapshistorische relatie tussen biografie en mi-

339 Carlo Ginzburg, ‘Latitude, Slaves, and the Bible: An Experiment in Microhistory’, in: 
Critical Inquiry 31(2005)3, p. 679.

340 Delen van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op eerdere publicaties: Renders en De Haan, 
‘The limits of representativeness’; Binne de Haan, ‘Capturing City Life. How Ur-
ban History, Microhistory, and Biography Meet in the Street’, in: Binne de Haan en 
Konstantin Mierau ed., Microhistory and the Picaresque Novel: A First Exploration into 
Commensurable Perspectives on Agency (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing, 2014), p. 83-106.
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crogeschiedenis worden verkend, waarbij de nadruk in eerste instantie ligt 
op microgeschiedenis. De literatuur waarin microgeschiedenis en biografie 
met elkaar in verband worden gebracht is spaarzaam, maar theo retische 
observaties die door diverse auteurs over deze verbintenis zijn gemaakt 
zullen in dit hoofdstuk aan bod komen. Door middel van voorbeelden van 
biografieën, biografische studies, microhistorische studies en studies die 
zich tussen deze twee methoden bewegen, worden vervolgens de genoem-
de kernconcepten verder geadstrueerd. Het concept representativiteit is 
onderverdeeld in de twee thema’s Biographiewürdigkeit en het deelnemers-
perspectief. Een analyse van het gebruik van alternatieve historische bron-
nen sluit dit hoofdstuk af.

Biografie en microgeschiedenis kunnen allebei worden beschouwd als 
benaming voor zowel een specifiek genre als een methodologische bena-
dering. Ze brengen publicaties samen die bepaalde karakteristieken met 
elkaar gemeen hebben maar tegelijk een heterogeen geheel vormen. Er zijn 
vele soorten biografieën en microhistorische studies. Daarnaast kunnen in 
sommige publicaties zowel biografische als microhistorische kenmerken 
worden onderscheiden. Microhistorische studies blijken vaak op biogra-
fisch onderzoek te steunen en biografieën kunnen heel goed microhisto-
risch worden genoemd. Niet iedere biografie is echter automatisch een mi-
crogeschiedenis. Andersom zijn er vele microhistorische studies die niet 
één persoon als hoofdonderwerp bestuderen, maar bijvoorbeeld een dorp 
of een rechtszaak centraal stellen. Wat maken deze al dan niet hybride stu-
dies ons echter duidelijk over de werking en het perspectief van de biogra-
fie, van microgeschiedenis, en wat zeggen ze ons over de dilemma’s van 
geschiedschrijving in het algemeen?

De overeenkomsten tussen microgeschiedenis en biografie lijken voor 
de hand te liggen, en rechtvaardigen ook uitgebreider onderzoek naar dit 
onderwerp, iets wat tot nog toe niet heeft plaatsgevonden. Toch is het raad-
zaam de verschillen in het oog te houden: naast een verschil in object van 
onderzoek (individuen versus regio’s, dorpen, lokale gemeenschappen en 
families), is vaak ook de publicatiecontext verschillend. Microgeschiede-
nis is als methode meer ingebed in de academische geschiedschrijving en 
daarom zijn microhistorische studies doorgaans duidelijker voorzien van 
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een probleemstelling, en participeren ze veel vaker in wetenschappelijke 
discussies dan biografieën. Biografieën kenmerken zich voor een belang-
rijk deel nog door de niet-kritische vormconventies die biografen weliswaar 
in uiteenlopende variaties inzetten, maar die toch duidelijk aanwezig zijn, 
zoals het vaste chronologische stramien van de individuele levensloop met 
geijkte begin- en eindpunten en levensfases (geboorte; familieafkomst; op-
voeding; scholing; carrière en persoonlijk leven; sterfbed).

Laat ons nu eerst echter kijken naar de opkomst van microgeschiedenis 
in de geschiedschrijving van de afgelopen decennia, en de vermeende me-
thodologische vernieuwingen die deze historiografische benadering heeft 
voorgesteld, die ook belangrijk werden geacht voor de biografiebeoefening.

4.2  Ontstaansgeschiedenis en basisstellingen    
 microgeschiedenis 

Biografie en microgeschiedenis worden al sinds de jaren tachtig met elkaar 
in verband gebracht. De ‘terugkeer’ van de biografie in de jaren zeventig en 
tachtig van de twintigste eeuw in de historische wetenschappen is in de 
eerste plaats verklaard uit de wederopstanding van cultuurgeschiedenis in 
brede zin, en daarmee van het subjectivisme, het persoonlijke. Daarbinnen 
is de opkomst van de oorspronkelijk Italiaanse historiografische stroming 
microstoria, in het Engels microhistory en in het Nederlands microgeschie-
denis, als een gunstige factor voor de erkenning en toepassing van de bio-
grafie in de geschiedwetenschap beschouwd.341

De gesignaleerde gelijktijdige terugkeer van de biografie en de opkomst 
van microgeschiedenis kan daardoor niet als een toevallige samenloop van 
ontwikkelingen worden beschouwd. Ze maakten deel uit van een bredere 
verandering in de geschiedwetenschappen die samenhing met groeiende 
onvrede over de meest gangbare historiografische benaderingen uit die tijd, 
de jaren zestig en zeventig. Steeds meer werd de noodzaak gevoeld om de 

341 In Nederland: K. van Berkel, Renaissance der cultuurwetenschap (Leiden: Nijhoff, 
1986); Van den Braembussche, ‘Het biografisch element’.
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in de historiografie dominante grootschalige en sociaalwetenschappelijk 
geïnspireerde historische narratieven te verbinden met of zelfs te vervan-
gen door de historische realiteit van alledag en de menselijke ervaring.342 
Dit kreeg vooral gestalte door de opkomst van sociale geschiedenis, met 
uitwerkingen als Alltagsgeschichte (geschiedenis van het dagelijks leven) 
en oral history, vaak geïnspireerd door de antropologie. Als verzamelnaam 
voor deze nieuwe benaderingen van het verleden, waarin ook weer een 
prominente plaats voor cultuurgeschiedenis was ingeruimd, werd wel de 
term ‘new history’ gebruikt.343 De opkomst van microgeschiedenis kan als 
een onderdeel van deze vernieuwingsbeweging onder de vlag ‘new history’ 
worden gezien. De new historians wilden het primaat van de politiek en de 
elite in de geschiedschrijving tegengaan. Door microhistorici van het eer-
ste uur is de ideologische, lees: marxistische, achtergrond van hun eigen 
historiografische benadering ook niet ontkend.344 Tegelijkertijd kon micro-
geschiedenis tegemoet komen aan een gemis dat gevoeld werd in vooral 
invloedrijke Annales-studies: daarin werd weliswaar afgerekend met de 
oude politieke en evenementiële geschiedenis die in de negentiende eeuw 
was ontstaan, maar in hun fixatie op de lange duur en op economisch-so-

342 Iggers, Historiography in the Twentieth Century, hoofdstuk 9: ‘From Macro- to Mi-
crohistory: The History of Everyday Life’, p. 101-117.

343 Iggers, Historiography in the Twentieth Century; Alf Lüdtke ed., Alltagsgeschichte: Zur 
Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen (Frankfurt am Main: Cam-
pus Verlag, 1989); Engelse vertaling: Alf Lüdtke ed., The History of Everyday Life. Re
constructing Historical Experiences and Ways of Life, vert. William Templer (Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 1995); Ignacio Olâbarri, ‘“New” New History: A Longue 
Durée Structure’, in: History and Theory 34(1995)1, p. 1-29.

344 Giovanni Levi, ‘On Microhistory’, in: P. Burke ed., New Perspectives on Historical Writing 
(Cambridge en Oxford: Polity Press, 2001), p. 97-119. Oorspronkelijk verschenen in de 
eerste editie van New Perspectives on Historical Writing in 1991, in de uitgave van 2001 
is een epiloog toegevoegd van de hand van Peter Burke; Giovanni Levi, ‘Microhistory 
and the Recovery of Complexity’, in: Susanna Fellman and Marjatta Rahikainen ed., 
Historical Knowledge. In Quest of Theory, Method and Evidence (Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing, 2012), p. 123; Edward Muir, ‘Introduction: Observing 
Trifles’, in: Edward Muir en Guido Ruggiero ed., Microhistory and the Lost Peoples of 
Europe (Baltimore en Londen: The Johns Hopkins University Press, 1991: vert. Eren 
Branch), p. vii-xxviii.
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ciale datareeksen verloren Annales-historici volgens de microhistorici het 
culturele en menselijke aspect van het verleden uit het oog. Dit werd bin-
nen de Annales-school weliswaar ondervangen met de opkomst van antro-
pologisch geïnspireerde benaderingen, zoals de mentaliteitsgeschiedenis, 
maar microgeschiedenis beoogde nadrukkelijk individuele, menselijke 
handelingen in het licht van de geschiedenis te onderzoeken.345 De micro-
geschiedenis-benadering vond uiteindelijk vruchtbare grond onder de An
nales-historici en ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.346 
Microgeschiedenis groeide zo uit tot een methodologische benadering van 
de geschiedenis los van haar oospronkelijk ideologische context.

In de economische wetenschappen en de sociologie zijn de begrippen 
‘micro’ en ‘macro’ gemeengoed in het aanduiden van verschillende niveau’s 
van analyse.347 Op microniveau staan individuen, deelnemers en de interac-
tie tussen deze agents centraal. Grotere, structurele verschijnselen behoren 
tot onderzoek op macroniveau. Anders dan bijvoorbeeld in de economi-
sche wetenschappen, waar een onderscheid wordt gemaakt tussen ma-
cro-economen en micro-economen, is in de geschiedschrijving geen grote 
rol weggelegd voor een equivalent begrippenpaar als ‘macrogeschiedenis’ 
en ‘microgeschiedenis’.348 Macrogeschiedenis is geen ingeburgerd begrip 
onder historici; microgeschiedenis daarentegen heeft wel een wijdverbrei-

345 Muir, ‘Introduction: Observing Trifles’, p. ix.
346 Richard D. Brown, ‘Microhistory and the Post-Modern Challenge’, in: Journal of the 

Early Republic 23(2003)1, p. 1-20; gereviseerde versie in: Hans Renders en Binne de 
Haan ed., Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, 
and Life Writing (Leiden/Boston: Brill, 2014), p. 119-128.

347 Matti Peltonen, ‘Carlo Ginzburg and the New Microhistory’, in: Suomen Antropologi 
20(1995)1, p. 2-11; Matti Peltonen, ‘What is Micro in Microhistory’, in: Hans Renders en 
Binne de Haan ed., Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Mi
crohistory, and Life Writing (Leiden/Boston: Brill, 2014), p. 105-118; Carlo Ginzburg, ‘Mi-
crohistory: Two or Three Things That I Know about It’, vert. John en Anne C. Tedeschi, 
in: Critical Inquiry 20(1993)1, p. 10-35; herdrukt in: Hans Renders en Binne de Haan ed., 
Theoretical Discussions of Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life 
Writing (Leiden/Boston: Brill, 2014), p. 139-166.

348 Jeffrey C. Alexander, Bernhard Giesen en Richard Münch ed., The Micro-Macro Link 
(Berkeley: University of California Press, 1987); Pomper, ‘Historians and Individu-
al Agency’. Zie ook: Matti Peltonen, ‘Clues, Margins and Monads. The Micro–Macro 
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de ingang gevonden. Nadat het in de jaren zeventig van de twintigste eeuw 
in Italië voor het eerst bewust als benaming voor een specifieke geschied-
kundige benadering werd gebruikt, werd het in de jaren daarna wereldwijd 
een bekend historiografisch begrip.349

De bron van microstoria ligt bij historici die verbonden waren aan het 
Italiaanse historische tijdschrift Quaderni Storici, in het bijzonder Carlo 
Ginzburg, Edoardo Grendi, Giovanni Levi en Gianna Pomata.350 Toen het 
concept bleek aan te slaan, werd begin jaren tachtig onder redactie van 
Ginzburg en Levi een publicatiereeks getiteld ‘Microstorie’ opgezet.351 Drie 
boeken die voorafgaand en gelijktijdig buiten deze serie om verschenen, en 
bestsellers werden onder een groot publiek, worden steevast genoemd als 
voorbeelden van het succes dat microgeschiedenis in de jaren zeventig en 
tachtig genoot: Montaillou (1975) van Emmanuel Le Roy Ladurie, De kaas 
en de wormen (1976) van Carlo Ginzburg en De terugkeer van Martin Guerre 
(1983) van Natalie Zemon Davis.352 Deze uitgaven bereikten een groot 

Link in Historical Research’, in: History and Theory 40(2001)3, p. 347–359 en Peltonen, 
‘Carlo Ginzburg’.

349 Microgeschiedenis komt dan ook in veel handboeken aangaande geschiedschrijving 
en geschiedtheorie uit de laatste decennia voor, voorbeelden zijn: Iggers, Historio
graphy in the Twentieth Century; Chris Lorenz, De constructie van het verleden. Een in
leiding in de theorie van de geschiedenis (Amsterdam: Boom, 2002; 6e druk), p. 120, 172, 
266.

350 Ginzburg, ‘Microhistory: Two or Three Things’; Gianna Pomata, ‘Telling the Truth 
about Micro-History: a Memoir (and a Few Reflections)’, in: Netvaerk for historieteori 
og historiografi: Working paper (2000)3 April, p. 28-40.

351 De eerste uitgave in de reeks was een studie van Carlo Ginzburg over de renaissan-
cekunstenaar Piero della Francesca: Carlo Ginzburg, Indagini su Piero: il Battesimo, il 
ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino (Turijn: G. Einaudi, 1981); Engelse vert. Martin 
Ryle and Kate Soper, The Enigma of Piero della Francesca: The Baptism, the Arezzo Cy
cle, the Flagellation (London: Verso, 1985). Er verschenen tot en met 1991 in totaal 21 
titels in deze serie. Zie voor meer informatie: Muir, ‘Introduction: Observing Trifles’, p. 
viii en noot 7.

352 Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan; Carlo Ginzburg, De kaas en de wormen. 
Het wereldbeel van een zestiende-eeuwse molenaar, vert. Pietha de Voogd (Amsterdam: 
Bert Bakker, 1981); orig. Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio 
del ´500 (Turijn: G. Einaudi, 1976); vertaald naar het Engels in 1980 als The Cheese and 
the Worms: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller, vert. John and Anne Tedeschi 
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niet-academisch publiek, maar gingen uiteindelijk ook tot de standaardli-
teratuur voor academische historici behoren. Wat hadden deze publicaties 
gemeen als microgeschiedenissen? Deze vraag is des te prangender, gezien 
de opmerking van Giovanni Levi uit het begin van de jaren negentig dat 
microstoria zich niet baseerde op theoretische teksten of manifesto’s, maar 
vooral een historiografische praktijk was, gevoed door verschillende theo-
rieën.353 In de wetenschappelijk debatten over microgeschiedenis hebben 
ettelijke auteurs hun eigen accenten op de uitleg en werking van microge-
schiedenis gelegd. De overdenkingen van Levi en Ginzburg worden daarbij 
het meest aangehaald.

Ginzburg en Levi hebben gewezen op het feit dat het voorvoegsel ‘micro’ 
in microgeschiedenis vaak verkeerd begrepen is. In de Van Dale wordt dit 
misverstand nog in stand gehouden. Daarin staat als uitleg bij het lemma 
microgeschiedenis: ‘petite histoire’. De verklaring onder het lemma ‘peti-
te histoire’ is: ‘de geschiedenis van de kleine, anekdotische voorvallen, de 
geschiedenis van de bijfiguren’.354 In ‘On Microhistory’ maakt Levi echter 
duidelijk dat microgeschiedenis niet simpelweg een kwestie is van alleen 
schaalverkleining, van de bestudering van kleine onderwerpen in plaats 
van grote. Microgeschiedenis is als praktijk gebaseerd op ‘the reduction of 
the scale of observation, on a microscopic analysis and an intensive study 
of the documentary material’.355 Microgeschiedenis is vaak gelinkt aan de 
antropologische benadering die de antropoloog Clifford Geertz in de jaren 
zeventig met veel succes in de geschiedschrijving introduceerde: de thick 
description. Door middel van een intensieve bestudering en beschrijving 
van specifieke menselijke culturele praktijken worden deze praktijken be-

(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980); Natalie Zemon Davis, The Return 
of Martin Guerre (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983). Het werk van Le 
Roy Ladurie wordt daarbij overigens vaak als een voorloper van microgeschiedenis 
gezien, evenals de studies die Ginzburg schreef voorafgaand aan zijn De kaas en de 
wormen: Muir, ‘Introduction: Observing Trifles’.

353 Levi, ‘On Microhistory’.
354 Van Dale Elektronisch groot woordenboek, v1.0.6.1, lemma’s ‘microgeschiedenis’ en ‘pe-

tite histoire’.
355 Levi, ‘On Microhistory’, p. 99.
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grijpelijk gemaakt voor buitenstaanders.356 Voor microgeschiedenis is de 
verkleining van schaal een analytische procedure, die overal kan worden 
toegepast, onafhankelijk van de dimensies van het geanalyseerde object. 
Ginzburg blijft net als Levi ook in recente publicaties het inzicht herhalen 
dat microgeschiedenis vaak onterecht begrepen wordt als historisch on-
derzoek naar kleinschalige onderwerpen.357 Grote onderwerpen behoeven 
niet per definitie grootschalige concepten ter uitleg. Ginzburg lichtte dit 
eens als volgt toe in een interview: ‘The approach does not imply a specific 
interest in minor topics, but the point for us was to focus on a microscopic 
approach. The idea is to focus on the analytic element, not so much on the 
alleged smallness of the object. You know, you can look in a microscope 
at either a fly or an elephant – or at least a piece of it.’358 Levi noemt als 
voorbeeld van microgeschiedenis een eigen studie, waaruit blijkt dat ver-
kooptransacties van stukken land in het vroegmoderne Italië voorheen op 
onjuiste wijze als marktgestuurd werden beschouwd.359 Door in te zoomen 
op verschillende concrete transacties bleken bij veel aan- en verkopen bij-
voorbeeld familiebanden een belangrijke rol te spelen in de hoogte van de 
grondprijs.

356 Levi, ‘On Microhistory’, p. 101.
357 Carlo Ginzburg, ‘Our Words, and Theirs: A Reflections on the Historian’s Craft, Today’, 

in: Susanna Fellman and Marjatta Rahikainen ed., Historical Knowledge. In Quest of 
Theory, Method and Evidence (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 
2012), p. 114: ‘microhistory: a term whose prefix – micro – alludes, as has been repea-
tedly been emphasized (but never enough, perhaps) to the microscope, to the analytic 
gaze, not to the dimensions, alleged or real, of the subject under scrutiny’; Levi, ‘Mi-
crohistory and the Recovery of Complexity’.

358 Pertti J. Anttonen, ‘Of Microhistory, Mentalities, and Other “Unnecessary” Labels – An 
Interview with Carlo Ginzburg’, in: Suomen Antropologi 20(1995)1, p. 36-39. 

359 Giovanni Levi, L’eredita immateriale: carrier a di un esorcista nel Piemonte del Seicen
to (Turijn: Einaudi, 1985), vertaald door Lydia G. Cochrane als Giovanni Levi, Inheri
ting Power: The Story of an Exorcist (Chicago en Londen: University of Chicago Press, 
1988). Een soortgelijk onderzoek verrichtte Edoardi Grendi, ‘The Political System of a 
Community in Liguria: Cervo in the Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries’, 
in: Edward Muir en Guido Ruggiero ed., Microhistory and the Lost Peoples of Europe 
(Baltimore en Londen: The Johns Hopkins University Press, 1991: vert. Eren Branch), p. 
119-158.
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Microgeschiedenis is derhalve een ‘experimentele’ manier van geschied-
schrijving die dankzij een ander perspectief nieuwe informatie blootlegt: 
‘The unifying principle of all microhistorical research is the belief that 
microscopic observation will reveal factors previously unobserved.’360 Ge-
schiedschrijving is, net als grote delen van andere humanioradisciplines, 
een zogenaamd zwakke wetenschap omdat daarin geen controleerbare 
experimenten kunnen worden uitgevoerd zoals de natuurwetenschappen 
die kennen. Historici hebben sinds het einde van de negentiende eeuw ge-
probeerd hun vak zoveel mogelijk het karakter van een harde wetenschap 
te geven. Na de Tweede Wereldoorlog culmineerde dit in historiografische 
stromingen waarin kwantitatief ingerichte langetermijnbenaderingen van 
het verleden het ultieme doel waren. Historici stelden hierbij weliswaar 
telbare, maar te rigide modellen voor het verleden op, waardoor de meer-
voudige sociale en dagelijkse werkelijkheid van het verleden uit het zicht 
verdween.361 Microgeschiedenis kan echter nog wel een experimenteel 
karakter aanbrengen in een in essentie ‘zwakke’ wetenschap, aldus haar 
woordvoerders.

Ginzburg maakt een onderscheid tussen de Galilieïsche wetenschap en 
de ‘indicerende’ wetenschappen, die zijn gebaseerd op de interpretatie van 
sporen en tekens.362 Die indicerende wetenschappen zijn ten enenmale 
kwalitatief en gaan over concrete individuele gevallen. In de Galileïsche 
wetenschappen, de zogenaamde harde natuurwetenschappen, kunnen in-
zichten door experimenten herhaald, gecontroleerd en bewezen worden. 
Men spreekt daarin volgens Ginzburg een anti-antropocentrische taal, niet 
op de mens gericht. Geschiedschrijving daarentegen gaat over onherhaal-

360 Levi, ‘On Microhistory’, p. 101.
361 Zie ook Jacques Revel,, ‘Microanalysis and the Construction of the Social’, in: Jacques 

Revel & Lynn Hunt ed., Histories. French Constructions of the Past (New York: The New 
Press, 1995), p. 493-502.

362 Carlo Ginzburg, ‘Sporen. Wortels van een indicie-paradigma’, in: Carlo Ginzburg, Om
weg als methode: essays over verborgen geschiedenis, kunst, en maatschappelijke herin-
nering (Nijmegen: SUN, 1988), p. 206-261; orig. Carlo Ginzburg, ‘Clues: Roots of an Evi-
dential Paradigm’, in: Carlo Ginzburg, Myths, Emblems, Clues (Londen: Hutchinson, 
1986), p. 96-125.
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bare zaken waar mensen bij betrokken zijn. Geschiedenis, en daarmee ook 
microgeschiedenis zo kunnen we Ginzburg hier aanvullen – zelf noemt hij 
microgeschiedenis in dit artikel namelijk niet – is daardoor onverenigbaar 
met een exacte wetenschapsbenadering: hoe meer individuele kenmerken 
centraal staan, des te minder strikt wetenschappelijke kennis mogelijk is. 

Ginzburg wil echter niet de geschiedenis en het individuele opofferen 
voor een veralgemenisering die wel wetenschappelijk is maar niets zegt 
over de ervaring van individuen. Hij pleit daarom voor een methode die 
meer recht doet aan meer intuïtieve vormen van weten, gebaseerd op de 
concreetheid van ervaringen. Daarvoor zijn aanknopingspunten in de 
kunstgeschiedenis te vinden, waarin men bijvoorbeeld via de analyse van 
details trachtte de authenticiteit van een schilderij te achterhalen. Unieke 
sporen kunnen zo ook algemene verschijnselen onthullen: het wereldbeeld 
van een maatschappelijke klasse, schrijver of een hele maatschappij. Dit 
‘indicie-paradigma’ is volgens Ginzburg een elastisch interpretatiekader. 
Niet-meetbare elementen spelen hierin een belangrijke rol, en dat is me-
teen ook een problematisch dillemma waar de geesteswetenschappen voor 
gesteld staan. Ginzburg gaat hier uit van een tweedeling in de wetenschap-
pen, waar tegenwoordig ook een tussencategorie in de vorm van gammawe-
tenschappen wordt onderscheiden: thema’s die tot de alfawetenschappen 
gerekend zouden kunnen worden, bestudeert men daarin op een betawe-
tenschappelijke, modelmatige manier (sociologie, economie, psychologie). 

Ondanks de claim dat microgeschiedenis vooral een praktijk is en niet 
zozeer als bron voor methodologische beschouwingen moet worden be-
schouwd, is de stroom aan theoretische reflecties over microgeschiedenis 
niet opgedroogd. In de laatste twee decennia is geprobeerd een onderver-
deling aan te brengen in verschillende vormen van microgeschiedenis en 
is verder gereflecteerd op de microhistorische methode. De Finse histo-
ricus Matti Peltonen introduceerde in de jaren negentig het begrip ‘new 
microhistory’.363 De Hongaarse geschiedtheoreticus Simon constateert 
dat er al onderscheid is gemaakt tussen microgeschiedenis in bredere en 
nauwere zin, tussen sociale en culturele microgeschiedenis, tussen ‘epi-

363 Peltonen, ‘Carlo Ginzburg’, p. 3.
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sode-like’ en systematische microgeschiedenis, en tussen holistische en 
reductionistische microgeschiedenis.364 In de bundel Theoretical Discus
sions of Biography wordt een onderscheid gemaakt tussen een eerste fase 
van microgeschiedenis gericht op de representatie van voorheen niet-be-
studeerde groepen in de geschiedschrijving (eerste fase) en exceptionele 
gevallen (tweede fase), en een nieuwe, derde fase waarin juist de nadruk 
wordt gelegd op het niet-exemplarische karakter van microhistory, waar-
door het grote geschiedverhaal bijgesteld wordt of een nieuwe betekenis 
krijgt.365 Het is een benadering waarin de waarde van geschiedschrijving 
over grotere lijnen erkend wordt, maar tegelijk het belang voor historici om 
telkens uit te gaan van de dagelijkse, particuliere en complexe historische 
realiteit wordt benadrukt. Geschiedschrijven is in extremis synthetiseren, 
maar niet in de eerste plaats. De talige constructie van geschiedenis ab-
straheert de complexe historische realiteit al dermate dat een historicus 
eerder zou moeten pogen de synthese uit de bestudering van particulari-
teiten te laten voortvloeien dan andersom. Microgeschiedenis kan op deze 
manier dienen als een specifieke methodologische attitude voor historici, 
die past in een historiografische tendens richting een meer singulariseren-
de geschiedschrijving.

Er is beweerd dat microgeschiedenis haar experimentele karakter heeft 
verloren en in de jaren negentig is verzand in theoretische reflecties over 
haar eigen benadering.366 Er zijn meer signalen die erop wijzen dat de mi-
crohistorici zich zorgen maken over hun vakgebied.367 Het is echter zinvol-

364 Zoltán Boldizsár Simon, ‘Method and Perspective’, in: Journal of Microhistory (2009); 
URL: http://www. microhistory.org/journal2009.php, p. 1.

365 Renders en De Haan, ‘Introduction’, p. 5-6; een uitwerking van deze derde fase wordt 
gegeven in Hans Renders, ‘The Limits of Representativeness: Biography, Life Writing, 
and Microhistory’, in: Hans Renders en Binne de Haan ed., Theoretical Discussions of 
Biography: Approaches from History, Microhistory, and Life Writing (Leiden/Boston: 
Brill, 2014), p. 129-138.

366 Simon verwijst voor de ‘theoretische’ fase van microgeschiedenis in de jaren negentig 
naar Peltonen, ‘Clues, Margins and Monads’; Simon, ‘Method and Perspective’. 

367 Sigurdur Gylfi Magnússon, directeur van een IJslandse centrum voor microgeschie-
denis, schreef over onderwijsplannen en congresvoorstellen voor de toekomst; 
daarvan zijn er volgens hem te weinig, terwijl microgeschiedenis het verdient om 
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ler te constateren dat de uitgangspunten van microgeschiedenis langzaam 
maar zeker steeds meer gemeengoed zijn geworden onder historici en bio-
grafen, zonder dat ze zich daar altijd van bewust zijn. Men zou ook kunnen 
stellen dat microgeschiedenis pas in de jaren zeventig en tachtig theore-
tisch is aangekleed, maar dat de microhistorische methode in de praktijk al 
bestond. Ginzburg heeft bijvoorbeeld op microhistorische voorlopers (uit 
1959 en 1968) gewezen, en ongetwijfeld zijn er ook andere voorbeelden te 
vinden.368

Edward Muir heeft in navolging hiervan erop gewezen dat de methodo-
logie die microhistorici hebben geformuleerd in feite een algemene histo-
rische methodologie is: een goede historicus construeert in de regel zijn in-
terpretaties van het verleden op basis van een zorgvuldige bestudering van 
de beschikbare historische bronnen. ‘What the microhistorians have done, 
and most precisely what Carlo Ginzburg has done, is to single out and be 
explicit about a way of doing history that has, in fact, long governed a great 
deal of historical practice, whatever its pretensions to scientific status.’369 
Ook de aanname dat microhistorici bij uitstek de grotere geschiedverhalen 
te lijf gaan, kan worden genuanceerd: als het goed is onderzoeken historici 
altijd de geldigheid van bestaande historische interpretaties. Ginzburg zelf 
doet ook een relativerende uitspraak over het zogenaamde corrigerende 
vermogen van microgeschiedenis, maar dan op een wijze waarbij de waar-
de van het macroverhaal überhaupt fundamenteel in twijfel wordt getrok-
ken: ‘In no case can microhistory limit itself to verifying, on its own scale, 
the macrohistorical (or macroanthropological) rules that have been elabo-
rated elsewhere. One of the first discoveries of the student of microhistory 
is the rare and sometimes nonexistent relevance of the analyses (to begin 
with the chronological ones) elaborated on the macrohistorical scale.’370 

als zelfstandig thema bestudeerd te worden: Sigurdur Gylfi Magnússon, ‘The Futu-
re of Microhistory’, in: Journal of Microhistory (2008), URL: http://www.microhistory.
org/?e=38&w=journal-of-microhistory-2008.

368 Ginzburg, ‘Two or Three Things’.
369 Muir, ‘Introduction: Observing Trifles’, p. xix.
370 Carlo Ginzburg en Carlo Poni, ‘The Name and the Game: Unequal Exchange and the 

Historiographic Marketplace’, in: Edward Muir en Guido Ruggiero ed., Microhistory 



205

biografie en microgeschiedenis

Giovanni Levi schreef ook: ‘Macrohistory needs to be used with great cauti-
on.’371 Sigurdur Gylfi Magnússon en István M. Szijártó laten zien dat de pre-
cieze relatie tussen microgeschiedenis en het grote geschiedverhaal zelfs 
binnen één studie op twee diametraal tegenovergestelde wijzen geïnter-
preteerd kan worden. Szijártó is van mening dat de resultaten van microge-
schiedenis te danken zijn aan het feit dat microhistorici geprobeerd hebben 
via hun microscopische studies grote historische vragen te beantwoorden. 
Daartegenover benadrukt Magnússon dat de kracht van microgeschiedenis 
juist ligt in het zoveel mogelijk loslaten van het grote verhaal en de frisse 
blik die de intensieve bestudering van historische fragmenten oplevert.372

De discussie over de precieze functie van microgeschiedenis is dus nog 
altijd gaande. Het is nuttig om te bedenken dat die van begin af aan gaan-
de is geweest. De drie microgeschiedenisbestsellers van Le Roy Ladurie, 
Ginzburg en Davis hadden bij nader inzien niet zozeer gemeen dat ze een 
relatief klein onderwerp uit het verleden bestudeerden – een klein Frans 
dorp in de Middeleeuwen, een Italiaanse molenaar met ketterse ideeën en 
een identiteitsverwisseling in een Frans dorp in de Pyreneeën in de zestien-
de eeuw – nee, eerder hadden ze gemeen dat ze de geschiedenis nadruk-
kelijk vanuit een deelnemersperspectief presenteerden, wat voornamelijk 
werd bewerkstelligd door een inventief gebruik van bronnen.

Adequaat wordt echter opgemerkt dat microgeschiedenis ‘served well in 
rethinking of a truly traditional form of historical research, biography’.373 

and the Lost Peoples of Europe (Baltimore en Londen: The Johns Hopkins University 
Press, 1991: vert. Eren Branch), p. 9; orig. Carlo Ginzburg en Carlo Poni, ‘Il nome e il 
come. Mercato storiografico e scambio diseguale’, in: Quaderni storici 14(1979)40, p. 
181-190.

371 Giovanni Levi, ‘The Origins of the Modern State and the Microhistorical Perspective’, 
in: Jürgen Schlumbohm ed., Mikrogeschichte – Makrogeschichte: Komplementär oder 
Inkommensurable? (Göttingen: Wallstein Verlag, 1998), p. 53-82.

372 Sigurdur Gylfi Magnússon en István M. Szijártó, What is Microhistory? Theory and 
practice (Londen en New York: Routledge, 2013), p. 9-10, 157-158.

373 Susanna Fellman en Marjatta Rahikainen, ‘On Historical Writing and Evidence’, in: 
Susanna Fellman en Marjatta Rahikainen ed., Historical Knowledge. In Quest of Theory, 
Method and Evidence (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012), p. 
16.



206

hoofdstuk 4

Echt uitgewerkt is deze reflectie nog niet. Wanneer microgeschiedenis een 
vorm van geschiedschrijving is die ook toegepast kan worden door onder-
zoekers die niet bewust zijn van het gegeven dat ze in feite microhistorisch 
onderzoek verrichten, dan behoren biografen zeker ook tot deze groep on-
derzoekers. Microgeschiedenis lijkt vooral een belangrijke stimulans te zijn 
geweest in een andere omgang met historische bronnen, en vooral ook met 
andere historische bronnen. Microhistorici benaderden bronnen eerder als 
sporen die kunnen leiden tot onverwachte bevindingen, in plaats van gege-
vens die in het licht van een groot, leidend geschiedverhaal geïnterpreteerd 
moeten worden. Vooral persoonlijke bronnen, egodocumenten, bleken 
daarvoor geschikt. De verwerking van egodocumenten is mede door micro-
geschiedenis in historisch onderzoek in de laatste decennia gemeengoed 
geworden.

De overeenkomsten tussen biografie en microgeschiedenis worden 
mede daardoor langzamerhand steeds meer erkend. Microgeschiedenis 
kan dus impliceren dat algemene thema’s worden verkend of herzien door 
de bestudering van een deel of deeltjes van dat geheel. Maar wat is precies 
de relatie tussen het deel en het geheel? Is het niet eerder een schijntegen-
stelling? Om de werkelijkheid te begrijpen delen we die onvermijdelijk in 
compartimenten op, in kleinere delen en grotere structuren. De combina-
tie micro-macro is een belangrijk thema in de natuurwetenschappen. Er is 
meer dan eens gezegd dat microhistorici als het ware via een microscoop 
naar de geschiedenis kijken. In de exacte wetenschappen zorgde de uitvin-
ding van de microscoop voor een revolutie. De ontdekking van kleine deel-
tjes (moleculen, atomen, of elektronen) zorgde ervoor dat het beeld van 
hoe de fysieke wereld is opgebouwd drastisch veranderde. Er kwamen door 
de ontdekking van microdeeltjes nieuwe zienswijzen voor de werking van 
grotere structuren op. In de natuurkunde namen macrotheorieën wetten 
gebaseerd op microscopische observaties op, terwijl andersom ook micro-
scopische bewegingen alleen maar verklaard konden worden door macro-
scopische redeneringen.

Ook in de (wetenschaps)filosofie kent het deel-geheelprobleem een 
lange traditie. Dit blijkt al uit het werk van de oude Griekse natuurfilosofen 
die vier elementen onderscheidden waaruit alle zaken in de wereld zijn 
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opgebouwd, uitmondend in de filosofische stroming van het atomisme, of 
uit de monadenleer van Leibniz. Het is een bekend wetenschappelijk the-
ma: het definiëren en formuleren van particuliere onderzoekseenheden en 
de relaties tussen deze delen onderzoeken. Interessant is bijvoorbeeld ook 
een recente trend in oorlogsstudies waarin op microniveau gekeken wordt 
naar vele lokale gebeurtenissen die samen maken dat er sprake is van een 
oorlog op nationaal of regionaal niveau. Er worden dan zoveel mogelijk ge-
detailleerde data verzameld van gedrag en interacties op lokaal niveau.374 
Het doet sterk denken aan wat Ginzburg als een van de voorlopers van mi-
crohistory zag, de minutieuze reconstructie van de slag bij Pittsburgh door 
de Amerikaanse historicus George R. Stewart.375

In de geschiedschrijving speelt het concept ‘representativiteit’ een be-
langrijke rol in het toekennen van historische betekenis aan gebeurtenis-
sen, personen en objecten uit het verleden. Biografie houdt zich bezig met 
een van de meest gebruikte deel/geheel-configuraties: die van een indivi-
dueel mens in zijn leefwereld. Een biograaf stelt uiteindelijk in essentie de 
volgende vraag: wat zijn de bredere verklaringen, contexten en interpre-
taties die moeten worden ingezet om dit ene leven wat we bestuderen zo 
goed mogelijk te kunnen begrijpen?

In de sociale wetenschappen wordt tussen het micro- en macro-niveau 
ook wel het meso-niveau onderscheiden. ‘Mesogeschiedenis’ lijkt een nut-
tige term om micro- en macrogeschiedenis mee te combineren, ware het 
niet dat daarmee de aandacht uitsluitend wordt gevestigd op de grootte 
van het te onderzoeken onderwerp. In Nederland heeft Frijhoff stilgestaan 
bij het concept ‘mesogeschiedenis’.376 Hij constateerde dat de meso-schaal 
in de loop der tijd kan veranderen en afhankelijk is van het kader van het 

374 Lars-Erik Cederman en Kristian Gleditsch, ‘Introduction to Special Issue on “Disag-
gregating Civil War”’, in: Journal of Conflict Resolution 53(2009)4, p. 487–495; Stathis 
N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War (Cambridge etc.; Cambridge University 
Press, 2006), hoofdstuk 9: ‘Empirics II: Microcomparative Evidence’.

375 Ginzburg, ‘Two or Three Things’.
376 Willem Frijhoff, ‘Mentaliteit op schaal: micro, meso of macro?’, in: H.F.J.M. van den 

Eerenbeemt ed., Driestromenland in het historisch bedrijf. Lokaal - regionaal - interre-
gionaal (Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1986), p. 70-91.
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onderzoeker. In concrete zin komt het mesoniveau vaak neer op geografi-
sche regio’s of leefgemeenschappen. In de sociologie en economie verwijst 
het meso-niveau naar te onderzoeken eenheden tussen sociale, individuele 
actoren (micro) en grotere macrogehelen op vaak nationaal of mondiaal 
niveau (macro), zoals bedrijfstakken, groeperingen of organisatoren. In de 
sociologie speelt het onderscheid tussen micro- en macroniveau een gro-
te rol. Op microniveau staan individuele handelingen centraal, op macro-
niveau sociale systemen en structuren. Het agency-structuredebat heeft 
zelfs een hoofdrol vervuld in de sociologie van de twintigste eeuw.377 De 
ontwikkelingen en uitkomsten van dit debat zouden ook de toepassing 
van het deelnemersperspectief in de geschiedschrijving, en dan vooral ook 
in microgeschiedenis en biografie, nader kunnen duiden. De Amerikaan-
se socioloog Talcott Parsons beschouwde het agencystructure-probleem 
bijvoorbeeld als een pseudo-probleem en identificeerde een action theory 
waarin hij de subjectieve dimensie van menselijke handelingen integreerde 
met sociologische theorieën.

In de huidige sociologie wordt op gelijksoortige manieren gepoogd de 
tegenstelling tussen structure en agency op te heffen, zoals in de ‘structu-
ration theory’ van Anthony Giddens, waarin wordt uitgegaan van de dua-
liteit van sociale structuren, waarmee zowel het medium als de uitkomst 
van sociale handelingen bedoeld worden. Dat betekent dat niet in de eerste 
plaats aandacht moet worden besteed aan de ervaringen van individuen of 
maatschappelijke structuren alleen, maar dat de nadruk moet liggen op het 
bestuderen en analyseren van sociale praktijken en processen. Individuele 
handelingen veranderen sociale structuren, terwijl individuen zich sociale 
structuren eigenmaken door socialisatieprocessen.378

Microhistorici hebben gepoogd de al te sterke nadruk op macrodimen-
sies in geschiedschrijving (op geografische omstandigheden, economische 

377 Zie bijvoorbeeld Dirk Bunzel, ‘Agency-Structure Debate’, in: Stewart R. Clegg en James 
R. Bailey ed., International Encyclopedia of Organization Studies (Thousand Oaks: 
SAGE, 2008), p. 47-50.

378 Richard Jenkins, Foundations of Sociology: Towards a Better Understanding of the Hu
man World (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002), p. 50-62.
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systemen, religieuze ordes, politieke stelsels, langetermijnontwikkelingen) 
te corrigeren met de bestudering van alledaags gedrag, waarbij handelende 
individuen nadrukkelijk in het vizier kwamen, op een manier die ook af-
week van hoe eerder in de geschiedschrijving individuen werden ingezet. 
Dit werd vaak namelijk gedaan op een alsnog macrohistorische wijze, door 
alleen beeldbepalende figuren uit bestuur en politiek een uitgebreidere rol 
te laten spelen in het beeld dat van het verleden werd gereconstrueerd. Mi-
crogeschiedenis is echter op het tweede gezicht een term die juist door de 
inherent collectieve betekenis van het woord ‘geschiedenis’ de belofte van 
juist een histoire totale in zich herbergt, ondanks het voorvoegsel ‘micro’, 
namelijk een ‘wereldgeschiedenis vanuit het perspectief van een individu-
eel mens’.379 De intensieve bestudering van details of kleinere onderdelen 
van het verleden legt in dit gedachtebeeld een hele kosmos bloot. Levi en 
Ginzburg hebben in navolging van Marc Bloch het dillemma tussen unieke, 
particuliere gebeurtenissen en generaliserende geschiedschrijving probe-
ren op te lossen door te spreken over ‘algemene vragen, lokale antwoorden’, 
zonder deze benadering integraal uit te werken.380 Levi heeft het als volgt 
uitgelegd: historici proberen met complexere (microhistorische) beschrij-
vingen van de werkelijkheid dichterbij de historische realiteit te komen. 
Daardoor kunnen hun studies minder als ‘algemene antwoorden’ worden 
gekarakteriseerd, en richten ze eerder de aandacht op verschillen tussen 
schijnbaar gelijke situaties (die verschillen zijn in algemene antwoorden 
niet zichtbaar), in antwoord op algemene vragen. De beschrijving van het 
verleden wordt gecompliceerder, en daarmee worden ook historische ant-

379 Michael Zeuske, Sklaven und Sklaverei in den Welten des Atlantiks, 1400-1940: Umirs
se, Anfänge, Akteure, Vergleichsfelder und Bibliografien (Münster: LIT Verlag, 2006), p. 
9, geciteerd uit Dale Tomich, ‘The Order of Historical Time: The Longue Durée and 
Micro-History’, in: Richard E. Lee ed., The Longue Durée and World-Systems Analysis 
(Albany: State University of New York Press, 2012), p. 9-34.

380 Levi, ‘The Recovery of Complexity’; Ginzburg, ‘Our Words, and Theirs’, p. 97-119; 
Giovanni Levi, ‘Microhistory and Picaresque’, in: Binne de Haan en Konstantin Mierau 
ed., Microhistory and the Picaresque Novel: A First Exploration into Commensurable Per
spectives (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014), p. 26.



210

hoofdstuk 4

woorden complexer en minder eenduidig.381 In ieder geval is de vraag be-
langrijk naar hoe voorkomen kan worden dat individuele, unieke, lokale, 
familiale, en anekdotische onderdelen uit het verleden niet in trivialiteit 
blijven steken. Er zullen bredere historische patronen of interpretaties aan 
te pas moeten komen, verbindingen met bredere historische verschijnse-
len.

Het vraagstuk naar representativiteit kan niet los worden gezien van de 
problemen en uitdagingen die historische bronnen voor de historicus bie-
den. Voor Ginzburg zijn historische bronnen sporen en aanwijzingen die 
als startpunt fungeren maar ook essentieel zijn in de uiteindelijke histori-
sche reconstructie en interpretatie van onvermijdelijk bredere historische 
fenomenen. Door zorgvuldig en scrupuleus de verslagen van de Inquisitie 
te bestuderen, kon Ginzburg zelf enkele van de belangrijkste bronnen voor 
het wereldbeeld van zijn hoofdpersonage, Menocchio, achterhalen, name-
lijk de boeken die hij had gelezen. Ginzburg kon vervolgens analyseren hoe 
Menocchio’s ideeën correspondeerden met gangbare denkbeelden uit zijn 
tijd, en ook hoe zijn sociale omgeving omging met zijn rechtsgang. De ge-
detailleerde analyse van historische bronnen door microhistorici past goed 
bij de methode van de biografie. De biograaf is namelijk bij uitstek een in-
terpretator van de documenten, getuigenissen, sporen en ideeën die zijn 
overgebleven van een individueel leven.

Over de precieze plaats van microgeschiedenis in het veld van de ge-
schiedschrijving zijn de meningen verdeeld. Dit heeft vooral te maken met 
de tweezijdige benadering van microgeschiedenis van deelgeschiedenis en 
‘grotere’ geschiedenis (in de betekenissen van zowel histoire totale als uni
versal history), en haar positie ten opzichte van positivistische geschied-
schrijving.382 De Spaanse geschiedtheoreticus Ignacio Olâbarri betoogt dat 
synthese in de traditionele zin van het woord in microgeschiedenis onmo-

381 Sigurdur Gylfi Magnússon, ‘“The Singularization of History”: Social History and Mi-
crohistory within the Postmodern State of Knowledge’, in: Journal of Social History 
36(2003)3, p. 712; Levi, ‘The Origins of the Modern State’.

382 Zie ook: Francesca Trivellato, ‘Is There a Future for Italian Microhistory in the Age of 
Global History?’, in: California Italian Studies 2(2011)1, URL (permalink): http://www.
escholarship.org/uc/item/0z94n9hq, bezocht 11-9-2014.
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gelijk is, en dat microgeschiedenis als een vorm van postmoderne geschied-
schrijving kan worden gezien omdat het de fragmentatie van het verleden 
niet als een obstakel maar zelfs als een doel van geschiedschrijving be-
schouwt.383 Ginzburg en Levi hebben deze zienswijze altijd tegengespro-
ken: microgeschiedenis richt zich niet op een verdere versplintering van 
het verleden, maar wil juist de rijkdom en complexiteit van dat verleden 
benadrukken.384 Olâbarri ziet inderdaad een andere kant aan microgeschie-
denis, waarin ze juist het scepticisme van de mogelijkheid tot historische 
kennis van postmoderne geschiedschrijving afwijst, en ook haar opvatting 
dat geschiedschrijving een subjectief taalspel is. Olâbarri is hetuiteindelijk 
met Davis eens, die heeft betoogd dat de tegenstelling tussen micro- en ma-
crogeschiedenis in de praktijk niet zozeer bestaat, maar dat er wel sprake 
is van een nieuwe trend in geschiedschrijving waarbij sprake is van cross-
overs tussen micro- en macrogeschiedenis.385 Hoewel in weinig biografieën 
sprake is van uitgebreide pogingen tot het schrijven van macrogeschiede-
nis, gaat het biografische perspectief in het voor de geschiedwetenschap 
ideale geval ook over de relatie tussen een individueel leven en de grotere 
gehelen. Derhalve kan het biografische perspectief ook heel goed als een 
onderdeel van deze nieuwe historiografische trend van cross-overs worden 
gezien – een ontwikkeling die zich sinds de jaren tachtig en negentig aan 
het voltrekken is.386

De opkomst van ‘new histories’ in de jaren zestig en zeventig beteken-

383 Olâbarri, ‘“New” New History’. Olâbarri probeert in zijn artikel een plaatsbepaling te 
geven van microgeschiedenis ten opzichte van ‘new history’, postmoderne geschied-
schrijving en de ‘linguistic turn’.

384 Ook F.R. Ankersmit verbond microgeschiedenis aan postmoderne geschiedschrijving: 
F.R. Ankersmit, ‘Historiography and Postmodernism’, in: History and Theory 28(1989)2, 
p. 137-153. Zie voor commentaren hierop Ginzburg, ‘Microhistory: Two or Three 
Things’ en Levi, ‘Microhistory and the Recovery of Complexity’.

385 Olâbarri, ‘“New” New History’, p. 24-25; Natalie Zemon Davis, ‘The Shapes of Social 
History’, in: Storia della Storiografia 8(1990)17, p. 28-34. 

386 Davis noemt als voorbeelden van crossovers, naast eigen werk studies van Bloch, Le 
Roy Ladurie, Sewell, Hunt en Sahlins. Olâbarri voegt daar een werk van Stone aan toe. 
Ook: Jacques Revel, ‘Microanalysis’ en Louise Tilly, ‘Connections’, in: American Histo
rical Review 99(1994)1, p. 1-22.
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de niet automatisch de terugkeer van het individu in de geschiedschrij-
ving en de ondergang van structurele geschiedschrijving. Structurele ge-
schiedschrijving kreeg eerder een nieuw jasje aangemeten, met nieuwe te 
onderzoeken thema’s en onderwerpen. De Amerikaanse historicus Philip 
Pomper merkt op dat juist door de sociaalwetenschappelijke en structurele 
invalshoek van new history, door een revival van marxistische denkbeelden, 
de opkomst van ‘history from below’, en ook ontwikkelingen in de Anna
les-school en het postmodernisme, het individuele deelnemersperspectief 
in eerste instantie zelfs naar de achtergrond verdween. Maar, zo merkt hij 
terecht op: ‘There is, however, an anti-structural microhistorical trend in 
cultural history distinct from postmodern anti-realistic disintegrative ap-
proaches.’387 De typering van microgeschiedenis als ‘anti-structural’ is in 
het licht van andere vormen van new history en de dominante vormen van 
geschiedschrijving in de decennia daarvoor begrijpelijk, maar ook micro-
geschiedenis houdt zich uiteindelijk met structuren bezig. Microhistorici 
probeerden juist een antwoord te vinden op de vraag hoe in geschiedschrij-
ving kan worden omgegaan met interpretaties en gebeurtenissen die zich 
tussen twee polen bewegen, tussen enerzijds synthese, abstractie, veralge-
menisering, patronen en structuren, en anderzijds het singuliere, concrete, 
unieke en evenementiële. Microhistorici zochten naar methoden om beide 
kanten te integreren, hoewel in vergelijking met andere geschiedwerken 
de nadruk op het singuliere en concrete de indruk kan hebben gewekt dat 
microgeschiedenis ‘anti-structureel’ zou zijn. Er is gewezen op de enorme 
tijdspanning die in veel microhistorische werken verwerkt is, en die juist 
wijst op een sterke relatie met ‘structurele’ geschiedenis: uitzonderlijke mo-
menten en specifieke gevallen worden verbonden met historische struc-
turen die tientallen jaren, zelfs eeuwen bestrijken, zoals in het geval van 
Ginzburgs molenaar ontwikkelingen in de volkscultuur.388

Microgeschiedenis en biografie passen in wat achteraf gezien kan wor-
den als een van de belangrijkere veranderingen die zich in de geschied-
schrijving vanaf de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw heeft 

387 Pomper, ‘Historians and Individual Agency’, p. 282, noot 6.
388 Peltonen, ‘Clues, Margins and Monads’, p. 349-351.
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voltrokken: de ‘singularisering’ van het beeld van de geschiedenis.389 Dat 
betekent dat het particuliere en het singuliere in het historische onderzoek 
weer meer centraal kwamen te staan: historici gingen op zoek naar afwij-
kende patronen en gebeurtenissen, en probeerden analyses uit te voeren 
zonder al te veel uit te gaan van een vooropgezette historische interpreta-
tie, zoals gangbaar was geweest. In feite probeerden historici de represen-
tativiteit van gangbare concepten en onderwerpen te toetsen door unieke 
gevallen te beschrijven.390

Als dieperliggende oorzaak hiervan is het afnemende geloof in het glo-
bale project van voortschrijdende modernisering en democratisering ge-
noemd. Dit had tot gevolg dat de grote geschiedverhalen moesten worden 
vervangen door vele kleine geschiedverhalen, waardoor licht werd gewor-
pen op de voorheen onbenoemde zaken van het verleden: ‘But if one wishes 
to rescue the unknown from oblivion, a new conceptual and methodologi-
cal approach to history is called for that sees history no longer as a unified 
process, a grand narrative in which the many individuals are submerged, 
but as a multifaceted flow with many individual centers. Not history but 
histories, or, better, stories, are what matter now. And if we are dealing with 
the individual lives of the many, we need an epistemology geared to the 
experiences of these many that permits knowledge of the concrete rather 
than the abstract.’391 Microgeschiedenis was een van de uitkomsten van 
deze nieuwe benadering waarin niet meer in de eerste plaats sprake was 
van grote synthetiserende geschiedverhalen, maar maar eerder van een 
amalgaam aan geschiedenissen. Romein sprak zijn vrees uit voor de verg-

389 Magnússon, ‘“The Singularization of History”’; in Nederland schreef Pieter Stokvis in-
leidend over de singularisering van de geschiedschrijving: Pieter Stokvis, ‘“Belevings-
geschiedenis”: microhistorische singularisering tegenover macrohistorische generali-
sering’, in: Pieter Stokvis ed., Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen 
(Amsterdam: SUN, 2007), p. 9-18.

390 Zie ook Sigrid Weigel, ‘Korrespondenzen und Konstellationen. Zum postalischen Prin-
zip biographischer Darstellung’, in: Christian Klein ed., Grundlagen der Biographik. 
Theorie und Praxis biographischen Schreibens (Stuttgart en Weimar: J.B. Metzler 
Verlag, 2002), p. 41-54. Zij spreekt van een ‘Wendung zum Konkret-Besonderen’ in de 
geschiedschrijving; Bödeker, ‘Biographie’, p. 17. 

391 Iggers, Historiography in the Twentieth Century, p. 103.
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ruizing van het geschiedbeeld: zijn vrees is in zekere zin bewaarheid, maar 
heeft eerder een rijkere en complexere geschiedschrijving dan een chaoti-
sche geschiedschrijving opgeleverd. De taal van de historicus kan niet al te 
zeer afwijken van die van zijn voorgangers, wil hij nog begrepen worden, en 
dat voorkomt desoriëntatie.

Voor de biografie was van belang dat dit een terugkeer van individuele 
historische personages op het podium van de geschiedschrijving beteken-
de, maar vooral ook dat het individu nu een andere rol speelde dan voor-
heen. Niet langer waren historische figuren vanzelfsprekende onderdelen 
van een groot historisch narratief, maar werden ze ingezet als historiogra-
fisch onderzoeksmiddel om historische thema’s te onderzoeken. Met an-
dere woorden, het deelnemersperspectief (agency) werd steeds belangrij-
ker in de geschiedwetenschap als uitgangspunt voor historische analyses. 
Microgeschiedenis speelde een belangrijke rol in het prominent naar vo-
ren schuiven van historische actoren in de bestudering van het verleden, 
en vooral ook van andere actoren dan voorheen. De onbekende achttien-
de-eeuwse vroedvrouw Martha Ballard is uit de historische anonimiteit 
gehaald door het boek Midwife’s Tale van de Amerikaanse historica Laurel 
Thatcher Ulrich en een totaal onbekende zeventiende-eeuwse Londenaar 
John Bedford, een koster, is door een Britse historicus aan de vergetelheid 
ontrukt.392

4.3  Microgeschiedenis en biografie

In 1985 al legde de Franse historicus Michel Vovelle een verband tussen de 
opkomst van de nieuwe biografie en microgeschiedenis.393 Het was volgens 

392 Laurel Thatcher Ulrich, A Midwife’s Tale: The Life of Martha Ballard based on her diary, 
1785–1812 (New York: Random House, 1990); Jeremy Boulton, ‘Microhistory in Early 
Modern London: John Bedford (1601–1667)’, in: Continuity and Change 22(2007)1, p. 
113–141; zie voor een duiding van deze laatste studie ook De Haan, ‘Capturing City Life’.

393 Michel Vovelle, ‘Du quantitatif à l’étude de cas: Théodore Desorgues’, in: 
François-Olivier Touati and Michel Trebitsch ed., Problèmes et méthodes de la biogra
phie (Parijs: Publication de la Sorbonne, [1985]), p. 191-198.
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hem een van de varianten van microgeschiedenis waarin individuele een-
heden (zowel personen, als gebeurtenissen of in ruimte beperkte onder-
werpen) nieuwe verbanden van het verleden zichtbaar maakten die alleen 
op dat niveau zichtbaar waren.

Hoewel er voor beide terreinen, biografie en microgeschiedenis, een 
behoorlijk groot zelfstandig veld aan secundaire, theoretische literatuur 
bestaat, is er over de mogelijke dwarsverbanden tussen biografie en micro-
geschiedenis weinig gepubliceerd. Literatuur waarin wordt ingegaan op de 
overeenkomsten en verschillen tussen beide benaderingen, die allebei als 
een specifiek genre of methode van geschiedschrijving kunnen worden be-
schouwd, is er nauwelijks. In een merkwaardig artikel ging de Amerikaanse 
hoogleraar geschiedenis Jill Lepore voornamelijk in op de verschillen tus-
sen biografen en microhistorici in hun affectie voor hun onderwerpen van 
onderzoek, oftewel de personen die zij onderzoeken.394 Het is op z’n minst 
een curieuze onderzoeksvraag voor een artikel, waarmee helaas voorbijge-
gaan wordt aan een meer inhoudelijke discussie over de vergelijking biogra-
fie-microgeschiedenis. Bovendien brengt Lepore bijzondere opvattingen 
over beide methoden naar voren in stellingen die zij poneert. Ze schrijft 
bijvoorbeeld dat ‘usually the subject of the biography’ het alter ego van de 
biograaf is, terwijl ook een microhistoricus eerder zichzelf als onderzoeker 
in zijn werk kan laten figureren dan andere historici. Een microhistoricus 
zou verder eerder zijn onderwerp ‘verraden’ dan een biograaf. Over de rol 
van de biograaf en de microhistoricus in hun werk valt veel te zeggen, maar 
het is de vraag of formuleringen zoals die van Lepore ons begrip van de 
werking van biografie en microgeschiedenis vergroten. 

Lepore maakt wel een scherp onderscheid tussen biografie en microge-
schiedenis als het gaat om de representativiteit van individuen die in beide 
methoden worden bestudeerd. ‘If biography is largely founded on a belief in 
the singularity and significance of an individual’s life and his contribution 
to history, microhistory is founded upon almost the opposite assumption: 
however singular a person’s life may be, the value of examining it lies not in 

394 Jill Lepore, ‘Historians who Love Too Much: Reflections on Microhistory and Biograp-
hy’, in: Journal of American History 88(2001)1, p. 129-144.
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its uniqueness, but in its exemplariness, in how that individual’s life serves 
as an allegory for broader issues affecting the culture as a whole.’395 Lepore 
stelt terecht dat microgeschiedenis zich meer richt op de exemplarische 
zeggingskracht van een individu voor grotere structuren. Dat is te verkla-
ren uit de historiografische achtergrond van microgeschiedenis, maar ook 
uit het specifieke soort individuen dat voornamelijk door microhistorici is 
bestudeerd, of waar microgeschiedenis bekend om geworden is: personen 
van voor 1800 die geen deel uitmaakten van de bestuurlijke of culturele 
elite. De tegenstelling die ze hier echter creëert tussen biografie en micro-
geschiedenis als het gaat om de representativiteit van individuen in beide 
genres, is te simplistisch en kan ook omgedraaid worden. Er zijn tal van 
voorbeelden van biografieën waarin de hoofdpersoon als exemplarisch 
voor een bepaald tijdvak of een cultuur is beschreven; andersom zijn er tal 
van microhistorische studies waarin juist de singulariteit en het unieke van 
de onderzochte levens wordt benadrukt. In wat al eerder als de derde fase 
van microgeschiedenis werd genoemd staat de vraag naar representativi-
teit centraal. Microhistorici proberen daarin via het unieke en singuliere 
bredere historische interpretaties te toetsen, aan te vullen of te corrigeren. 
De verscheidenheid van het verleden staat zo in het licht van de grote ‘ma-
crohistorische’ schijnwerpers van de geschiedschrijving.

Peter Burke definieert microgeschiedenis nog in de meer conventionele 
betekenis van de de studie van het lokale of kleinschalige om grotere his-
torische thema’s te illustreren, of het verhaal van een kleinschalige gebeur-
tenis met al of niet wijdere implicaties. Met het oog op de relatie tussen 
microgeschiedenis en biografie is het interessant om te zien dat Burke een 
categorie van microgeschiedenisstudies onderscheidt die wat hem betreft 
‘micro-biography’ genoemd zouden kunnen worden: biografieën van rela-
tief onbeduidende figuren.396 De term microbiografie is aardig gevonden, 
ware het niet dat de microhistorische methode ook van belang is voor 

395 Lepore, ‘Historians Who Love Too Much’, p. 141.
396 Peter Burke, ‘The Invention of Micro-history’, in: Rivista di Storia Economica: Nuova 

Serie 24(2008)3, p. 259-274. Burke’s essay wordt ook besproken in Levi, ‘Microhistory 
and the Recovery of Complexity’.
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wat volgens Burke dan ‘macrobiografieën’ zouden zijn: biografieën van 
bekende mensen. Ook de levens van bekende figuren kunnen heel goed 
aanknopingspunten bieden voor nieuwe interpretaties van het verleden, 
en dat is ook een van de redenen voor het feit dat van Bismarck, Napoleon, 
Cleopatra, Queen Victoria, Hitler, Einstein, en Henry VIII steeds weer nieu-
we biografieën verschijnen. Bekende personen lenen zich ook uitstekend 
voor een microhistorische benadering juist door de representativiteits-
vraag te stellen. De initiatoren van de microstoria-school, Ginzburg en Levi, 
onderkenden dit al door in hun publicatiereeks ‘Microstorie’ ook studies op 
te nemen over Galileo en Piero della Francesca, en dat zijn bekende perso-
nen.397

Zoals de biografie zich in vele gedaantes aan ons voordoet, zo doet de mi-
crogeschiedenis dat ook. Aan de hand van het begrip ‘historische afstand’ 
laat geschiedtheoreticus Mark Salber Phillips zien dat er tussen microhis-
torische werken onderling veel verschillen te vinden zijn, zozeer zelfs dat 
hij zich afvraagt of microgeschiedenis wel als een afzonderlijk homogeen 
genre kan worden beschouwd.398 Phillips schrijft echter dat de aantrek-
kingskracht van microgeschiedenis in algmene zin voor een belangrijk 
deel lag in haar affiniteit met etnografie en ook biografie. Hij wijst erop 
dat de aantrekkingskracht van De kaas en de wormen van Ginzburg ligt in 
het naderbij komen van een exotisch verleden, maar dat deze toenadering 
altijd gekenmerkt wordt door de kloof die tussen het heden en dit verle-
den bestaat: niet de gebeurtenissen uit het verleden staan centraal, maar 
de zoektocht naar deze gebeurtenissen, de reconstructie die kan worden 
gemaakt door de vragen van de inquisiteurs en de antwoorden van de on-
dervraagden scrupuleus te onderzoeken. In Le Roy Ladurie’s Montaillou 
worden de verhoren van de Inquisitie daarentegen als transparante bron-
nen gehanteerd, en wordt de illusie gewekt dat de lezer mee kan kijken in 

397 Levi, ‘On Microhistory’; Anttonen, ‘Of Microhistory, Mentalities, and Other “Unneces-
sary” Labels’, p. 37.

398 Mark Salber Phillips, ‘Histories, Micro- and Literary: Problems of Genre and Distance’, 
in: New Literary History 34(2003)2, p. 211-229. In 2013 verscheen: Mark Salber Phillips, 
On Historical Distance (New Haven: Yale University Press, 2013).
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de hoofden van de inwoners van Montaillou.399 Midwife’s Tale van Ulrich 
representeert weer een andere vorm van microgeschiedenis: dit boek be-
oogt vooral een sterke emotionele betrokkenheid bij de lezer op te roepen 
met het leven van de achttiende-eeuwse vroedvrouw Martha Ballard. Haar 
dagboek wordt volgens Phillips vooral ingezet om tegelijkertijd een vreemd 
en vertrouwd dagelijks verleden op te roepen en niet zozeer om elemen-
ten bloot te leggen die voorheen over het hoofd werden gezien, zoals Levi 
en Ginzburg nog propageerden.400 Het oproepen van affectieve betrokken-
heid met een mens uit het verleden – naast het voorbeeld van vroedvrouw 
Martha Ballard noemt Phillips ook de wens om Menocchio te leren kennen 
een van de drijvende krachten van De kaas en de wormen – verbindt Phillips 
niet direct met de biografie, maar hij suggereert hiermee wel deze relatie 
tussen microhistory en biografie.

Interessant is dat Phillips met het begrip ‘historische afstand’ microge-
schiedenis kan duiden door verder te kijken dan naar schaal alleen, zoals 
zo vaak wordt gedaan, en ook afstand in tijd en betrokkenheid kan meene-
men.401 Phillips lijkt te suggereren dat microgeschiedenissen meer betrok-
kenheid bij het verleden oproepen dan andere typen van geschiedschrij-
ving. Tegelijkertijd lijken microgeschiedenissen ook meer exotische delen 
van het verleden bloot te leggen dan gangbare geschiedschrijving, en is er 
in voorkomende gevallen sprake van een duidelijk aanwezigheid van de 
historicus als gids, zoals in het geval van Ginzburg. 

Phillips beschrijft een opkomende behoefte in de achttiende eeuw aan 
meer doorleefde vormen van geschiedschrijving, wat ervoor zorgde dat de 
biografie ook weer in aanzien steeg als vorm van geschiedschrijving.402 Een 
biografie is niet automatisch een microgeschiedenis. Veel biografieën kun-
nen zelfs beter als macrogeschiedenisen worden beschouwd in de wijze 

399 Phillips, ‘Histories, Micro- and Literary’, p. 224-225.
400 Phillips, ‘Histories, Micro- and Literary’, p. 225-226.
401 Over het begrip ‘historische afstand’ schreef bijvoorbeeld ook Ginzburg, o.a. in Carlo 

Ginzburg, ‘Distance and Perspective: Reflections on Two Metaphors’, in: Joep Leerssen 
en Ann Rigney ed., Historians and Social Values (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2000), p. 19-31.

402 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.
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waarop ze aansluiten bij gangbare geschiedverhalen en ook in presentatie. 
Levi schrijft: ‘(...) microhistory alters our perception of reality. Macro-inter-
pretations strive for linearity, coherence, continuity and certainty – even 
in a biography – and aim to convey an impression of completeness in the 
data presented, or at least of an authorative, coherent and all-inclusive au-
thorial point of view.’403 De verdienste van microgeschiedenis is dat met de 
verschuiving in schalen sociale handelingen worden beschreven die eerder 
buiten beeld bleven, en met die handelingen komen ook individuele ac-
toren het geschiedverhaal binnenwandelen die eerder consequent buiten 
beeld bleven. Dat heeft indirect ook zijn weerslag gehad op de biografiebe-
oefening. De hoofdpersoon van een biografie hoeft niet meer per se iemand 
te zijn die een grote publieke bekendheid genoot: wel dient haar of zijn 
leven, hoe gering haar of zijn publieke invloed ook was, binnen het histo-
rische debat op zijn minst aanleiding te geven tot nadere observaties over 
ontwikkelingen of invloeden die wél een rol hebben gespeeld in de levens 
van grotere groepen mensen. Met andere woorden: de biograaf die het le-
ven van een onbekend persoon beschrijft dient schijnbaar meer moeite te 
doen om zijn onderzoek naar deze persoon als vorm van geschiedschrij-
ving te rechtvaardigen. 

De Franse schrijver Marcel Schwob nam in zijn fictieve Vies imaginaires 
(1896) zogenaamde biografische schetsen van personen uit allerlei rangen 
en standen op, van huursoldaten tot prostituees.404 Er verschenen in de af-
gelopen eeuwen al vaker collectieve of individuele biografische publicaties 
over figuren uit de marges van de samenleving, criminelen ook, resulterend 
in naslagwerken met titels als Saints and sinners.405 Leslie Stephen nam als 
hoofredacteur van de Dictionary of National Biography aan het einde van 
de negentiende eeuw bewust ook obscure en excentrieke figuren op.406 De 

403 Levi, ‘Microhistory and the Recovery of Complexity’, p. 129.
404 Marcel Schwob, Vies imaginaires (Parijs: Charpentier et Fasquelle, 1896).
405 Lee, Biography, p. 78-79; Gamaliel Bradford, Saints and sinners (Boston en New York: 

Houghton Mifflin co., 1932). Zie ook in Nederland P. J. Buijnsters, Levens van beruch
te personen: over de criminele biografie in Nederland gedurende de 18e eeuw (Utrecht: 
HES, 1980).

406 Lee, Biography, p. 80.
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sociale geschiedenis en de microgeschiedenis traden dus in het spoor van 
een biografische traditie, als het gaat om de bestudering van individuen die 
niet tot de gevestigde orde horen. Deze traditie kan als de bakermat van de 
‘microhistorische’ biografie beschouwd.

Onder de onbekende mensen uit het verleden kan aansluitend hierop 
een subcategorie onderscheiden worden: die van de marginalen.407 Een 
van de Italiaanse grondleggers van microgeschiedenis, Edoardo Grendi, 
bedacht hiervoor de term ‘normal exception’. Ginzburg heeft ook op ver-
schillende plaatsen over de waarde van het ‘uitzonderlijke geval’ gespro-
ken. Menocchio, Martin Guerre, het weeskind van Frijhoff en ook de ‘three 
women on the margins’ van Davis zijn uitzonderlijke figuren vergeleken 
met veel andere mensen, hoewel ze niet tot de elitefiguren van hun tijd be-
hoorden. Het idee is dat dankzij deze marginale, uitzonderlijke figuren de 
sociale grenzen van het verleden kunnen worden onderzocht (liminaliteit). 
Biografisch onderzoek naar echt onbekende figuren wordt zelden verricht 
door historici, als we antropologisch en prosopografisch onderzoek buiten 
beschouwing laten. Corbin was met zijn klompenmaker een uitzondering. 
De biografische woordenboeken uit de negentiende en twintigste eeuw le-
veren weliswaar een grote hoeveelheid lemma’s op van personen die nu 
allang vergeten zijn, maar ontberen vaak uitgebreid kritisch onderzoek 
van latere historici. En bekend werk dat ook in het licht van deze tradi-
tie beschouwd kan worden, is Michel Foucaults publicatie Vie des hommes 
infames, waarin Foucault individuele levens van geïnterneerden uit de ze-
ventiende en achttiende eeuw onderzoekt.408 Een begrijpelijke, maar pro-
blematische toevlucht kan worden gezocht in fictiewerken waarin de rea-
listische lotgevallen van een gewoon of onbekend, echter ficitief individu 
centraal staan. Alain de Botton speelt in Kiss & Tell (1995; vertaald als De 
biograaf) met het idee van een biografie van een gewoon meisje, maar zijn 

407 Matti Peltonen, ‘How Marginal are the Margins Today? On the Historiographical Place 
of Microhistory’, in: Binne de Haan en Konstantin Mierau ed., Microhistory and the Pi
caresque Novel: A First Exploration into Commensurable Perspectives (Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014), p. 30-47.

408 Foucault, ‘La vie des hommes infames’; Schweiger, ‘Die Macht der Archive’.
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boek is uiteindelijk wel een roman.409 
In de laatste decennia is de gevoeligheid voor de spanning tussen de we-

derwaardigheden van individuele historische actoren en bredere histori-
sche contexten in de geschiedschrijving toegenomen. Daarmee is ook de 
relevantie van biografisch onderzoek groter geworden. Lässig legde in Bio
graphy Between Structure and Agency een duidelijk verband tussen micro-
geschiedenis en biografie en stelde ze dat een goede biografie zowel struc-
tuur als agency dient te bevatten.410

Nader beschouwd draait het bij het deelnemersperspectief om de we-
ging van individuele handelingen en van de invloed/sturing van de sociale 
context op deze handelingen.411 Levi heeft gewezen op het feit dat historici 
al te vaak de handelingsvrijheid van individuen in hun historische inter-
pretaties veronachtzamen. Een Amerikaanse historicus verwoordde het 
aldus: ‘The greatest challenge in our findings to professional practice is to 
pay more attention to individuals both as interpreters of and actors in the 
past. This does not come naturally to historians. Many historians assume 
that the real actors, the real initiators of change, the proper place to begin, 
are cultures, groups, institutions, and nations or large events like economic 
depression and world war.’412 

Levi wijst op de verdiensten van microhistorische studies waarin reke-
ning wordt gehouden met de vrije wil van historische actoren. Alle sociale 
handelingen kunnen worden gezien als constante onderhandelingen, ma-
nipulaties, keuzes en beslissingen van een individu in een normatieve rea-
liteit. De historicus dient meer te streven naar een ‘inquiry into the extent 

409 Alain de Botton, De biograaf (Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 1996); orig. Alain de 
Botton, Kiss & Tell (Londen: Macmillan, 1995). In Nederland ging Jan Fontijn voorbij 
aan het problematische feit dat De Bottons ‘biografie’ fictie is: Jan Fontijn, ‘Een he-
kel aan sufgekookte broccoli. Biografie van zomaar een meisje’, in: Biografie Bulletin 
7(1997)1, p. 1-8.

410 Lässig, ‘Introduction’.
411 Lorenz, De constructie van het verleden.
412 David Thelen, ‘Popular Uses of History in the United States: Individuals in History’, in: 

Perspectives: newsletter of the American Historical Association 38(2000)5, p. 22-25.
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and nature of free will within the general structure of human society’.413 
Dat klinkt als een loffelijk streven, maar de praktijk van het geschiedschrij-
ven is weerbarstig. Als aansporing verwerkte Levi deze observatie ook in 
zijn Annales-artikel eind jaren tachtig over de biografie. Hij theoretiseerde 
daarin uitgebreid over de biografie, zonder frappant genoeg biografie expli-
ciet met microgeschiedenis in verband te brengen, terwijl hij toch een van 
de grondleggers van microstoria was.414 Het woord microgeschiedenis komt 
dan wel niet in het artikel voor, de uitgangspunten van de microhistorische 
methode sluimeren duidelijk door de tekst heen. ‘The historian as biograp-
her, proceeds from the premise that individuals are situated but not impri-
soned in social structures and discursive regimes’, schreef de Amerikaanse 
historicus David Nasaw in navolging van Levi.415

Levi’s centrale punt in zijn artikel in Annales was dat historici in het al-
gemeen in hun studies te veel stabiliteit in het verleden aanbrengen. Van-
zelfsprekende en stabiliserende concepten en weergaves van het verleden 
van maatschappijen, sociale groepen en individuen dienen volgens Levi 
bestreden te worden. Daaruit volgt echter automatisch ook dat begrippen 
die zo sterk onderdeel zijn van het vocabulaire van de micro-macro-bena-
dering, zoals exemplariteit, uitzonderlijkheid en ook representativiteit, als 
concepten moeten worden beschouwd die voortdurend onderzoeksvragen 
opwerpen. Want de grenzen die bijvoorbeeld een statisch gebruik van het 
historiografische begrip representativiteit met zich mee brengt, worden 
snel duidelijk: de vermeende representativiteit van een individu draagt in 
de eerste plaats bij aan een beter begrip en ook bevestiging van precies de 
historische constructies en categorieën waarvoor hij of zij representatief 
wordt geacht, en pas daarna van een beter begrip van het betreffende indi-
vidu zelf. Zoals Peltonen schrijft: ‘In the case of typicality or exceptionality 
the movement from one level to another does not generate new informati-

413 Levi, ‘On Microhistory’, p. 99.
414 Levi, ‘Les usages de la biographie’.
415 David Nasaw, ‘Historians and Biography: An Introduction’, in: American Historical Re

view 114(2009)3, p. 577.
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on.’416 Wellicht zijn historici nu eenmaal veroordeeld tot het optrekken van 
een verleden door middel van begrippen en structuren die onvermijdelijk 
vereenvoudigen en en zichzelf in standhouden of een eigen leven gaan lei-
den dat al te zeer los staat van wat in ieder geval in historische bronnen 
aangetroffen kan worden als een heterogeen verleden. Historici zien zich 
door het verleden van hun vak voor de uitdaging geplaatst de houdbaar-
heid en verklaringskracht van gangbare macro-concepten, die ze nu een-
maal nodig hebben om concrete evenementen, en ook levens, toegankelijk 
en begrijpelijk te maken, kritisch te bekijken en op experimentele wijze 
te beschrijven. Microgeschiedenis en biografie kunnen door de micro-ma-
cro-dichotomie tussen persoonlijke handelingen en collectieve structuren, 
oftewel de potentiële spanning tussen individuele levens en historische 
synthese, in laatste instantie vragen oproepen over werking en doel van 
geschiedschrijving.

Maar hoe precies kan deze kennisgenererende wisselwerking tussen de 
microhistorische benadering en macrogeschiedenis benaderd worden? 
Chuanfei Chin heeft geanalyseerd hoe microgeschiedenis ‘licht werpt’ op 
de macrogeschiedenis.417 Chin richt zich daarvoor op studies van marginale 
groepen en personen die werden beschouwd als ‘monsters’. Hoe zijn hun 
levens relevant voor het macroniveau? Chin merkt op dat de metafoor van 
het ‘verlichten’ vaak gebruikt wordt in het geval van historische case stu-
dies. Chin onderscheidt zes wijzen waarop dat gebeurt. Hij doet dat aan de 
hand van een historisch werk van Richard Cobb over de Franse revolutie, 
al in 1972 gepubliceerd.418 Uit Cobbs speurwerk naar een plattelandsbende 
komen twee soorten deducties naar voren: hoe deze marginale groep werd 
geïdentificeerd door anderen, en hoe de groep interacteerde met anderen.

Chin wijst erop dat vaak op het verschil tussen de daden van een derge-
lijke groep en geaccepteerd gedrag in de maatschappij wordt gewezen. In 

416 Peltonen, ‘Clues, Margins and Monads’, p. 357.
417 Chuanfei Chin, ‘Margins and Monsters: How Some Micro Cases Lead To Macro 

Claims’, in: History and Theory 50(2011)3, p. 341-357.
418 Richard Cobb, Reactions to the French Revolution (Oxford: Oxford University Press, 

1972). 
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bijvoorbeeld een rechtszaak wordt hier ook over geoordeeld. Maar er zijn 
ook grote overeenkomsten zichtbaar tussen de bendeleden en haar orga-
nisatie en andere leden van de maatschappij en in dit geval de inrichting 
van de Franse staat. In de interactie (langdurige tolerantie voor bendeacti-
viteiten, maatregelen tijdens berechting) worden zaken zichtbaar over de 
Franse samenleving in die tijd als geheel. Het eerste probleem is dat het 
zelfbeeld van de ‘anderen’, van de Franse samenleving in dit geval, niet 
klopt, en daarmee ook het beeld van de marginale groep niet correct is. Het 
tweede probleem is dat de relatie die wordt gelegd tussen een micro- en 
macrofenomeen onbetekenend is of niets zegt. In dat geval moet ons be-
grip van een macro-idee worden bijgesteld. In Cobbs geval betekent het een 
verdere uitwerking van het concept van de Franse revolutie, het macrobe-
grip waaraan hij de activiteiten van de bende relateert. Cobb komt daarbij 
de lezer genereus tegemoet door zijn nieuwe uitwerkingen van de Fran-
se revolutie duidelijk als voorstellen te presenteren die de lezer heel goed 
weer af kan wijzen. Daarbij toont Cobb ook zijn persoonlijke vooroordelen. 
Volgens Chin werkt dit juist om de lezer aan te sporen eigen manieren te 
vinden om met deze onderwerpen om te gaan.

Cobb heeft in zijn onderzoek naar een ‘monster’ volgens Chin ook suc-
cesvol relaties gelegd tussen het leven van deze maatschappelijk verstotene 
en de Franse maatschappij. Hij linkt het gedrag van deze zeer geweldda-
dige uiteindelijk in een bos wonende figuur aan een nieuwe opkomende 
mentaliteit, waarmee hij aansluit bij de mentaliteitsgeschiedenis. Ook de 
individuele motieven van het ‘monster’ maken meer duidelijk over de sa-
menleving waarin hij leefde, omdat ze hem vermenselijken en alleen in het 
licht van de Franse maatschappij goed begrepen kunnen worden.

Een valkuil zou kunnen zijn dat de onderzochte macro-fenomenen al 
het microgedrag kan ‘verklaren’. De opkomst in dit tijdvak van een ‘terrorist 
mentality’ verklaart dan het gedrag van deze gewelddadige uitzondering. 
Cobb brengt echter toch nieuwe zaken aan het licht, zo betoogt Chin: ener-
zijds door nieuwe verbindingen te leggen – een macro-interpretatie wint 
aan kracht wanneer het verrassende verbindingen weet te leggen tussen 
microfenomenen die daarvoor nog niet waren gelegd – en anderzijds door 
provocatieve vragen te stellen – een macro-interpretatie is alleen nuttig als 
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het productieve vragen over micro-fenomenen oplevert. Om individuele 
motieven te kunnen interpreteren en te verbinden met macro-interpreta-
ties past Cobb volgens Chin contextualisatie op een specifieke manier toe: 
juist door heel veel details te verzamelen op microniveau, kan Cobb zijn 
analyses aannemelijk maken en uit de zone van historisch giswerk trekken. 
Chin eindigt met zes sub-criteria in de vorm van vragen, waaraan het nut 
van een micro-macro-interpretatie van een historicus kan worden afgeme-
ten, allen vallend onder de hoofdvraag of een ‘micro case’ ons begrip verbe-
tert van het zelfbeeld van een samenleving, en haar situatie, mentaliteit en 
verstaanbaarheid. De zes geformuleerde vragen kunnen goed als uitgangs-
punt dienen voor de evaluatie van microhistorische studies als bijdragen 
aan de geschiedschrijving als geheel.

4.4  Singularisering en het biografische perspectief
  in de geschiedschrijving

De wederzijdse beïnvloeding van biografie en geschiedschrijving in de laat-
ste decennia laat zich goed beschrijven aan de hand van het concept ‘singu-
larisering’. Biografieën zijn door deze singularisering dichter bij geschied-
wetenschappelijke debatten komen te staan. Het singuliere, daarmee wordt 
bedoeld het toevallige, zonderlinge, unieke en eenmalige, heeft een belang-
rijker plaats in de geschiedschrijving gekregen. Historici zijn zich meer be-
wust geworden van het gevaar dat het verleden met een teleologische blik 
vanuit het heden snel dichtgeplamuurd kan worden. Mede door het indivi-
duele perspectief als uitgangspunt te nemen kunnen macroverhalen over 
het verleden sneller geproblematiseerd worden: de invloed van toevallig-
heden of de contingentie van het leven komen in de bestudering van indi-
viduele levens sneller naar voren dan in vastgebeitelde grand narratives.419

Een van de onderliggende stellingen van dit onderzoek is dat de relatie 
tussen biografie en geschiedschrijving sinds de opkomst van de professio-

419 Hannu Salmi, ‘Cultural History, the Possible, and the Principle of Plenitude’, in: History 
and Theory 50(2011)2, p. 171–187.
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nele historische wetenschappen in de negentiende eeuw complexer is ge-
weest dan ze vaak wordt voorgesteld. De waardering van de biografie als 
legitiem perspectief op het verleden is in de laatste decennia van de twin-
tigste eeuw in de historische wetenschappen toegenomen, en we hebben 
gezien dat verschillende ontwikkelingen in het historisch metier deze ten-
dens hebben gevoed. De geschiedenis van het dagelijks leven, de geschie-
denis van het persoonlijk leven, microgeschiedenis, de opkomst van het 
deelnemersperspectief, en de toenemende aandacht voor egodocumenten 
hebben ertoe bijgedragen dat historisch onderzoek naar individuele levens, 
biografisch onderzoek, anders dan voorheen is uitgegroeid tot een geaccep-
teerde vorm van historisch onderzoek.

Door de zogenaamde linguistic turn in de geschiedtheorie, waarbij vooral 
de nadruk werd gelegd op het verhalende en daarmee ‘constructieve’ karak-
ter van geschiedschrijving, werd als tegenwicht het testen en concretiseren 
van historische concepten en verklaringen op het niveau van de dagelijkse 
historische realiteit zoals die werd ervaren door historische actoren steeds 
belangrijker.420 De linguistic turn zette de geschiedschrijving al te zeer neer 
als een verhalend project, waarbij de historische correspondentietheorie 
(een historische tekst verwijst naar een historische waarheid, de ene tekst 
is daarin accurater dan andere) werd losgelaten. Deze taalfilosofische bena-
dering, die vanuit het werk van Richard Rorty via Hayden White in de jaren 
zeventig ingang vond in het denken over geschiedschrijving, kon weliswaar 
stof bieden tot overdenking van het sterk narratieve en metaforische ka-
rakter van het historische metier, maar niet de zoektocht naar historische 
waarheidsvinding definitief afschrijven.421

Dit nieuwe historische ‘realisme’ werd vormgegeven in nieuwe historio-
grafische bewegingen en daarin was singularisering een belangrijke compo-
nent. De aandacht gaat daarbij uit naar de zonderlingheid, zeldzaamheid, 
en eigenaardigheid van het verleden. Daartegenover staat het gedeelde, het 
universele en het algemene, kortom van historische interpretaties die zo-

420 Stone, ‘The Revival of Narrative’.
421 Richard Rorty, The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method (Chicago: 

University of Chicago Press, 1967).
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veel mogelijk gebeurtenissen proberen te omvatten.
De opkomst van microgeschiedenis wordt ook wel verklaard door een 

‘decentrering’ van de geschiedenis door het postmodernisme. Macroge-
schiedenis wordt daarin gezien als een modernistisch project, microge-
schiedenis als een postmodern project waarin sprake is van fragmentatie 
en singularisering.422 De toenemende singularisering heeft niet alleen ge-
volgen gehad voor de wijze waarop historici in de laatste decennia van de 
twintigste eeuw te werk gingen, maar ook op het werk van biografen. De 
ontwikkelingen in de biografie in de laatste drie decennia zijn te koppelen 
aan de opkomst van het deelnemersperspectief, het toenemende gebruik 
van egodocumenten en een toegenomen aandacht voor het dagelijkse en 
persoonlijke leven in de geschiedwetenschap. Hoe de biografiebeoefening 
door deze ontwikkelingen is beïnvloed, laat zich moeilijk precies vaststel-
len. Vermoed kan worden dat biografen meer aansluiting vonden bij studies 
en literatuur van andere historici door het veranderde karakter van de stu-
dies die historici voortbrachten. Andersom kan aangenomen worden dat 
de resultaten van biografisch onderzoek een toenemende invloed hebben 
gehad op historische interpretaties in andere vormen van geschiedschrij-
ving. Biografisch onderzoek en biografieën brachten zaken naar voren die 
door historici in andersoortige studies werden verwerkt. Een onderzoeks-
terrein waarin dat opvalt is dat van de Tweede Wereldoorlog. De biografie 
van Himmler levert wezenlijk andere interpretaties op van de totstandko-
ming en werking van de jodenvervolging dan macrostudies. Biografisch on-
derzoek laat ook grote verschillen zien in de ervaring van dwangarbeider-
schap in de Tweede Wereldoorlog.423

Het concept ‘singularization of history’ is geïntroduceerd door de IJsland-

422 Lorenz, De constructie van het verleden, p. 120-121; Jörn Rüsen, ‘Historische Aufklärung 
im Angesicht der Post-Moderne: Geschichte im Zeitalter der “neuen Unübersicht-
lichkeit”’, in: Jörn Rüsen, Zeit und Sinn. Strategien historischen Denkens (Frankfurt am 
Main: Fischer Taschenbuch Verlag), p. 231-251; Ankersmit, ‘Historiography and Post-
modernism’.

423 Hans Renders, ‘De biografische methode’, in: Gerrit Voerman en Dirk Jan Wolffram 
ed., Kossmann Instituut. Benaderingen van de geschiedenis van politiek (Groningen: 
Kossmann Instituut, 2006), p. 40-41.
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se historicus Sigurdur Gylfi Magnússon.424 Magnússon geeft een analyse van 
de methodologische ontwikkeling van het vakgebied sociale geschiedenis 
in de laatste decennia. Hij betoogt dat de sociale geschiedenis gefaald heeft 
in haar oorspronkelijke doel sinds ze in de jaren zestig opkwam: namelijk 
in het ‘van onderop’ beschrijven van de geschiedenis, en het bieden van 
een tegenwicht aan conventionele geschiedenis, dat zich doorgaans van 
een ‘single focus’ bediende. Sociaal-historici vervingen namelijk uiteinde-
lijk volgens Magnússon de ene grand narrative voor de andere, namelijk de 
eigen sociaalhistorische. Dat gebeurde echter in een merkwaardige combi-
natie van ontwikkelingen. Enerzijds vond er een desintegratie van het ver-
leden plaats doordat sociaalhistorici de aandacht vestigden op de diverse 
sociale lagen en segmenten die in de historische realiteit konden worden 
onderscheiden. Anderzijds postuleerden zij ook nieuwe veelomvattende 
unificerende, onderliggende sociale structuren voor het verleden, in po-
gingen de geschiedschrijving van sociaalwetenschappelijke fundamenten 
te voorzien. Sociaalhistorici probeerden vooral door het gebruik van cij-
fermatige, demografische data van geschiedenis een ‘harde’ wetenschap te 
maken.

Daardoor hebben meer innovatieve benaderingen van geschiedenis, 
voortkomend uit de linguistic turn en cultural turn, en geïnspireerd op het 
werk van auteurs als White, Geertz, Bourdieu en Foucault het afgelegd te-
gen gangbare vormen van geschiedschrijving. De innovatieve benaderin-
gen hebben meer invloed gehad op het werk van antropologen en litera-
tuurhistorici dan op het werk van historici, vindt Magnússon. Volgens hem 
is er anno 2003 geen blijvende invloed of grote impact te ontwaren van 
de nieuwe historiografische onderzoeksstromingen die uit de genoemde 
turns voortkwamen, waarvan microgeschiedenis er volgens hem nadrukke-
lijk ook een was. Sociaalhistorici slaagden er niet in een meer volwaardige 
representatie te bereiken van mensen die voorheen alleen in institutioneel 
gevormde getallen waren opgenomen: ‘turning the spotlight on groups of 
people […] whom public sources saw no reason to take into consideration 

424 Magnússon, ‘“The Singularization of History”’.
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other than as mere statistics’.425

Magnússon is echter kritisch over het uiteindelijke effect dat het werk 
van microhistorici op de geschiedschrijving als geheel heeft gehad: ze zou, 
volgens een wat overenthousiaste Magnússon, de geschiedschrijving revo-
lutionair hebben kunnen veranderen, maar dat is niet gebeurd. Hij neemt 
daarbij de Italiaanse microgeschiedschrijving als voorbeeld: de Italiaanse 
historici die microstoria muntten uitten met hun werk in de beginfase van 
hun beweging gefundeerde kritiek op (sociale) geschiedschrijving, maar 
slaagden er niet in hun eigen revolutie door te voeren. De invloed van mi-
crohistorici en ook anderen gelieerd aan de cultural turn op de methoden 
die worden toegepast door (sociaal)historici is dan ook beperkt geweest, 
stelt Magnússon vast.

Magnússon onderscheidt in de Italiaanse microgeschiedenis twee stro-
mingen: aan de ene kant een sociaalwetenschappelijke, met als aanvoer-
ders Giovanni Levi en Edoardo Grendi, en aan de andere kant een stroming 
met als voorlopers Carlo Ginzburg en Gianna Pomata. De laatsten streefden 
een scrupuleuze, maar levendige vorm van geschiedschrijving na, meer cul-
tuurhistorisch van aard. Wat Magnússon betreft leggen Levi, en verwante 
Amerikaanse historici als Charles Tilly, toch te veel de nadruk op het ver-
klarende belang van metanarratieven voor het begrip van de maatschappij 
en haar geschiedenis. Zelfs een innovatief historicus als Lynn Hunt, die in 
de jaren tachtig in haar onderzoek naar de Franse Revolutie eerder keek 
naar de veelzijdige cultuur van het alledaagse en politieke leven dan naar 
grote economische en politieke systemen, is volgens Magnússon weer te-
ruggekeerd op haar schreden. Zij, en ook microhistoricus Pomata, zelfs de 
meerderheid der historici, zijn van mening dat het verleden niet gerecon-
strueerd kan worden zonder de hulp van metanarratieven, in het bijzonder 
het metanarratief van de modernisering. Samen met Iggers concludeert 
Magnússon dat ook microhistorici daarom niet aan het raamwerk van 
grootschalige structuren en veranderingen hebben kunnen ontsnappen. 
‘To be sure, the discovery of culture and the individual as historical pheno-
mena had a huge influence on the ideology of the microhistorians, but they 

425 Magnússon, ‘“The Singularization of History”’, p. 709.
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seemed to lack the self-confidence to take the final step and declare that 
their researches could stand on their own two feet, free from connections 
to the greater whole.’426

Magnússon spreekt zelfs van de ‘suffocating influence of the metanarra-
tives on the research of social historians, microhistorians included’. Volgens 
Magnússon zijn metanarratieven vooral constructies die voortkomen uit 
onderzoekstradities en een eigen leven zijn gaan leiden losgekoppeld van 
het verleden waar ze naar verwijzen. Ze stellen de onderzoeker in staat zijn 
materiaal te manipuleren en het resultaat van zijn onderzoek staat daar-
door van tevoren al grotendeels vast. Het leggen van verbanden tussen ma-
crogeschiedenis en microgeschiedenis is volgens hem zo uiteindelijk ook 
funest voor microgeschiedenis. Microgeschiedenis kan in deze optiek na-
melijk alleen van belang zijn wanneer conclusies uit de microgeschiedenis 
passen in algemene geschiedbeelden. Magnússon vindt dit een verkeerde 
en zelfs gevaarlijke manier van geschiedschrijven en stelt de ‘singulariza-
tion of history’ als remedie voor. ‘It is my view that it is worth taking a quite 
different direction in the general practice of scholarship, a direction which 
I call “the singularization of history”. In this, I emphasize that the linkage 
between units of research and metanarratives are not only undesirable but 
downright dangerous, since the latter tend to monopolize the scholar’s at-
tention.’427

Magnússon vraagt zich af waarom metanarratieven onontbeerlijk zou-
den zijn, en waarom het werken met kleinere eenheden minder goede in-
zichten in het verleden zou opleveren dan het werken met metanarratie-
ven. Het idee achter de singularisering van de geschiedschrijving is dat de 
historicus intensief kijkt naar de details en nuances van de onderwerpen en 
gebeurtenissen die bestudeerd worden. Magnússon erkent dat structurele 
aspecten in verklaringen onvermijdelijk zijn, maar houdt een pleidooi voor 
een in de eerste plaats nadrukkelijk uitgaan van het onderzochte onder-
werp, en wanneer structuren in zicht komen, dient er veeleer te worden 
uitgegaan van kneedbare structurele interpretaties. Door uit te gaan van 

426 Magnússon, ‘“The Singularization of History”’, p. 711.
427 Magnússon, ‘“The Singularization of History”’, p. 720.
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het veelvormige materiaal van het verleden zelf, komen ook eerder diverse 
groepen mensen en andere individuen in beeld.

De dominantie van metanarratieven komt deels door de voortzetting 
van deze narratieven door middel van instituties in onderzoek: Magnússon 
beseft dan ook dat ze niet in een keer aan de kant geschoven kunnen wor-
den geschoven, en dat is ook niet wat hij ambieert. De resultaten van ver-
schillende historisch onderzoeken zullen altijd met elkaar vergeleken moe-
ten worden, Magnússon pleit er echter voor dat door middel van een meer 
historiserende procedure (‘“historicalization”’) te doen. Dit betekent dat het 
verrichte onderzoek en daaruit verworven inzichten in het onderzochte 
thema meer gerelateerd dienen te zijn aan de historische context waaruit 
ze voortkomen dan gebruikelijk is in historisch onderzoek gestuurd door 
een metanarratief. De waarde van het onderzoek zelf dient altijd voorop 
te staan in wetenschappelijke evaluaties, daarna pas komt een vergelijking 
met ander onderzoek en de plaatsbepaling van het onderzoek in de context 
van metanarratieven.

Magnússon haalt eigen onderzoek aan om duidelijk te maken waar het 
als uitgangspunt nemen van metanarratieven toe kan leiden. Hij had de 
beschikking over de dagboeken en persoonlijke geschriften van twee IJs-
landse broers, maar slaagde er niet in die voor zichzelf te laten spreken, 
en maakte ze ondergeschikt aan de bestudering van de wettelijke context 
van IJslands onderwijs en algemene discussies over onderwijs in kranten 
en tijdschriften. Singularisatie zou dit hebben voorkomen. Het is echter 
vooral ook geen ‘magic solution’, beklemtoont Magnússon. Het leert ons 
juist bescheidenheid: een van de problemen van geschiedenis als sociale 
wetenschap is dat ze antwoorden belooft op veel meer vragen dan mogelijk 
is. ‘It is precisely the complex interrelationship between human beings and 
their environment that makes it necessary to reduce the scale; only in this 
way can we avoid the temptation to simplify the relations among people, 
phenomena and events.’428

Structuren kunnen nog steeds wel voorondersteld worden, maar als veel 
flexibeler en meer open dan voorheen. Geschiedschrijving hoeft daardoor 

428 Magnússon, ‘“The Singularization of History”’, p. 722.
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echter ook niet uit te lopen op een niet-theoretische of antiquarische en 
anekdotische exercitie.429 Historici dienen juist alle methodologische mid-
delen uit de kast te halen, als de aandacht maar gericht wordt op kleine 
eenheden, in plaats van uit te gaan van een uniformerende benadering 
waarin de raadselen van het leven onderbelicht blijven. Onderzoekers zou-
den zich dus meer moeten richten op de precieze elementen van de onder-
zochte fenomenen, die veel meer zeggingskracht hebben dan doorgaans 
voor mogelijk wordt gehouden. Magnússon wijst op de waarde die histori-
sche fragmenten kunnen hebben voor geschiedschrijving. De singularisatie 
van de geschiedschrijving is volgens hem een logisch gevolg van de cultural 
turn, waaraan echter door historici te weinig vervolg is gegeven. Het biedt 
de mogelijkheid te ontsnappen aan de centraliserende werking van uitein-
delijk ideologisch geïnspireerde metanarratieven en de historische realiteit 
op een manier te benaderen die meer recht doet aan haar complexiteit, 
contradicties en veelvormigheid.

Magnússons betoog sluit als pleidooi voor microgeschiedenis en singula-
risering van de geschiedschrijving aan bij een bredere theoretische verant-
woording van historisch onderzoek naar individuele personen en levens. 
Hoewel Magnússon nergens de biografie als genre noemt, wordt volgens 
Magnússon door singularisering in historisch onderzoek het individu in het 
verleden meer recht gedaan. Ze brengt volgens hem de inconsistenties en 
tegenstellingen die binnen individuen bestaan naar voren. Hij haalt deze 
observatie over de tegenstrijdigheden die in een individu en een individueel 
leven verzameld kunnen zijn zelfs aan als argument tegen het dichtgemet-
selde verhaal dat metanarratieven leveren voor het verleden. Die leveren 
immers een logische samenhang tussen verschillende individuele gebeur-
tenissen, met een duidelijk begin en einde. ‘But each of and every one of 
us need only look inside himself or herself to see that life is characterized 
by endless contradictions and arbitrary accidents. Such things cannot be 
accounted for within the frame of reference provided by metanarratives.’430

429 L. Gossman, ‘Anecdote and History’, in: History and Theory 42(2003)2, p. 143–168; 
Willem Otterspeer, ‘Het spiegelend détail’, in: Kleio 24(1983)7, p. 16-21.

430 Magnússon, ‘“The Singularization of History”’, p. 719.
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Of er geen plaats is voor tegenstrijdigheden in individuele levens in stu-
dies die mede gebruikmaken van metanarratieven is de vraag. Magnússon 
zet wellicht de verhoudingen bewust wat al te scherp. Zijn reflecties stem-
men echter wel tot nadenken over het werk van de historicus. Magnússon 
is ondanks zijn kritiek op microgeschiedenis in feite ook een advocaat 
van microgeschiedenis, maar een vrij radicale advocaat die vindt dat de 
methoden van microgeschiedenis niet ver genoeg zijn doorgevoerd door 
historici. De kleine onderdelen en gebeurtenissen van het verleden dienen 
nauwgezet te worden onderzocht. Magnússon vermeldt echter niet welke 
dimensies deze onderwerpen precies mogen hebben. Dat hij individuen tot 
geschikte onderwerpen voor gesingulariseerd historisch onderzoek rekent, 
is echter wel duidelijk.

Historici hebben inderdaad in de decennia na 1980 weer vaker de lotge-
vallen van individuele personen in hun narratieven verweefd, eventueel in 
aparte kaders of als intermezzi. In Nederland levert het werk van Roelof van 
Gelder hiervan uitstekende voorbeelden, en in de internationale context 
is Richard Holmes een bekend voorbeeld.431 Het veel meer spreken en be-
schrijven van de geschiedenis vanuit de particuliere onderdelen zelf, vanuit 
egodocumenten vaak, maakt dat de historicus/biograaf ook veel meer als 
een filoloog of detective te werk moet gaan. Dit is in navolging van Ginzburg 
ook door andere auteurs opgemerkt. Natalie Zemon Davis merkte over haar 
onderzoek naar Martin Guerre op: ‘Throughout, I worked as a detective, 
assessing my sources and the rules for their composition, putting together 
clues from many places, establishing a conjectural argument that made the 
best sense, the most plausible sense, of sixteenth-century evidence.’432 De 

431 Roelof van Gelder, Naporra’s omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793) (Am-
sterdam: Atlas, 2003); Roelof van Gelder, Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven 
van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland, 1659-1729 (Amsterdam: Balans, 2012); 
Richard Holmes, The age of wonder. How the romantic generation discovered the beauty 
and terror of science (Londen: Harper, 2008).

432 Natalie Zemon Davis, ‘On the Lame’ , in: American Historical Review 93(1988)3, p. 
575. Davis verwijst daar ook naar andere werken waarin wordt gesproken van ‘his-
torical knowledge as conjectural knowledge and historians as detectives’ van R.G. 
Collingwood en Carlo Ginzburg. Zie verder Robin W. Winks ed., The Historian as De
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Amerikaanse historicus Edward Muir heeft de verbintenis die Ginzburg legt 
tussen filologie en (micro)geschiedenis uitgelegd als een poging om een 
wetenschap voor het individuele geval in de theoretische steigers te zet-
ten. Muir schrijft in een bespreking van een theoretisch werk van Ginzburg: 
‘The goal of this microhistorical method is to develop a proper science of 
the individual case, a science that is best nourished by philology.’433

Elders merkte Muir op dat het onderscheidende kenmerk van ‘cultural 
microhistorians’, waarvan Ginzburg de meest prominente vertegenwoor-
diger is, de combinatie is van een zeer nauwkeurig en streng gebruik van 
bronnen en een onconventioneel en innovatief gebruik daarvan in de uit-
eindelijke interpretaties van deze bronnen.434 Muir wijst eveneens op de 
intrinsieke wetenschappelijke waarde van het volgen van een individu, sys-
tematisch en over langere tijd. Hij maakt daarbij een vergelijking tussen 
intensief antropologisch onderzoek, meer in het bijzonder zelfs het onder-
zoek van Jane Goodall naar apen, en de opkomst van microgeschiedenis. 
Een link met de biografie legt hij niet, maar het intensief volgen van een 
individu is uiteraard precies wat een biograaf doet. Wat Goodall deed dat 
in haar onderzoek naar apen, zorgvuldige en scrupuleuze observatie van 
iemands gangen over zeer lange tijd, liefst gedurende een heel leven, doen 
biografen als het ware retrospectief en op basis van nagelaten sporen. In 
sommige gevallen zelfs daadwerkelijk als observator, in geval de biograaf 
en gebiografeerde elkaar gekend hebben en wellicht zelfs veel tijd met el-
kaar hebben doorgebracht, waarvan het meest bekende voorbeeld binnen 
de biografiewetenschap het duo James Boswell/Samuel Johnson is. De bio-
grafie als observator/bekende van de gebiografeerde levert echter ook weer 
allerlei complicaties op. In ieder geval ondersteunt het idee dat het lang-
durig en nauwkeurig volgen van een individueel geval een eigen specifieke 
wetenschappelijke waarde heeft de biografie als een legitieme onderzoeks-
vorm.

tective: Essays on Evidence (New York: Harper and Row, 1970).
433 Edward Muir, [Bespreking van Clues, Myths, and the Historical Method by Carlo 

Ginzburg], in: Journal of Social History 25(1991)1, p. 123-125.
434 Muir, ‘Introduction: Observing Trifles’.
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Dan blijft echter nog steeds de vraag hoe de biograaf/historicus zijn in-
dividuele casus, een leven, precies verbindt met historische interpretaties 
die onvermijdelijk meer structureel van aard zijn. Magnússon pleit voor 
een radicale omkering: de casus dient voorop te staan. Tegelijkertijd erkent 
hij dat structurele interpretaties onvermijdelijk zijn: het is hier de vraag in 
hoeverre casussen, particulariteiten en individuele gevallen in de geschied-
schrijving het zonder bredere verklaringen af kunnen. Iggers, Revel en ook 
een naaste collega van Magnússon, István Szijártó, hebben gewezen op de 
onvermijdelijke band die tevens in microgeschiedenis bestaat tussen par-
ticulariteit en structuren: microhistorici dienen uiteindelijk ook naar col-
lectieve ervaringen en grotere gehelen te verwijzen. In de context van de 
biografie is eveneens gewezen op de onvermijdelijk meer structurele per-
spectieven die een historicus verwerkt in zijn biografische onderzoek. ‘His-
torische biografie leeft bij de gratie van het vermogen er geschiedschrijving 
van te maken waarin het individuele leven de meerwaarde van een collec-
tieve of maatschappelijke betekenis krijgt’, schrijft Frijhoff.435 Magnússons 
singulariserings-concept kan als waardevolle bijdrage worden beschouwd 
aan een overdenking van wat precies het verleden is dat historici reconstru-
eren. Plaatsen we de grote lijnen van de geschiedenis vooraan, of gaan we 
uit van het leven van alledag, het deelnemersperspectief? 

Ginzburg stelde de vraag: ‘can an individual case, if explored in depth, 
be theoretically relevant?’436 In de reflectie op geschiedschrijving is niet 
overdreven veel aandacht besteed aan vraagstukken als deze, in lijn met 
de relatieve afwezigheid van theoretische overdenking in geschiedschrij-
ving in het algemeen. Discussies in andere wetenschappen zouden hierbij 
te hulp kunnen schieten, zoals in het verleden ook al meermalen met meer 
en minder succes is gebeurd om nieuwe historische perspectieven te lance-
ren, bijvoorbeeld met inzichten uit de economie, antropologie en psycho-
logie. De waarde in geschiedschrijving van het deelnemersperspectief, de 
verhouding tussen micro- en macroniveau, tussen particuliere gevallen en 

435 Willem Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf 
1607-1647 (Nijmegen: SUN, 1995), p. 64.

436 Ginzburg, ‘Latitude, Slaves, and the Bible’, p. 679.
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structuren, en tussen individuele handelingen en collectieve uitkomsten, 
zouden bijvoorbeeld goed nader verkend kunnen worden met inzichten 
en resultaten uit de sociologie. Deze thema’s staan immers centraal in deze 
wetenschap.

Het agencystructure-debat speelde en speelt bijvoorbeeld een belang-
rijke rol in dit vakgebied. Sociologen als de al genoemde Talcott Parsons en 
Anthony Giddens, maar ook James Coleman hebben geprobeerd het ma-
cro-micro en agencystructuredebat op te lossen en te verfijnen. In de so-
ciologie is Coleman’s boat een bekende diagram waarin de interactie tussen 
micro- en macroniveau wordt aangegeven. Ook is met begrippen als struc
tural individualism en methodological individualism verkend hoe individu-
ele gedragingen sociale structuren opleveren, of hoe individuen worden 
beïnvloed door sociale en institutionele fenomenen. De begrippen ‘sociaal 
kapitaal’ en ook ‘habitus’ van Pierre Bourdieu zijn zowel in de sociologie als 
in de geschiedschrijving populaire begrippen geworden.437 Bourdieu stond 
in een lange (wetenschaps)filosofische traditie, en was zelf weer beïnvloed 
door het werk van Jean-Paul Sartre en Claude Lévi-Strauss, die tegengesteld 
aan elkaar respectievelijk de nadruk legden op het primaat van individuele 
handelingen (voluntarisme) en structuren die het gedrag van individuen 
en de inrichting van de maatschappij en het dagelijks leven bepalen (struc-
turalisme).

Tegenwoordig wordt in de sociologie het proces van identificatie als 
essentieel beschouwd in ons begrip van de menselijke wereld en het in-
eengrijpen van het collectieve en het individuele. Een individu kan niet 
geïsoleerd bestaan: er is altijd in de eerste plaats al een gedeelde taal en 
daarom ook interactie (Erving Goffman) nodig voordat er sprake kan zijn 
van de identificatie van individuen, iets wat collectief is. Identificatie geeft 
de verschillen en overeenkomsten tussen wat ook maar geïdentificeerd 
wordt weer. Hier komt ook de tweedeling tussen het unieke en het alge-
mene naar voren, tussen individuele identiteit (individuen) en collectieve 
sociale structuren. De Britse socioloog Richard Jenkins schrijft daarover: 

437 Jelle Haemers, ‘Protagonist of antiheld? Over sociaal kapitaal en geschiedenis’, in: 
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 5(2008)4, p. 31-54.
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‘To talk about identity is simultaneously to talk about the unique and the 
shared, the particular and the general. Individual identity may be more a 
matter of difference – personal uniqueness – while collective identity more 
a matter of similarity – what the members of the collectivity have in com-
mon – but this is only a matter of relative emphasis. Individual uniqueness 
is always, at least in part, constituted in a personally-distinctive portfolio 
of collective memberships, while collectivities are always differentiated in 
various respects from other collectivities.’438 Hieraan kan ontleend worden 
dat persoonlijke uniciteit afgemeten kan worden aan de verschillen tussen 
individuen in hun persoonlijke ‘portfolio’ van lidmaatschappen en deelna-
mes aan collectieve gehelen. Een biograaf kan bij uitstek dit portfolio in 
kaart brengen voor het individu dat hij bestudeert.

De sociologie leert ons ook dat een biografie in feite een voorbeeld is 
van pragmatisch individualisme: het is de acceptatie van menselijke indivi-
duen als vanzelfsprekend bestaande eenheden, terwijl de grenzen van een 
individu bij nader inzien uiteraard moeilijk aan te geven zijn: een individu 
houdt niet op bij de huid.439 In navolging van Goffman en Giddens stelt de 
sociologie voor om drie verschillende ordes de onderscheiden als we pro-
beren het collectieve en individuele samen te brengen in ons begrip van de 
menselijke wereld: de individuele orde, de interactie-order, en de institu-
tionele orde. Deze ordes zijn echter manieren van kijken die in de werke-
lijkheid niet bestaan. In de realiteit maken ze deel uit van dezelfde fysieke 
en sociale ruimte, waarbij individu, interactie en (sociale) instituties een 
complex amalgaam vormen. De ordes leveren echt wel inzichten op waar-
mee we kunnen proberen deze complexe realiteit te begrijpen.

Het gevaar is dat de terminologische oplossingen die sociologie tracht 
te bieden voor het oplossen van het agencystructure probleem te veraf 
komen te staan van de mogelijkheden en het begrippenapparaat van de 
historiografische en biografische praktijk. De begrippen ‘identificatie’ en 
‘interactie’ kunnen in theorie uitstekend werken om naar het probleem van 
de individuele deelnemer in collectieve gehelen te kijken, en ook de ver-

438 Jenkins, Foundations of Sociology, p. 69. 
439 Jenkins, Foundations of Sociology, p. 56-57.
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deling in drie ordes kan nuttig zijn voor het proberen te begrijpen van het 
verleden. Maar het lijkt vooral van belang te zijn om deze sociologische 
inzichten als aanleiding te nemen tot verdere reflectie op hoe historici en 
biografen in hun werk voorstellen doen om de menselijke wereld van het 
verleden reconstrueren. Geschiedschrijvers proberen net als sociologen de 
menselijke wereld te begrijpen, maar hebben daarvoor hun eigen narratie-
ve technieken en begrippen in het leven geroepen.

4.5  Representativiteit van een individueel leven

4.5.1 Biographiewürdigkeit en vergeten levens
Een belangrijk begrip in de reflectie op de biografie is ‘Biographiewürdig-
keit’. Wie zijn een biografie ‘waard’, van wie kunnen er biografieën geschre-
ven worden? Vaak wordt dit gegeven gekoppeld aan het historische belang 
van een figuur. In 1954 ontspinde zich een polemiek tussen professor Pieter 
Geyl en politicus-econoom/auteur Sam de Wolff. Het ging om een biogra-
fisch proefschrift over de marxistische theoreticus en essayist J. Saks (pseud. 
Pieter Wiedijk). Geyl vond dat deze Wiedijk een onbetekenend figuur was 
geweest, De Wolff vond het tegenovergestelde.440 Hier speelt de inschatting 
van iemands vermeende belang voor de loop van de geschiedenis een cen-
trale rol.

Het in ideologisch opzicht elitaire en canonieke karakter van de biografie 
is inmiddels omstandig vastgesteld en hoezeer dat ook een eenzijdig beeld 
is, biografieën gaan inderdaad vaak over beroemde of invloedrijke mensen. 
Microgeschiedenis heeft studies opgeleverd van personen uit groepen die 
lange tijd weinig aandacht van historici kregen: vrouwen, mensen uit de 
marge van de samenleving of überhaupt uit andere sociale klassen dan uit 
de top van de maatschappelijke pyramide. Microgeschiedenis en biografie 
samenbrengen kan daarom ideologisch gezien als een verrassende keuze 

440 Igor Cornelissen, Speurtocht naar de (auto)biografie (Amsterdam: Lubberhuizen, 
1993), p. 65. Het proefschrift is Frits de Jong Edzn., J. Saks, literator en marxist. Een 
politieke biografie (Amsterdam: Arbeiderspers, 1954).
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worden beschouwd.
De Amerikaanse biografe Jean Strouse gaat in op het vanzelfsprekende 

feit dat bijna altijd bekende figuren onderwerp zijn van biografieën.441 Hun 
levens zijn publiek en zichtbaar, en leren ons ook veel over het verleden, 
maar de nadruk op hun daden en wederwaardigheden hebben ons beeld 
van de geschiedenis ook vertekend. Als oplossing stelt ze voor figuren te 
onderzoeken die zich bevinden tussen de categorie beroemde personen 
en de categorie van ontelbare onbekende figuren die niet of alleen maar 
te achterhalen zijn via de burgelijke stand (census lives): ‘semiprivate’, of 
‘semi-obscure lives’. Tot deze categorie rekent ze vooral naasten en familie-
leden van bekende figuren. Deze levens op het tweede plan bieden volgens 
haar de gelegenheid twee dimensies van het verleden te onderzoeken: de 
publieke arena van grote figuren en gebeurtenissen, en het verborgen, ge-
wone, private dagelijkse leven. Deze benadering zou als een oplossing voor 
de tegenstrijdigheid tussen microgeschiedenis en biografie kunnen worden 
beschouwd. Strouse geeft als voorbeeld het leven van Alice James, zus van 
de beroemde broers Henry en William James, van wie ze een paar jaar later 
ook een biografie zou publiceren.442

Met een pleidooi voor biografisch onderzoek naar figuren in de nabij-
heid van bekende en beroemde mensen heeft Strouse de populatie ‘biogra-
fiewaardige’ figuren uitgebreid, maar blijft de vraag staan of een biografie 
van een onbekend iemand mogelijk is. Kunnen personen van wie alleen 
nog gegevens uit de burgerlijke stand bewaard zijn gebleven het onderwerp 
zijn van een biografie? Hoeveel gegevens of sporen dient iemand nagelaten 
te hebben om een biografie mogelijk te maken? De figuren die in microhis-
torische werken worden bestudeerd zouden ook ‘semiprivate’ of ‘semi-ob-
scure’ genoemd kunnen worden, zonder dat ze zich in de nabijheid van 
een bekend figuur ophielden. Het zijn namelijk personen die op de een of 
andere manier toch vaak de status ‘census figure’ ontstegen waren al voor-
dat de historicus zich op hen richtte (Menocchio, Martin Guerre). Frijhoff 

441 Jean Strouse, ‘Semiprivate Lives’, in: Daniel Aaron ed., Studies in Biography (Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press, 1978), p. 113-129.

442 Jean Strouse, Alice James: a biography (Boston: Houghton Mifflin, 1980).
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speelde wel met het idee een biografie van echt een ‘gewoon’ iemand te 
schrijven, maar verwierp dit uiteindelijk als zijnde een ‘waanidee’.

Strouse betoogt dat de biograaf van een onbekend leven meer moeite 
moet doen om zijn onderzoek te rechtvaardigen dan de biograaf van een 
bekend leven, omdat de vanzelfsprekendheid van het verschijnen van de 
biografie wegvalt: ‘the burden of proof rests somewhat heavily with the au-
thor of an uncelebrated life. A substantial amount of the material used in 
biographies of eminent people has to do with eminent achievements’.443 
Zonder de vanzelfsprekendheid van de bekendheid en invloed van de ge-
biografeerde, dient een biograaf te expliciteren waarom dit leven nader 
onderzoek verdient, omdat anders het gevaar dreigt dat het onderzochte 
leven automatisch een case study wordt: ‘In fact, where the subject of bio-
graphy is not already well-known, the writer has to take special care not to 
turn Alice or Jane or Jennie into some kind of abstraction or case history.’444 
Hoe minder persoonlijke gegevens bekend zijn, des te meer zal de recon-
structie van een leven bestaan uit afgeleiden uit algemene observaties 
over het tijdvak en de plaats waarin dat leven plaatsvond, zoals de casus 
Corbin-Pinagot aantoont.445

Een ander specifiek genre zou wat betreft het vernieuwende of verdui-
delijkende licht dat ‘onbekende’ individuele levens op het verleden kunnen 
werpen meer duidelijkheid kunnen verschaffen, namelijk autobiografieën 
van historici.446 Wanneer historici over hun eigen leven schrijven, zullen zij 
eerder geneigd zijn na te denken over hoe een levensbeschrijving van ie-
mand die niet in de eerste plaats een ‘historisch’ personage is historische 
relevantie kan krijgen.

De Engelse onderzoekster Juliette Atkinson leverde met haar studie 

443 Strouse, ‘Semiprivate Lives’, p. 125.
444 Strouse, ‘Semiprivate Lives’, p. 125-126.
445 Zie ook over biografieën van gewone mensen: Dosse, Le pari biographique, p. 327-337. 

Naast Corbin noemt Dosse de Franse historica Arlette Farge, die zich hier ook mee 
beziggehouden heeft. 

446 Popkin, History, Historians & Autobiography. Zie ook: Leen Dorsman, ‘Een historicus 
en zijn autobiografie’, in: Wim Berkelaar, Leen Dorsman & Niek van Sas ed., Pieter 
Geyl: autobiograaf, geschiedschrijver, polemist (Utrecht: Igitur, 2010), p. 4-11.



241

biografie en microgeschiedenis

Vic torian Biography Reconsidered: A Study of Nineteenth-Century “Hidden” 
Lives een van de meest aansprekende biografiewetenschappelijke studies 
tot nu af.447 In dit boek stelt Atkinson op basis van uitgebreid empirisch 
onderzoek naar Engelse biografieën en biografische woordenboeken uit de 
negentiende eeuw de historiografie van de Engelse victoriaanse biografie 
bij. De victoriaanse biografie is altijd spreekwoordelijk gezien als de uitge-
breide ‘heldenbiografie’. Atkinson laat zien dat in de negentiende eeuw ook 
vele complete levensbeschrijvingen zijn geschreven van ‘obscure’ mannen 
en vrouwen, mensen die ‘gefaald’ hebben, die een doorsnee leven hebben 
geleid en van personen uit de arbeidersklasse. Daarbij gaat ze niet strikt uit 
van een gender-perspectief of de invalshoek van arbeidersgeschiedenis. Ze 
bestrijkt een breed scala van biografische publicaties over zeer uiteenlo-
pende mensen en weet daarmee overtuigend het beeld van de victoriaanse 
biografie bij te stellen. Er verschenen in deze periode complete biografieën 
van schoenmakers en wevers, zo laat ze zien.

Ook in de afgelopen decennia zijn diverse onderzoeken verschenen 
waarin een onbekend persoon uitgangspunt is, regelmatig ook met een 
microhistorische invalshoek. Zo onderzocht de Canadese historicus Alan 
Wilson in 1970 aan de hand van een biografie van een koopman uit een 
klein Canadees stadje de mentaliteit en reactie van de lagere Canadese 
middenklasse op de economische depressie in de jaren zeventig en tach-
tig van de negentiende eeuw.448 Magnússon onderzocht de transformatie 
van Reykjavik in een periode van toenemende industrialisatie aan de hand 
van het leven van een vrouw uit de arbeidersklasse rond 1900.449 Een an-
der voorbeeld van microgeschiedenis leverde Jonathan Spence met zijn 

447 Juliette Atkinson, Victorian Biography Reconsidered. A Study of Nineteenth-Century ‘Hid- 
den’ Lives (Oxford: Oxford University Press, 2010).

448 Alan Wilson, Biography as History (Moskou: Nauka, 1970); Hagen Schulze, ‘Die Bio-
graphie in der “Krise der Geschichtswissenschaft”’, in: Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht 29(1978), p. 513-514. 

449 Sigurdur Gylfi Magnússon, ‘The life of a working-class woman. Selective modernizati-
on and microhistory in early 20th-century Iceland’, in: Scandinavian Journal of History 
36(2011)2, p. 186-205.



242

hoofdstuk 4

The Death of Woman Wang (1978).450 Spence schrijft daarin naar aanleiding 
van de dood van een overspelige vrouw een sociale geschiedenis van een 
specifieke plattelandsregio in zeventiende-eeuws China. In besprekingen 
wordt gewezen op de combinatie van geschiedschrijving en vertelling (‘li-
terature’) die Spence nastreeft in dit werk, een thema dat vaak terugkomt 
in kritieken van microgeschiedenissen.451 

De geschiedenis van een tijdvak kan gebruikt worden om de reconstruc-
tie van het leven van een onbekend persoon inhoud te geven, maar an-
dersom kan een leven waarover we veel weten ook als representatief voor 
een tijdperk of mentaliteit worden beschouwd. Aspecten van een indivi-
dueel leven worden in zo’n geval beeldbepalend voor grotere historische 
structuren. Een van de bekendste voorbeelden daarvan is de victoriaan-
se negentiende eeuw, vernoemd naar Queen Victoria. Interessant wordt 
het wanneer de beeldvorming op deze manier als onbevredigend wordt 
beschouwd. Diverse historici hebben erop gewezen dat het beeld van de 
negentiende eeuw veel gecompliceerder is en dat er op sociaal-cultureel 
gebied wellicht eerder sprake was van hypocrisie en schijnheiligheid dan 
van een strenge moraal.452 

Deels in deze lijn betoogt historicus Peter Gay dat de Weense toneel-
schrijver Arthur Schnitzler een beter symbool zou zijn voor de negentiende 
eeuw dan Queen Victoria.453 Hier wordt een persoon ingezet als tegenwicht 
voor het eenzijdige beeld dat is ontstaan in de historiografie belichaamd 
door een ander individu. Gay wil in zijn boek aan de hand van het leven 
van Schnitzler laten zien dat ontwikkelingen op gebied van cultuur, seksu-
aliteit en privacy van de negentiende eeuw, meer bepaald zoals die werden 
geadopteerd door de victoriaanse bourgeoisie en middenklasse, van grote 

450 Jonathan Spence, The Death of Woman Wang (New York: Penguin, 1978); Popkin, His
tory, Historians, and Autobiography, p. 86.

451 Victoria B. Cass, [Bespreking van Jonathan Spence, The Death of Woman Wang], in: 
The Journal of Asian Studies 39(1980)3, p. 550-552.

452 De eerste die dat nadrukkelijk deed was Walter E. Houghton, The Victorian frame of 
mind, 1830-1870 (New Haven/Londen: Yale University Press, 1957).

453 Peter Gay, Schnitzler’s Century: The Making of Middle-Class Culture, 1815-1914 (New York 
en Londen: W.W. Norton & Company, 2002).
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invloed zijn geweest op de twintigste-eeuwse cultuur.  Daarbij houdt Gay 
het begrip victoriaans wel in ere. De grote vraag is of het Gay in zijn boek 
lukt om aannemelijk te maken dat Schnitzlers leven en Gay’s analyse van 
de middenklasse in de negentiende eeuw op elkaar zijn toegesneden. Aan 
Schnitzler worden door Gay en de uitgever in ieder geval verschillende rol-
len toegekend: naast ‘symbol for the age’, is Schnitzler ook ‘his [i.e. Gay’s] 
companion’ (omslag), ‘guide’, ‘credible and resourceful witness’ (p. xix), ‘a 
kind of master of ceremonies’ (p. xix), ‘an impetus to broader investiga-
tions’ en ‘a participant’. Maar het is ook duidelijk dat dit boek nadrukkelijk 
geen biografie is, hoewel Gay in de eerste zin wel stelt dat het boek een bio-
grafie in een bredere betekenis van het woord is: ‘This book is the biography 
of a class, the middle class in the nineteenth century from 1815 to 1914.’454 

Gay beseft even later dat hij met de aanduiding ‘biografie’ de lezer op het 
verkeerde been kan zetten en herhaalt: ‘If we may call it a biography at all, 
it is a biography of a class.’ Toch is het niet zo dat de term ‘biografie’ hier 
helemaal niet op z’n plaats is: het leven van Schnitzler loopt immers als een 
rode draad door deze studie.

Het deelnemersperspectief is in de historiografie vanaf eind jaren zeven-
tig vooral ingezet om de dimensie van menselijk leven weer terug te bren-
gen in het geschiedbeeld. In ‘The Name and the Game’ schreven Ginzburg 
en Poni dat microgeschiedenis het mogelijk maakt dat ‘real life’ weer op-
nieuw in geschiedschrijving ingevoegd wordt, en tegelijkertijd de onzicht-
bare structuren waarin de ‘lived experience is articulated’ kunnen worden 
onderzocht. Ronkend leidde dat zelfs tot de volgende uitspraak: ‘We propo-
se, therefore, to define microhistory, and history in general, as the science of 
real life’.455 Daartoe dienen de sociale wetenschappen en geschiedschrijving 
volgens hen met elkaar verenigd te worden.

Biografie kan geassocieerd worden met het echte leven en de doorleef-
de ervaring, maar Ginzburg en Poni maken al een andere observatie die 
microgeschiedenis nadrukkelijk met de biografie verbindt. Ze vestigen de 
aandacht op de centrale functie van namen in microhistorisch onderzoek. 

454 Gay, Schnitzler’s Century, p. xix.
455 Ginzburg en Poni, ‘The Name and the Game’, p. 8. Cursivering van Ginzburg en Poni.
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Ginzburg en Poni verwijzen naar ‘nominative demography’ waarin aan de 
hand van familienamen onderzoek wordt gedaan naar families. Een naam 
biedt de gelegenheid om individuele personen tot meer dan een gevalsstu-
die te verheffen: door een naam kan een individu of een groep individuen 
achterhaald worden in diverse sociale contexten. Er kan dankzij dit ‘micro-
nominative’ onderzoek, met als basis één individu, een netwerk van relaties 
worden blootgelegd, en ook geografische bewegingen kunnen worden ge-
volgd. ‘Bit by bit, a biography, albeit fragmentary, emerges from the network 
of relationships that circumscribe it.’456 Onbekende individuen kunnen via 
verschillende benaderingen door historici getraceerd worden: in histori-
sche bronnen zoals kerkelijke registers, de burgerlijke stand of rechtbank-
verslagen. Wanneer een individu slechts via een van deze bronnen tot ons 
komt, dan zijn de andere relaties tussen een individu en de maatschappij 
om hem of haar heen echter verloren. Het spoor kan bovendien doodlopen 
door niet-gedocumenteerde bewegingen van de onderzochte individuen.457

Ginzburg en Poni stellen hiermee voor om eigennamen als startpunten 
te gebruiken, in plaats van aggregerende concepten als ‘bezit’, ‘beroep’ en 
‘klasse’.458 Edward Muir stelt ook dat namen essentieel zijn voor microhisto-
rici: ‘Central to their method is tracing the names of individuals.’459 De link 
tussen microgeschiedenis en biografie dringt zich andermaal duidelijk op. 
Biografie begint in essentie ook met een naam, en het leven verbonden aan 
die ene naam verschaft in extremis de biografie zijn bestaan. Microhistori-
sche studies houden zich echter volgens Muir vaak met meer dan een indi-
vidu bezig, en daarom ziet hij eerder in de prosopografie dan in de individu-
ele biografie het ultieme microhistorische doel. ‘The ideal result would be a 
prosopography from below in which the relationships, decisions, restraints, 

456 Ginzburg en Poni, ‘The Name and the Game’, p. 5-7. Zie ook Revel, ‘Microanalysis and 
the Construction of the Social’, die hierover opmerkt: ‘Basically, this is the old dream 
of a total history, but this time reconstructed from the bottom up. For Ginzburg and 
Poni, this approach should make it possible to “reconstruct lived experience”’. 

457 Carlo Ginzburg en Poni, ‘The Name and the Game’, p. 5.
458 Revel, ‘Microanalysis and the Construction of the Social’.
459 Muir, ‘Introduction: Observing Trifles’, p. ix.
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and freedoms faced by real people in actual situations would emerge.’460 
Ook Revel stelt dat het niet mogelijk is alles vanuit het perspectief van een 
individu te verklaren. ‘There are, however, limits to such methodological 
individualism, since we are always trying to discover the rules governing 
the formation and functioning of a social entity or, rather, a collective ex-
perience.’461 Geschiedenis gaat in deze opvatting uiteindelijk om ervarin-
gen of constructies die het individu overstijgen. Kunnen individuen net zo 
goed een legitiem onderwerp van een historische studie zijn als collectieve 
verschijnselen? ‘Een mens laat zich uiteindelijk historisch gezien niet veel 
anders behandelen dan een zeeslag of een voedseloproer.’462

Ginzburg en Poni gaan ook in op het concept ‘normal exception’ van 
Grendi. Het verwijst naar het feit dat schijnbaar alleen specifieke groepen 
van de bevolking in bijvoorbeeld misdaadregisters zijn opgenomen, name-
lijk zij die de wet overtraden. Ginzburg en Poni nuanceren dit: ook veel ge-
wone mensen zijn in deze registers opgenomen, omdat verreweg de mees-
te zaken over gewone overtredingen gaan. Het concept ‘normal exception’ 
kan daarnaast ook toegepast worden op bronnenniveau. Een uitzonderlijk 
document kan meer onthullen dan een hele serie stereotype documenten, 
als spoor van een verborgen werkelijkheid uit het verleden. Deze verborgen 
werkelijkheid stellen Ginzburg en Poni gelijk met ‘de regels van het spel’ die 
mensen volgen zonder dat ze het door hebben. Dit sluit aan bij de menta-
liteitsgeschiedenis.

Er zijn niet veel publicaties die zowel als biografie als als microgeschie-
denis gepresenteerd zijn. Een voorbeeld daarvan is een studie van Willem 
Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz.: een Hollands weeskind op zoek naar 
zichzelf, 1607-1647, waarvan ook een Engelse vertaling is verschenen.463 Het 

460 Muir, ‘Introduction: Observing Trifles’, p. ix-x.
461 Revel, ‘Microanalysis and the Construction of the Social’.
462 Hans Renders, ‘Ondernemen als leven. Biografen maken de balans voor Gunning, 

Verolme en Beyen’, in: De Academische Boekengids (2006)56, p. 11-13.
463 Willem Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz.: een Hollands weeskind op zoek naar zich

zelf, 1607-1647 (Nijmegen: sun, 1995); Eng. vert. Willem Frijhoff, Fulfilling God’s mission: 
the two worlds of dominie Everardus Bogardus, 1607-1647, vert. Myra Heerspink Scholz 
(Leiden: Brill, 2007). In 2013 verscheen een bewerkte heruitgave van het deel over 
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gaat over een Nederlandse weesjongen die uitgroeide tot een voorname 
predikant in Nieuw Amsterdam, het latere New York. Frijhoff zelf noemt 
zijn werk een ‘biografie in context’: hij wil zijn hoofdpersoon namelijk 
voortdurend in verband brengen met de ‘collectieve leefwereld’ waar-
van hij deel uitmaakte.464 In een aanvullend artikel over dit boek spreekt 
Frijhoff nadrukkelijk en meermaals over zijn boek als ‘biography’.465 Peter 
Burke heeft in zijn appendix bij het artikel ‘On Microhistory’ van Giovanni 
Levi dit werk van Frijhoff echter ook genoemd als een voorbeeld van een 
microhistorische studie naar een vergeten individu.466 Frijhoff zelf verwijst 
in de theoretische inleiding van zijn boek wel naar De kaas en de wormen 
van Ginzburg, maar bezigt de term microgeschiedenis niet.467

In het inleidende hoofdstuk van zijn boek, getiteld ‘Lijnen en patronen’, 
schetst Frijhoff een uitgebreid theoretisch kader. Een dergelijke uitgebrei-
de theoretische inkadering is uitzonderlijk, zelfs voor biografieën die als 
proefschrift verdedigd worden. Frijhoff zelf heeft dat ook gemerkt in de 
reacties op dit hoofdstuk. ‘Vanuit literair perspectief is mij dan ook her-
haaldelijk verweten dat ik mijn contextuele biografie [...] heb geopend met 
een hoofdstuk (19-64) waarin ik uitvoerig verantwoording afleg van mijn 
plaats in het biografisch spectrum (59-62), mijn inzet en mijn methode.’468 
Frijhoff doelt hier op verwijten vanuit het uitgeversvak, waar men – althans 
in Nederland – met het oog op het aanspreken van een zo breed moge-
lijk publiek vaak huivert voor het opnemen van uitgebreide theoretische 
verantwoordingen, en ook grote aarzelingen toont voor het opnemen van 

de jeugd van Evert Willemsz.: Willem Frijhoff, Evert Willemsz. Een zeventiende-eeuws 
weeskind op zoek naar zichzelf (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2013). 

464 Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., p. 40.
465 Willem Frijhoff, ‘Experience and Agency at the Crossroads of Culture, Mentality, and 

Contextualization: The Biography of Everhardus Bogardus (c. 1607-1647)’, in: Hans 
Erich Bödeker ed., Biographie Schreiben (Göttingen: Wallstein Verlag, 2003), p. 65-105.

466 P. B. [Peter Burke], ‘The Microhistory Debate’, appendix bij Giovanni Levi, ‘On Mi-
crohistory’, in: Peter Burke ed., New Perspectives on Historical Writing (Cambridge: Po-
lity Press, 2001), p. 97-119.

467 Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., p. 41, 63.
468 Willem Frijhoff, ‘Biografie en wetenschapsgeschiedenis. Kansen en grenzen van een 

alliantie’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29(2003)2, p. 230.
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voetnoten. Frijhoff heeft echter altijd een meer dan gewone belangstelling 
voor de theoretische reflectie op geschiedschrijving aan de dag gelegd en 
hierover ook voor een breder publiek geschreven.469 Het is in het bestek van 
deze studie interessant om opvattingen over biografie en microgeschiede-
nis te toetsen aan de hand van de methodologische overwegingen van een 
auteur die een werk heeft geschreven dat in beide categorieën valt. 

Frijhoff schrijft in het ‘Woord vooraf ’ dat hij lang plannen heeft gehad 
om een biografie van een ‘gewoon’ iemand te schrijven. Hij verzamelde 
daarvoor materiaal en schreef ook aanzetten daartoe, maar stelde vast dat 
het een onuitvoerbaar idee was. ‘Elke schrijver geeft aan wat ooit gewoon 
was een ongewone dimensie. Het “gewone” is per definitie vlak, tweedi-
mensionaal, en zonder betekenis. Betekenis ontstaat uit dieptewerking, 
uit een spel met gelijkvormigheden en verschillen dat het unieke in het 
gewone laat zien.’ Frijhoff suggereert dat het schrijven van een gewoon le-
ven theoretisch gezien niet mogelijk is, omdat gewone levens niet bestaan, 
dat wat als ‘gewoon’ kan worden geformuleerd is altijd een abstractie. Het 
draait hier om de vraag hoe men ‘gewoon’ definieert. Onder ‘gewoon’ zou 
ook kunnen worden verstaan ‘onbekend’, in de zin van ‘niet van aanzien in 
een bredere kring van de maatschappij’.

Dat is ook wat Frijhoff doet met zijn hoofdpersoon. Hij stelt Evert name-
lijk voor als een ‘jongen uit het verleden’, tegenover ‘hoogbegaafde kinde-
ren’ die doorgaans in een biografie aan bod komen, zoals Mozart. Frijhoff 
noemt zijn hoofdpersoon een ‘modale jongeman’, om hem van beroemde 
mensen te onderscheiden. Nu bleek in het geval van enkele microhistori-
sche studies die nadrukkelijk één persoon als hoofdonderwerp namen, dat 
die persoon vaak al om de een of andere reden uitzonderlijk was. Ginzburgs 
molenaar was een burgemeester en het verhaal over Martin Guerre en zijn 
plaatsvervanger was al in de tijd dat het plaatsvond een opzienbarend ver-
haal dat wijd en zijd bekend was, en vervolgens in vele gedrukte versies werd 
verteld. Frijhoffs Evert Willemsz. kreeg een lemma in het eerste deel van 

469 Recentelijk bijvoorbeeld: Willem Frijhoff, De mist van de geschiedenis (Nijmegen: 
Vantilt, 2011).
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het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek dat in 1911 verscheen.470 
Evert Willemsz. was dus zeker niet onopgemerkt gebleven onder historici, 
en er bleek in de Verenigde Staten al veel over hem geschreven te zijn. Hij 
was als predikant een opvallende figuur in de ontstaansperiode van New 
York.471 Frijhoff was echter de eerste die de predikant in Nieuw Amsterdam/
New York kon verbinden aan het weeskind Evert uit Woerden, nadat door 
een historicus-genealoog was ontdekt dat het om dezelfde persoon ging.472

Rigoureus is Frijhoff ook in zijn benadering van het begrip ‘representa-
tiviteit’, want, schrijft hij: ‘Niemand is representatief ’. In zekere zin heeft 
Frijhoff gelijk, maar hij lijkt ‘representativiteit’ zo te strikt te definiëren, en 
zet daarmee ook nadrukkelijk vraagtekens bij hoe geschiedschrijving werkt 
en ook hoe individuele mensen worden aangeduid in geschiedschrijving, en 
hoe taal überhaupt werkt. Frijhoff duidt zijn hoofdpersoon bijvoorbeeld op 
de eerste bladzijde van zijn voorwoord aan als een ‘wees’ uit ‘Woerden’. Dat 
zijn in zekere zin al representatieve begrippen, nodig om zijn hoofdpersoon 
nader te kunnen situeren: de aanduiding ‘weeskind’ geeft zijn gezinssitua-
tie in niet-unieke zin weer, de plaats Woerden telde meer inwoners. Frijhoff 
schrijft echter dat ‘representatie’ in geschiedschrijving alleen te begrijpen is 
als het tegenwoordig maken en voorstellen van zijn historische subject, dus 
niet in de zin van een deel-geheel-relatie. De vraag naar representativiteit 
in deze laatste betekenis is in microgeschiedenis echter cruciaal, en is ook 
voor de biografie van essentieel belang. Frijhoff past in zijn studie eveneens 
voortdurend vergelijkingen toe om het leven van Evert Willemsz. te kun-
nen duiden, en onderzoekt daarmee in feite de representativiteit van zijn 
hoofdpersoon. Hij doet dat meteen al in het eerste theoretische hoofdstuk: 
hij vergelijkt de religieuze pamfletten die zijn overgeleverd als getuigenis 
van de religieuze openbaringen die Evert als vijftienjarige ervoer met an-
dere theologische pamfletten uit die tijd. Evert wordt vergeleken met de 

470 Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., p. 39; A. Eekhof, ‘Bogardus (Everhardus)’, in: P.C. 
Molhuysen en P.J. Blok ed., Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, dl. 1 (Leiden: 
A.W. Sijthoff, 1911), p. 386-389.

471 Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz.; Frijhoff noemt bijvoorbeeld studies van de Ameri-
kaanse historici Quirinus Breen en Ellis Raesly (p. 834-835).

472 Frijhoff, Wegen van Evert Willemsz., p. 41 en 63.
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andere wezen in het weeshuis waarin hij zat. Een mentaliteitshistorisch 
kader wordt geschetst: de ervaring van de wereld verliep in Everts tijd in 
religieuze in plaats van profane categorieën. Frijhoff plaatst Evert voorts in 
gekende levenstadia, zoals die van jeugd naar volwassenheid, en van een 
niet-publiek naar een publiek leven als volwassene. Zijn studietijd ken-
merkt Frijhoff als ‘uitgestelde adolescentie’, en hij verwijst naar de ‘liminele 
waarde’ van de openbaringen in het leven van Evert, door de grenzen die hij 
in zijn leven kan overschrijden door zijn ontboezemingen, in de vorm van 
‘rites de passage’. Representativiteit blijkt zo ook voor Frijhoff een essentië-
le kapstok voor zijn biografische interpretaties.

Biografisch onderzoek roept vragen op over de delicate balans die be-
staat tussen iemand afkomst en iemands uniciteit. Ieder individu is overge-
leverd aan zijn afstamming en de sociale context waarin iemand geboren 
wordt en opgroeit. Hoe het leven zich vervolgens ontvouwt, en hoe groot 
daarin de invloed is van respectievelijk de gegeven omstandigheden en het 
eigen handelen van het individu, zijn vragen waar de menswetenschap-
pen en de sociale wetenschappen zich in allerlei vormen mee bezighou-
den. Uitgebreid onderzoek naar ieder individu afzonderlijk zal niet tot de 
mogelijkheden en wensen van de wetenschap behoren. Welke individuen 
wel in de publieke ruimte onder de aandacht van grote groepen mensen 
komen, of in het geval van geschiedschrijving bijvoorbeeld een rol gaan 
spelen in historische syntheses, hangt af van diverse soorten selectieme-
chanismes. De politieke, bestuurlijke, culturele en financiële invloed van 
figuren is vaak van doorslaggevend belang geweest voor vermelding of een 
rol in geschiedschrijving. Aan de biografie kleeft de notie dat het de ge-
schiedschrijving van de elite van samenlevingen vertegenwoordigt, en dat 
is tot op zekere hoogte ook terecht. Het weerspiegelt het idee dat alleen van 
de uitzonderlijken, de leiders, de mensen die het verschil gemaakt hebben 
op bestuurlijk, kunstzinnig, intellectueel, financieel, of een ander vlak een 
biografie de moeite waard is. 

Maar er kan ook een selectieproces plaatsvinden door de keuzes die au-
teurs, historici en uitgevers maken. Een specifiek voorbeeld hiervan levert 
de familiegeschiedenis. In Nederland kenden boeken als Het zwijgen van 
Maria Zachea van Judith Koelemeijer en De hemel bestaat niet van Jannetje 
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Koelewijn veel succes: het zijn allebei boeken waarin de eigen familiege-
schiedenis van de auteurs centraal staat. Het selectiemechanisme is de au-
teur geweest. Andere families hebben niet iemand gehad die in staat was 
de lotgevallen van hun familie te laten uitstijgen boven anekdotische ge-
schiedenis, en hun particulariteit te verbinden met historische syntheses 
of gemeenschappelijke ervaringen. 

Biografen, historici, journalisten vervullen een rol in het verbinden van 
het particuliere met het algemene. In het geval van individuele personen 
zoeken ze naar raakvlakken tussen deze twee velden om hun verhaal rele-
vant te maken. De biograaf beantwoordt in het ideale geval in zijn biogra-
fie een vraagstelling die aansluit bij het publieke en/of academische debat 
over hetzij de figuur zelf, hetzij een of meerdere kennisdomeinen waarop 
het leven van de gebiografeerde betrekking heeft. Zo kon Jan de Lang met 
zijn biografie van een knil-soldaat laten zien hoe de koloniaal-militaire 
politiek van Nederland aan het einde van de negentiende en begin twin-
tigste eeuw vorm kreeg in de organisatie van het leger en hoe dat de levens 
van knil-militairen en hun naaste omgeving beïnvloedde.473 Tegelijkertijd 
toonde De Lang aan de hand van zijn hoofdpersoon, Frederik Christiaan 
Hirschmann, dat individuele keuzes en talenten eveneens van groot belang 
waren voor zijn ontwikkeling en carrière. Hirschmann was oorlogscorres-
pondent, gaf leiding aan het leger in Suriname waar hij het voetbal mede 
introduceerde, en werd burgemeester van Terschelling. De Tweede Wereld-
oorlog blijft echter het thema bij uitstek waar is gebleken dat biografisch en 
microhistorisch onderzoek het metanarratief kan corrigeren. Een van de 
vele voorbeelden daarvan is Een kleine stad bij Auschwitz. Gewone nazi’s en 
de holocaust van Mary Fulbrook.474 Daarin staat de Duitse ambtenaar Udo 
Klausa centraal, die weliswaar niet de directe moordhandelingen verrichtte 
in de vernietiging van Poolse joden, maar die genocide met zijn werk wel 

473 Jan de Lang, Dienaar van koloniaal Nederland. Frederik Christiaan Hendrik Hirschmann 
(1870-1935) (Amsterdam: Bert Bakker, 2011). 

474 Mary Fulbrook, Een kleine stad bij Auschwitz. Gewone nazi’s en de holocaust (Amster-
dam: De Bezige Bij, 2013); orig. Mary Fulbrook, A small town near Auschwitz: ordinary 
Nazis and the Holocaust (Oxford: Oxford University Press, 2012).
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mogelijk maakte.
Dat de vraag naar iemands representativiteit doorgaans correcties of 

bijstellingen oplevert van gangbare geschiedinterpretaties, doet in essentie 
niet af aan de waarde van historisch concepten. Iemand kan nog altijd heel 
goed als exponent van een bepaalde ontwikkeling worden gezien, en daar-
mee ook de juistheid en vruchtbaarheid van een historische interpretaties 
bevestigen. De Nederlandse historicus Frank Huisman bekritiseerde de 
biograaf Harold Cook die een biografie schreef van de zeventiende-eeuwse 
arts Joannes Groenevelt, maar zijn studie een microgeschiedenis noemde.475 
Huisman betoogt dat Groenevelt juist niet als een atypische persoon moet 
worden beschouwd. Hieruit maken we op dat Huisman microgeschiedenis 
abusievelijk definieert als onderzoek naar atypische personen. Wel schrijft 
Huisman dat deze ‘traditionele biografie’ een duidelijk licht werpt op de 
medische praktijken uit de tijd en het nut van het begrip ‘Scientific Revolu-
tion’ en daaraan verwante ideeën aantoont. Dit kan ook microgeschiedenis 
genoemd worden: door het leven van een persoon worden weer praktijken 
en ideeën zichtbaar die uit het oog verloren waren.

Zoals we eerder al zagen is de beschikbaarheid van bronnen niet door-
slaggevend voor de Biographiewürdigkeit van iemand. Ook al zorgen pu-
blieke figuren ervoor dat al hun persoonlijke documenten verdwijnen, of 
heeft de loop der tijd ervoor gezorgd dat er weinig directe bronnen gere-
lateerd aan een publiek leven bewaard zijn gebleven, ze blijven de belang-
stelling van onderzoekers trekken en kunnen alsnog gebiografeerd worden. 
In Nederland wachtte iedereen op een biografie van de Nederlandse jour-
nalist-uitgever Justus van Effen, maar er waren te weinig bronnen bewaard 
gebleven, zo dacht men. Toch schreef P.J. Buijnsters een biografie van 
hem.476 Van Jacoba van Beieren zijn in de loop der jaren ook verschillende 
biografieën verschenen. Tekenend is het om te zien dat de accenten in deze 
biografieën met de tijd veranderen, zozeer zelfs dat Jacoba van Beieren in 

475 Frank Huisman, ‘Microstoria of biografie? Over de betekenis van het leven van 
Johannes Groenevelt’, in: Gewina: tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, na
tuurwetenschappen, wiskunde en techniek 23(2000)1, p. 43-55.

476 P.J. Buijnsters, Justus van Effen (1684-1735). Leven en werk (Utrecht: HES, 1992).
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één biografie meer als een twintigste-eeuwer dan als een vijftiende-eeuwse 
staatsvrouw overkomt.477

Het brengt ons op de gecompliceerde relatie tussen biografie en actuali
teit. De publieke functie van een biografie brengt met zich mee dat er ook 
een publieke rechtvaardiging wordt verwacht voor het feit dat er juist van 
deze of gene persoon een biografie verschijnt. Een biografie zal historische 
urgentie moeten hebben wil ze een breder publiek bereiken. Er zijn dan 
ook modes in biografische belangstelling te onderscheiden: in de afgelopen 
vijftien jaar zijn bijvoorbeeld veel biografieën van nazi’s, en ook van echt-
genotes en kinderen van nazi’s verschenen.

Deze laatste categorie van biografieën, onderzoek naar de levens van ver-
wanten van publieke figuren, past in onderzoek naar ‘semi-private lives’ als 
een vruchtbaar nieuw pad in de biografie-beoefening, eind jaren zeventig 
al beschreven door Jean Strouse. Het gaat hier om biografisch onderzoek 
naar personen die zich in de nabijheid van de ‘echt’ publieke figuren bevon-
den: partners, kinderen en familieleden. Voorbeelden daarvan zijn studies 
naar vrouwen die een rol speelden in het leven van Hitler en andere hoog-
geplaatste nazileiders, de dochters van Charles Darwin, Thomas Mann en 
James Joyce.478 In Nederland verschenen er boeken over de vrouwen van 
Multatuli en Louis Couperus.479 Een bekende casus is de biografie van de 
vrouw van Shakespeare van Germaine Greer, die door het ontbreken van 
primaire bronnen noodgedwongen speculatief blijft. Greer probeert echter 

477 Antheun Janse, Een pion voor een dame, Jacoba van Beieren (1401-1436) (Amsterdam: 
Balans, 2009). 

478 Guido Knopp, Hitlers Frauen (München: Bertelsmann, 2001); Anna Maria Sigmund, 
Die Frauen der Nazis (Wenen: Ueberreuter, 1998); Ned. vert. Anna Maria Sigmund, 
Walkuren van het Derde Rijk: de vrouwen van de nazi’s (Soesterberg: Aspekt, 2002); 
Randal Keynes, Darwin, his daughter and human evolution (New York: Riverhead 
Books, 2002); Kerstin Holzer, Elisabeth Mann Borgese: ein Lebensportrait (Berlijn: 
Kindler, 2001); Ned. vert. Kerstin Holzer, Elisabeth Mann Borgese: tovenaarsdochter 
(Amsterdam: Balans, 2002); Carol Loeb Shloss, Lucia Joyce: to dance in the wake (New 
York: Picador, 2005).

479 Sophie Zijlstra, Mevrouw Couperus (Amsterdam: Contact, 2007); Nelleke Noordervliet, 
Tine of de dalen waar het leven woont (Amsterdam: Meulenhoff, 1987): een roman over 
de vrouw van Multatuli.
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het beeld dat vooral door mannelijke Shakespeare-onderzoekers van Anne 
Hathaway is opgetrokken bij te stellen.480 Op basis van het uitgebreide fa-
miliearchief van de familie Frank werd de geschiedenis van de familie van 
Anne Frank in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog gereconstrueerd.481 
Het leven van een publiek, duidelijk biografiewaardig persoon vormt in al 
deze gevallen een aanleiding voor biografisch onderzoek naar veel minder 
bekende figuren in de nabijheid van deze persoon. Het microhistorische 
aspect van dit onderzoek zit in de bijstelling dat dit soort onderzoek bijna 
altijd oplevert voor het beeld van de persoon die aanleiding was voor het 
onderzoek, maar ook van andere historische thema’s. Bovendien vormt dit 
soort onderzoek in methodologisch opzicht een uitdaging die als microhis-
torisch gekenmerkt kan worden. Welke vragen worden met het onderzoek 
naar figuren in de nabijheid van een bekend iemand beantwoord? De bio-
graaf is dan een microhistoricus die niet voetstoots uitgaat of kan gaan van 
de Biographiewürdigkeit van haar of zijn hoofdpersoon. Het biografische 
perspectief staat nadrukkelijker in dienst van het beantwoorden van kriti-
sche vragen in de geschiedschrijving.

De historicus Lewis B. Namier wees op een gebrek aan aandacht in de 
geschiedschrijving voor de gewone man, zelfs voor het voetvolk van de 
politieke natie: ‘biographies of famous men still hold the field, though 
hero-worship is no longer the creed of writers. But then, a biography has 
well-defined limits, a natural sequence and an established practice, and 
can be compiled by an individual writer in a reasonably short time; nor 

480 Germaine Greer, Shakespeare’s wife (Londen: Bloomsbury, 2007); Ned. vert. Germaine 
Greer, De vrouw van Shakespeare (Amsterdam: Meulenhoff, 2008). Hans Renders 
noemde deze biografie een voorbeeld van ‘low biography’ omdat Greer niet voldoen-
de archivalisch onderzoek heeft verricht en in haar werk te zeer een ideologisch doel 
nastreeft; Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie, p. 46-47.

481 Mirjam Pressler, ‘Grüße und Küsse an alle’: die Geschichte der Familie von Anne Frank 
(Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2009); Ned. vert. Mirjam Pressler, ‘Groeten en 
liefs aan allen’: het verhaal van de familie van Anne Frank (Amsterdam: Bert Bakker, 
2010); Eng. vert.: Mirjam Pressler, Anne Frank’s family: the extraordinary story of where 
she came from, based on more than 6000 newly discovered letters, documents and photos 
(New York: Anchor Books, 2012); Mirjam Pressler, Treasures from the attic (Londen: 
Weidenfeld & Nicolson, 2011).
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is it attempted unless materials are ready to hand. Lastly, the public is ac-
costumed to read biographies, and so they continue to be produced.’482 Het 
belang van andere personen wordt in biografieën volgens Namier niet ont-
kend, maar toch zijn andere figuren in biografieën vaak ‘mere dummies in 
the background’. Anno 1928 is er echter sprake van een relativering van de 
rol die helden van biografieën in het verleden hebben gespeeld. ‘Now the 
heroes of biography are often approached in a sceptical, would-be humo-
rous, depreciatory manner, and this is the main tangible expression of the 
doubt which besets the writers as to whether these men truly deserve the 
prominence they receive. The outstanding figures are reduced to ordinary 
dimensions, but continue to fill the picture, mainly because information 
about them can easily be obtained.’483

‘The biography of the ordinary man cannot be profitably attempted un-
less one writes the history of a crowd’, betoogde Namier in zijn korte essay. 
En dat is vooral zo omdat er van vele individuen weinig bronnen bewaard 
zijn gebleven.484 ‘The student [of biography] has to get acquainted with 
the lives of thousands of individuals, with an entire ant-heap, see its files 
stretch out in various directions, understand how they are connected and 
correlated, watch the individual ants, and yet never forget the ant-heap’.485 
Namier pleit echter vooral voor nader biografisch, of wat men zelfs zou 
kunnen noemen prosopografisch onderzoek naar alle leden van het Brit-
se Lagerhuis in de afgelopen zeven eeuwen, niet direct wat wij nu zouden 
verstaan onder de ‘gewone man’, hoewel in vroeger eeuwen de samenstel-
ling ervan veel gemengder en minder elitair van aard was. Namier stelt ‘A 
Dictionary of Parliamentary Biography’ voor, een die niet alfabetisch maar 
chronologisch is ingedeeld, waarbij beter historische probleemstellingen 
naar voren kunnen komen. Het zou niet alleen voor de Engelse politieke ge-
schiedschrijving een enorme aanwinst zijn, maar ook een hele goede leer-

482 Lewis B. Namier, ‘The Biography of Ordinary Men’, in: Lewis B. Namier, Skyscrapers 
and other Essays (New York: MacMillan, 1968, original 1931), p. 46-47.

483 Namier, ‘The Biography of Ordinary Men’, p. 46.
484 Namier, ‘The Biography of Ordinary Men’, p. 45.
485 Namier, ‘The Biography of Ordinary Men’, p. 47. Zie ook Loriga, ‘The Role of the Indi-

vidual in History’.
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school voor jonge historici: ‘It is difficult to imagine a better preparation for 
history work on any given period than a study of the lives of the men of that 
time, in the course of which a proper knowledge of the available materials 
would naturally be acquired’.486

Geschiedschrijving, hoezeer ook gericht op het persoonlijke en op priva-
te terreinen, gaat altijd over collectieve ontwikkelingen. Die ontwikkelingen 
kunnen goed op het niveau van het persoonlijk leven en van de zogenaam-
de microgeschiedenis bestudeerd worden, maar een van de problemen 
van een ‘persoonlijke’ geschiedenis is dat de productie van geschiedkun-
dige bronnen altijd in handen is geweest van bepaalde geledingen van een 
maatschappij. Van het dagelijkse en persoonlijke leven van veruit de mees-
te mensen die in het verleden hebben geleefd zijn geen sporen achterge-
bleven. Via de omweg van de officiële bronnen, zoals inquisitieverslagen, 
slaagden historici als Ginzburg en Le Roy Ladurie er evenwel toch in erva-
ringen uit het ‘gewone volk’ boven water te krijgen. Ginzburgs molenaar 
Menocchio en inwoners van het door Le Roy Ladurie bestudeerde Franse 
dorpje Montaillou bereikten zo een groot lezerspubliek. Deze reconstruc-
ties, aan de hand van een inventieve detectie van sporen in uiteenlopende, 
‘officiële’ bronnen, konden tweeledig worden opgevat: ze konden worden 
beschouwd als representatief voor grotere gehelen of juist voor afwijkingen 
hierin. Montaillou stond in haar eigenheid symbool voor vele andere Fran-
se dorpjes rond 1300, de zonderlinge molenaar Menocchio representeerde 
een hele alternatieve volkscultuur.

4.5.2 Het biografische deelnemersperspectief en    
 microgeschiedenis

Een vruchtbare manier om naar de betekenis van het begrip deelnemers-
perspectief in geschiedschrijving te kijken biedt het al genoemde concept 
‘historische afstand’, zoals dat door onder anderen Mark Salber Phillips is 
uitgewerkt.487 In enkele achttiende-eeuwse commentaren werd de biogra-
fie boven andere geschiedschrijving geprezen omdat het de afstand tussen 

486 Namier, ‘The Biography of Ordinary Men’, p. 53.
487 Phillips, ‘Histories, Micro- and Literary’.
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het lezerspubliek en de geschiedenis verkleinde. Maar waar zit de verklei-
ning of vergroting van historische afstand precies in?488

In de eerste plaats kan een verklaring gezocht worden in het taalgebruik 
en het begrippenapparaat dat de historicus tot zijn beschikking heeft. Levi 
vond als woordvoerder van de microgeschiedenis dat historici in het alge-
meen in hun studies niet alleen te veel stabiliteit in het verleden aanbren-
gen door de keuzevrijheden van historische actoren niet mee te nemen in 
hun historische analyses, maar ook door hun statische taal- en begripsge-
bruik. Vanzelfsprekende en stabiliserende concepten voor de weergave van 
het verleden van maatschappijen, sociale groepen en individuen hebben 
volgens Levi hun zeggingskracht verloren. Synthetiserende concepten zo-
als ‘landelijke politiek’, ‘populaire cultuur’ of ‘klassensamenleving’, en cate-
gorieën als ‘middenklasse’ of ‘arbeidersklasse’ zijn nog steeds belangrijke 
begrippen in het vocabulaire van de historicus, en voor andere geesteswe-
tenschappers en ook vele auteurs in het publieke domein, maar deze be-
grippen zijn, in de woorden van Levi, door het overmatig gebruik haveloos 
geworden, verscheurd door toespelingen en metaforen en bedekt met een 
roest van ambiguïteit.489 De representatie van het verleden, de actualisering 
daarvan voor de lezer van een historisch werk, vereist een tijdige verversing 
en aanpassing van het taalgebruik van de historicus.

Deze observatie sluit aan bij kritiek die in navolging van de linguistic turn 
op geschiedschrijving werd geuit. De nadruk werd daarin gelegd op de be-
palende en ook vervormende rol die taal speelt in het (re)construeren van 
de werkelijkheid. Het idee dat een succesvol functioneren van geschied-
schrijving in grote mate afhankelijk is van de taal waarin ze geschreven 
wordt, zal na publicaties van White en F.R. Ankersmit toen de linguistic 
turn door historici bediscussieerd werd niemand meer betwisten. De ra-
dicale gevolgtrekking dat geschiedschrijving louter taal is, zoals die door 
sommige theoretici is gemaakt, houdt echter ook geen stand. Zo zou met 
het badwater ook het kind worden weggegooid. Ginzburg en Levi hebben 

488 Phillips, ‘Histories, Micro- and Literary’, p. 216.
489 Levi, ‘Microhistory and the Recovery of Complexity’, p. 125, 129; Levi, ‘Les usages de la 

biograpie’.
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gewaarschuwd voor een al te grote relativering van de waarde van histo-
risch onderzoek, zoals die door postmoderne theoretici en historici werd 
verkondigd. Microgeschiedenis biedt een oplossing door historische con-
cepten en verklaringen concretiseren en corrigeren op het niveau van het 
dagelijks leven, vanuit de mogelijkheden die primaire historische bronnen 
bieden. ‘At least we know something’, wilde Levi nog eens benadrukken te-
genover sceptici die geschiedschrijving de aanspraak op waarheidsvinding 
wilde ontzeggen.490

Hoe de historicus historische afstand overbrugt, is ook door Ginzburg 
geanalyseerd. Hij deed dat eveneens door te kijken naar de begrippen die 
de historicus hanteert. Daarbij stelde hij de volgende vraag: in hoeverre 
dienen historici de woorden over te nemen van de historische actoren die 
ze bestuderen?491 Ginzburg leent van de antropologie het begrippenpaar 
‘emic/etic’.492 ‘Emic historiography’ is geschiedschrijving waarin de particu-
lariteiten van het onderzochte verleden als het ware rechtstreeks worden 
doorgegeven. De historicus is een woordvoerder van dit vreemde verleden, 
op een antiquarische manier. ‘Etic historiography’ daarentegen kent als uit-
gangspunt actuele, in wezen anachronistische vragen, die worden gesteld 
aan een vreemd verleden. Wat is de houding die een historicus aan kan 
nemen ten opzichte van de taal die de bronnen spreken? Sociale structuren 
uit het verleden beschrijven historici bijvoorbeeld vaak aan de hand van 
begrippen die destijds werden toegepast om sociale stratificaties of func-
ties aan te duiden. Een voorbeeld is de aanduiding van beroepen of belas-
tingklassen in overheidsadministraties. Institutionele of officiële bronnen 
vormen zo ongemerkt een leidraad voor vele historische analyses. In navol-
ging van Ginzburg en Levi pleiten vertegenwoordigers van de school der 
microgeschiedenis voor een revisie of doordachter gebruik van conceptu-
ele instrumenten door historici om bewuster om te gaan met de plaatsbe-

490 Susanna Fellman en Marjatta Rahikainen, ‘Introduction’, in: Susanna Fellman en 
Marjatta Rahikainen ed., Historical Knowledge. In Quest of Theory, Method and Eviden
ce (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012), p. 1-4.

491 Ginzburg, ‘Our Words, and Theirs’.
492 Dit begrippenpaar werd eind jaren zestig voor het eerst toegepast door de linguïst 

Kenneth L. Pike en in de jaren tachtig overgenomen door Ginzburg.
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paling van de historicus ten opzichte van het verleden. Meer dan eens is de 
microhistoricus in zijn historische tekst aanwezig als gids, wat al duidt op 
een sterker bewustzijn van het verleden als een complex onderzoeksobject.

Het ‘deelnemersperspectief ’ kan als een specifieke manier van het over-
bruggen van historische afstand en voor het verzamelen en interpreteren 
van bronnen worden beschouwd. Naast alle overwegingen die samengevat 
kunnen worden in de empathische dimensie die het volgen van een histori-
sche actor de onderzoeker en lezer biedt, blijkt het deelnemersperspectief 
ook effectief als heuristische methode. Het volgen van een individu levert 
per definitie nieuwe dwarsverbanden op, verbindingen tussen verschillen-
de kennisgebieden die op een andere wijze niet gemaakt zouden worden.493

Een biograaf die zich bewust is van de veelzijdigheid die het deelnemers-
perspectief op het verleden biedt, zal zich voortdurend afvragen in welke 
zin en voor welke thema’s en onderwerpen de bestudeerde figuur represen-
tatief is. Hoe kan een individu als representatief worden beschouwd voor 
bijvoorbeeld de wijk waarin hij leefde, de beroepsgroep waar hij deel van 
uitmaakte, het regiment waarin hij diende, de politieke partij waar hij lid 
van was of het literaire circuit waarin hij zich bewoog? Maar wat valt er te 
zeggen iemand van wie een dergelijke ‘veelzijdige’ biografie niet geschre-
ven kan worden omdat er geen of onvoldoende bronnen aanwezig zijn?

Muir verklaart zelfs dat het belangrijkste doel van microgeschiedenis 
de bestudering is van mensen die verloren zijn geraakt in de geschiedenis. 
‘The purpose of microhistory is to elucidate historical causation on the le-
vel of small groups where most of real life takes place and to open history 
to peoples who would be left out by other methods.’ Microhistorici houden 
zich niet met kleine problemen bezig, maar ‘have been struggling with one 
of the biggest questions: what can we know about the peoples lost to his-
tory?’494

Bij de herdruk in 2001 van het artikel ‘On Microhistory’ van Giovanni Levi 
maakte redacteur Peter Burke in een korte aanvullende terugblikkende pa-
ragraaf kritische opmerkingen over microgeschiedenis. Microgeschiedenis 

493 Monk, ‘Life without Theory’.
494 Muir, ‘Introduction: Observing Trifles’, p. xxi.
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was volgens Burke ook in de jaren negentig blijven floreren. Vooral studies 
over dorpen en onbekende individuen bleven populair. Toch vroeg Burke 
zich af of het wellicht niet tijd werd ermee te stoppen.495 Microgeschiedenis 
mocht volgens Burke niet vervallen in een soort escapisme, ‘an acceptance 
of a fragmented world rather than an attempt to make sense of it’. Ook de 
historici John H. Elliott en F.R. Ankersmit hebben kritiek geleverd op de 
uitgangspunten van microgeschiedenis, eveneens postulerend dat micro-
geschiedenis te zeer een verwarrende en desintegrerende werking op de 
geschiedschrijving zou uitoefenen.496 

Burke deed enkele suggesties om het door hem vermeende escapisme 
van de microgeschiedenis te kunnen bestrijden: hij stelde voor om meer 
aandacht te schenken aan de verschillende soorten van ‘broker’ of ‘gate-
keeper’-functies die individuen namens gemeenschappen kunnen vervul-
len. Het is de vraag in hoeverre Burke gelijk heeft met zijn observatie dat in 
microhistorisch onderzoek het idee van een individu als schakel of bemid-
delaar tussen verschillende contexten wordt veronachtzaamd. Dit aspect 
kan immers beschouwd worden als een van de specifieke methodologische 
kwaliteiten van biografisch en ook microhistorisch onderzoek, en ook van 
onderzoek vanuit het deelnemersperspectief in het algemeen.

Burke stelt voor om in historische studies diverse analyseniveaus naast 
elkaar te gebruiken. Een historicus kan door in en uit te zoomen macro- en 
microniveau afwisselen. Dit idee sluit aan bij de ‘cross-overs’ die Davis de-
finieerde, studies waarin micro- en macro-onderzoek complementair aan 
elkaar zijn. Jean-Paul Sartre schreef ook al over een dergelijke methode in 
zijn reflectie op biografisch onderzoek en noemde dit de ‘progessief-regres-
sieve methode’.497 Ginzburg heeft met betrekking tot dit onderwerp gewe-
zen op een discussie van de Duitse cultuurhistoricus Siegfried Kracauer 
van het werk van Marc Bloch.498 Kracauer schreef volgens Ginzburg in zijn 

495 P. B., ‘The Micohistory Debate’, p. 115-117.
496 Zie voor de kritiek van Elliott en Ankersmit op microgeschiedenis: Peltonen, ‘How 

Marginal Are the Margins Today’. Ginzburg besprak de analyse van Ankersmit van 
microgeschiedenis eerder in ‘Microhistory: Two or Three Things’.

497 Van den Braembussche, ‘Het biografisch element in de geschiedschrijving’, p. 56.
498 Ginzburg, ‘Microhistory: Two or Three Things’, p. 27; Siegfried Kracauer, History, The 
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postuum gepubliceerde historiografische reflecties History, The Last Things 
before the Last wellicht de beste inleiding op microgeschiedenis. Hij schreef 
al dat microgeschiedenis het mogelijk maakt inzichten uit macrogeschie-
denis te corrigeren. Sommige zaken zijn echter alleen via een macroper-
spectief te beschrijven. Kracauer was van mening dat de Franse historicus 
Marc Bloch in zijn boek La société féodale (1939-1940) de beste oplossing 
bood voor de schijnbare onverzoenbaarheid van macro- en microgeschie-
denis. Bloch koos voor een constant schakelen tussen micro- en macroge-
schiedenis, tussen close-ups en vergezichten, om telkens de allesomvatten-
de geschiedenis ter discussie te stellen door middel van uitzonderingen en 
kortstondige perioden en gebeurtenissen. De verdienste hiervan is volgens 
Kracauer, hierbij instemmend gevolgd door Ginzburg, dat de werkelijkheid 
fundamenteel als discontinu en heterogeen wordt herkend, en dat conclu-
sies op de ene schaal niet automatisch getransponeerd kunnen worden 
naar een andere schaal. Het is een pleidooi voor wat in de laatste decennia 
als specifieke kwaliteit van het deelnemersperspectief in de geschiedschrij-
ving is beschouwd, en wat uitgevoerd wordt in studies op microhistorische 
leest en theoretisch bewuste biografische studies en biografieën. Het per-
spectief van het individu wordt daarin altijd gekoppeld aan discussies van 
collectieve historische interpretaties en concepten.

De gerichte aandacht op individuele levens/historische deelnemers 
in biografieën en microhistorische studies heeft ook gevolgen voor de 
tijd-ruimtedimensie waarmee biografen en microhistorici werkt. Die wordt 
bepaald door de biologische klok en geografische beperkingen waaraan 
een mensenleven onvermijdelijk onderworpen is. Gangbare levens beslaan 
doorgaans ‘korte eeuwen’, van zo’n 60 tot 80 jaren, de tijd waarin een mens 
leeft. Een mens kan bovendien altijd maar op één plek aanwezig zijn, hoe-
zeer door communicatiemogelijkheden en reizen ook verschillende loca-
ties aan een individu verbonden kunnen worden. Biografieën en biografi-
sche studies zijn in vergelijking met algemene geschiedenissen daardoor 
altijd specifieke ‘sonde-onderzoeken’, waarbij als het ware met een peilstok 
de specifieke tijdsperiode en geografische context waarin een individu leef-

Last Things before the Last (New York: Oxford University Press, 1969).
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de onder de loep worden genomen. In andersoortige historische studies is 
ook altijd sprake van een tijds- en positie-afbakening, maar is de verbinding 
van de historische interpretaties van uiteenlopende perioden en locaties 
afhankelijk van een door de historicus geconstrueerd richtsnoer. 

Dat wil niet zeggen dat biografische en microhistorische studies geen 
ruimte bieden voor historische synthese en analyse los van het geboorte- 
en sterfjaar van de onderzochte levens en de geografische locaties waar het 
leven plaatsvond. Er is vaak sprake van een temporele aan- en uitloop: er 
wordt een voorgeschiedenis uit de doeken gedaan, waarin de biograaf de 
wereld en sociale structuur waarin iemand geboren werd (re)construeert, 
en wat betreft de periode ná iemands leven kan het nachleben of de maat-
schappelijke erfenis van de hoofdpersoon een belangrijk onderwerp zijn. 
De geografische context is daarnaast vooral ook een sociale en mentali-
teitshistorische context, die pas begrepen kan worden in grotere regionale, 
nationale of internationale verbanden. Biografieën kunnen aansluiten bij 
andere vormen van geschiedschrijving wanneer de biograaf onderzoeks-
vragen stelt waarmee het leven van de gebiografeerde de inzet vormt om 
tot inzichten te komen op terreinen die dit leven overstijgen. Deze nieuwe 
inzichten kunnen ook naar voren komen uit een biografie zonder dat de 
biograaf er ernstig naar op zoek was. Intensief bronnenonderzoek levert in 
veel gevallen grondstof op voor historische bijstellingen.

Aan het leven als leidraad voor de vertelling kleeft ook onvermijdelijk 
het vaste stramien dat aan een levensloop verbonden is, of beter: dat eraan 
wordt toegekend. Er is immers altijd sprake van een jeugd, een fase van vol-
wassenwording, het volwassen leven, en de fasen daarna. Of dat bezwaar-
lijk is, hangt af van het feit of men dit als te beknellend ervaart. Alle histo-
rische narratieven beantwoorden aan bepaalde vertelconventies. De vaste 
opeenvolging van levensfasen is wel als onverenigbaar beschouwd met de 
in principe ‘vrije’, meer niet-conventionele opzet van historische studies. 
Een biograaf of historicus die als leidraad een leven neemt, loopt te zeer 
aan de leiband van een leven, zo is de kritiek. De voorwaarden voor een 
academisch verantwoord historisch narratief kunnen echter ook toegepast 
worden in een biografie: in een biografie kan eveneens een historisch ver-
antwoorde probleemstelling of vraagstelling uitgangspunt van onderzoek 
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zijn. Dat dit in veel gevallen niet gebeurt, en biografieën eerder documen-
tair en analytisch van aard zijn, is een tweede.

4.6  Alternatieve historische bronnen: egodocumenten

Wanneer we kijken naar de drie publicaties uit de beginjaren van microge-
schiedenis die als maatgevend werden beschouwd, dan was bij nader inzien 
wellicht niet de veronderstelde kleinheid van de behandelde onderwerpen 
de bindende innovatieve factor. Verondersteld, want het is de vraag of een 
compleet middeleeuws dorp (Le Roy Ladurie’s Montaillou), een Italiaanse 
ketterse molenaar die echter ook burgemeester was en werd veroordeeld 
door de Inquisitie (Ginzburgs Menocchio) en een identiteitsverwisseling 
die meteen al tot een populaire volksvertelling uitgroeide (Davis’ Martin 
Guerre) wel helemaal recht worden gedaan met de term ‘klein’. Een belang-
rijk innovatief element in de microgeschiedenis, of daarin tenminste afwij-
kend van andere geschiedschrijving die op dat moment de boventoon voer-
de, was het inventieve gebruik van persoonlijke en afwijkende bronnen. 
Waar historische bronnen in deze jaren vooral serieel bestudeerd moesten 
kunnen worden, weken microhistorici radicaal van dit adagium af.499 De 
bronnen werden eerder als sporen benaderd van waaruit ook zaken afge-
leid konden worden die in eerste instantie verhuld bleven, in plaats van als 
gegevens die seriematig in het licht van een grote, leidende geschiedinter-
pretaties moesten worden geduid.

De beperkingen van conventionele historische bronnen, die van de of-
ficiële archieven, leidden er in de twintigste eeuw toe dat historici in toe-
nemende mate op zoek zijn gegaan naar andere bronnen. Daarbij zijn 
vooral persoonlijke documenten naar voren gekomen als geschikte nieu-
we startpunten voor geschiedschrijving: memoires, dagboeken, brieven en 
journaals. In Nederland heeft de historicus Jacques Presser voor deze groep 

499 Michel Vovelle, ‘Histoire serielle ou “case studies”: Vrai ou faux dilemme en histoi-
re des mentalités’, in: Histoire sociale, sensibilités collectives, et mentalitiés. Mélanges 
Robert Mandrou (Paris: Presses universitaires de France, 1985), p. 39-49.
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bronnen het woord ‘egodocumenten’ gemunt, een begrip dat ondertussen 
ook enige toepassing in het buitenland heeft gevonden.500 Presser wist dat 
veel historici grote bedenkingen hadden tegen het raadplegen van dergelij-
ke bronnen in hun geschiedonderzoek, maar zag niettemin grote voorde-
len. Dankzij egodocumenten kunnen historici het verleden als een door-
leefd en menselijk verleden reconstrueren: ‘De onontkoombaar subjectieve 
benadering van het object verleent als het ware aan het beeld een dimensie 
meer; allerlei details, niet zelden kleurig, pikant, boeiend, kunnen een dode 
stof verlevendigen, een voorstelling suggestiever maken; in het weergeven 
van historische processen kunnen wél aangebrachte concreta de abstracta 
op zinvolle wijze illustreren; de doden krijgen een stem, het landschap, 
de stad, waargenomen door een temperament heen, komen duidelijker te 
staan op het projectiescherm der verbeelding.’501

Geschiedschrijving blijkt bij nader inzien voor een groot deel te worden 
bepaald door de soort bronnen die worden bestudeerd, zo hebben de histo-
riografische vernieuwingen in de tweede helft van de twintigste eeuw dui-
delijk gemaakt. De institutionele bronnen hebben door hun grotere over-
levingskans daarbij de overhand gehad. Voor biografen en microhistorici 
kan de hoeveelheid beschikbare bronnen met betrekking tot één persoon 
een doorslaggevende rol spelen in het wel of niet kunnen uitvoeren van 
een uitgebreider onderzoek. De bepalende rol die beschikbare bronnen 
kunnen spelen in de constructie van een biografie, heeft zelfs geleid tot 
een ‘anti-biografie’, al is de vraag in hoeverre van een ‘anti-biografie’ sprake 
kan zijn.502 Biograaf David Nye stelde in zijn studie naar Edison de bron-

500 Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, ‘“De gevaarlijkste van alle bronnen.” Egodocu-
menten: nieuwe wegen en perspectieven’, in: Tijdschrift voor sociale en economische 
geschiedenis 1(2004)4, p. 3-22.

501 J. Presser, ‘Memoires als geschiedbron’, in: Winkler Prins Encyclopedie viii (Elsevier: 
Amsterdam, 1958); herdrukt in: M.C. Brands en M.E.H.N. Mout ed., Uit het werk van dr. 
J. Presser (Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1969), p. 277-282.

502 David E. Nye, The invented self. An anti-biography from documents of Thomas A. Edison 
(Odense: Odense University Press, 1983). Zie voor de mogelijkheid van een ‘anti-bio-
grafie’: Etzemüller, Biographien, p. 157-159. Zie ook over deze publicatie: Trischler, ‘Im 
Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft’, p. 51-52.
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nen die hij aantrof centraal. Hij wilde daarmee een alternatief bieden voor 
dichtgeschreven biografische narratieven, die zo geconstrueerd zijn louter 
door de beschikbare bronnen. Wanneer men de levens van relatief onbe-
kende mensen uitgebreider wil bestuderen, is de beschikbaarheid van an-
dere dan institutionele bronnen vaak doorslaggevend. Het bijhouden van 
een dagboek (A Midwife’s Tale, en andere voorbeelden zoals het kind Otto 
van Eck) of door het lot bewaard gebleven correspondentie (bijvoorbeeld 
ladingen brieven die werden buitgemaakt bij kapingen van schepen) leiden 
ons naar individuen die in andere bronnen niet naar voren treden.503 Een 
nauwkeurige analyse van deze bronnen kan al snel als microhistorisch wor-
den beschouwd. Zo merkte de biograaf van een achttiende-eeuwse leraar 
en dagboekschrijver in de Verenigde Staten op dat zijn boek ook wel als mi-
crogeschiedenis werd aangeduid: ‘one of the blind evaluators of the book 
called it a “microhistory.” Since then I have had others call it a microhistory 
as well’.504

Microhistorici kunnen door hun inventiviteit echter ook institutionele 
bronnen als startpunt voor hun onderzoek nemen: Menocchio’s leven con-
strueerde Ginzburg immers uit verhoren van de Inquisitie, en historicus 
Jeremy Boulton kwam Londenaar John Bedford op het spoor doordat deze 
Bedford in zijn testament een aanvullend verhaal over zijn leven liet opne-
men.

De aanwezigheid van bronnen is niet altijd doorslaggevend in het be-
palen van de Biographiewürdigkeit van iemand. Van Cleopatra en Jacoba 
van Beieren bijvoorbeeld is weinig direct bronmateriaal overgeleverd. De 
representativiteit van een individu kan zoals we al eerder zagen op meer-
dere manieren begrepen worden. Een figuur kan representatief zijn voor 
geschiedkundige interpretaties en concepten, maar ook representatief zijn 

503 Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst. De wondere wereld van 
Otto van Eck (1780-1798) (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2005); Judith Brouwer, Le
venstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672 (z.p.; Proefschrift Rijksuniversiteit 
Groningen, 2013). Zie ook Ginzburg, ‘Latitude, Slaves, and the Bible’, waarin Ginzburg 
via een tractaat een onbekende voc-kapitein op het spoor komt.

504 John Fea, The Way of Improvement Leads Home: Philip Vickers Fithian and the Rural En
lightenment in Early America (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008).
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voor andere figuren, groepen personen die zijn verdwenen in de grote zwar-
te gaten van het verleden. De laatste vorm van representativiteit veronder-
stelt overigens ook al een modelmatig of constructivistisch kijken naar het 
verleden: een individu als een representant van een bepaalde groep voor-
stellen is net als het gelijkstellen van een individu met een tijdperk of his-
torische ontwikkeling ook een synthetiserende beweging. Daarmee draagt 
het benoemen van representativiteit vaak eerder bij aan een beter begrip 
van de constructies en van de historische categorieën waarin een individu 
wordt geplaatst, dan aan een beter begrip van het specifieke individu zelf.505 
Iemand zonder verdere uitweiding als sociaaldemocraat typeren, zal een 
stereotype beeld van iemand schetsen en ondergeschikt maken aan wat 
onder sociaaldemocratie verstaan wordt. De elementen in iemands leven 
nauwkeurig onderzoeken die maken dat die persoon onder (veel) meer ook 
als sociaaldemocratisch kan worden beschouwd en waarom dat zi is, is het 
werk van een biograaf. Hij stelt zo nadrukkelijk de representativiteitsvraag 
centraal in zijn werk. In hoeverre kan iemand in al zijn uniciteit, in zowel 
zijn handelingen als de opmaak van zijn leefwereld, als representatief wor-
den beschouwd voor historische syntheses? 

In iedere theoretische reflectie op geschiedschrijving is de omgang van 
de historicus met de bronnen die hij tot zijn beschikking heeft een belang-
rijk thema. Microgeschiedenis heeft daar op een specifieke manier invul-
ling gegeven door vooral te wijzen op wat niet zichtbaar is in de bronnen, 
of wat op het eerste gezicht niet direct traceerbaar is. Daarmee stelt het 
ook vragen over de werking van geschiedschrijving. Volgens Levi is micro-
geschiedenis dan ook in de eerste plaats gericht op de gedetailleerde pro-
cedures die het werk van de historicus bepalen.506 Microgeschiedenis pro-
blematiseert de omgang met de sporen die het verleden heeft nagelaten. 
Ginzburg contrasteert de benadering van de historicus met de benadering 
van de schrijver van historische fictie. Tolstoj evoceert in zijn Oorlog en vre
de als het ware filmisch een hele historische realiteit. Historici kunnen dat 

505 Dit inzicht is eerder geformuleerd in Renders en De Haan, ‘The limits of representati-
veness’; Magnússon en Szijártó, What is Microhistory?, p. 129.

506 Levi, ‘On Microhistory’. 
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vanwege de aard van hun vak niet doen, hoewel ze in sommige vormen van 
geschiedschrijving wel neigen naar een beschrijving van het verleden als 
een kloppend verhaal. Microgeschiedenis wijst op de grote tekortkomin-
gen van geplaveide verhalen in geschiedschrijving en op de centrale plaats 
van lacunes in historisch onderzoek. Ginzburg: ‘I am aware of a difficulty. 
Tolstoy’s extraordinary capacity to communicate to the reader the physi-
cal, palpable certainty of reality seems incompatible with the wholly twen-
tieth-century idea that I have placed at the core of microhistory – namely, 
that the obstacles interfering with research in the form of lacunae or misre-
presentations in the sources must become part of the account.’507

De misrepresentatie van het verleden in termen van de mensen die erin 
vertegenwoordigd zijn, is in de afgelopen decennia in historisch onderzoek 
een belangrijk thema geweest. De reikwijdte van historisch onderzoek als 
het gaat om de figuurlijke bevolking daarvan is verbreed. Nieuwe stromin-
gen die in de geschiedschrijving opkwamen kunnen als een antwoord op 
de institutioneel en ideologisch eenzijdige selectie van biografiewaardige 
figuren worden beschouwd. Sociale geschiedenis, andere emancipatoire 
stromingen in de geschiedschrijving, microgeschiedenis, maar ook een 
benadering als de geschiedenis van het persoonlijk leven hebben gepro-
beerd de onzichtbare kanten verbonden aan onbekende levens en het al-
ledaagse leven te verbinden met de waardevolle syntheses van historische 
Grand Narratives. Om dat te kunnen bewerkstellingen moesten de officiële 
archieven en institutionele bronnen aangevuld worden met egodocumen-
ten, grijze literatuur en oral history.

Gerechtvaardigd is de vraag of er sprake moet zijn van een minimale 
hoeveelheid aan persoonlijk bronnenmateriaal om van een ‘biografie’ te 
kunnen spreken.508 Wanneer persoonlijke bronnen ontbreken, zal de be-
handeling van de context van een individu meer ruimte toebedeeld krijgen 
dan in een biografie doorgaans gangbaar is. Corbin probeerde aan de hand 

507 Ginzburg, ‘Two or Three Things’.
508 H.F.M. Peeters, ‘De historische biografie en het gebruik van persoonlijke documenten 

in de geschiedschrijving. Enige literatuur’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis 83(1967)4, 
p. 460-471.
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van bevindingen over de regio, de beroepsgroep en het dorp van Pinagot 
af te leiden hoe het leven van Pinagot eruit heeft gezien; een studie naar 
aanleiding van een eventuele buurman van Pinagot, met een ander beroep, 
zou deels een andere studie hebben opgeleverd. Wanneer men verwacht 
dat een substantieel deel van een biografie ingaat op het persoonlijke le-
ven van de hoofdpersoon, dan kan een zekere hoeveelheid aan persoonlijk 
bronmateriaal echter wel als een conditio sine qua non voor een biografie 
worden beschouwd.

De Nederlandse historicus Van Gelder kon het leven van een VOC-ma-
troos traceren dankzij een door de matroos zelf opgesteld vijfhonderd pa-
gina’s tellend manuscript. ‘Van Georg Naporra zou niemand ooit meer ge-
hoord hebben als hij niet een levensbeschrijving had achtergelaten.’509 Van 
Gelder beseft dat dit een uniek document is, ook omdat het in zijn bewoor-
dingen ‘zomaar iemand’ betreft, ‘een persoon, die na een of twee generaties 
geheel vergeten is geraakt. Voor het grootste deel van de mensheid geldt dat 
ze uit “zomaar iemanden” bestaat, maar slechts zelden krijgt een historicus 
de kans om zo’n individu van twee-, drie- of vierhonderd jaar geleden in 
zijn leven te volgen’.510 

Van Gelder kon aan de hand van andere archieven nagaan dat Naporra 
zijn leven waarheidsgetrouw had opgetekend. Bijzonder zijn volgens Van 
Gelder vooral de unieke inkijken die Naporra door middel van zijn manus-
cript biedt: ‘in het alledaagse leven van Oost-Pruisen, een wereld waarin 
men slechts zelden kan doordringen en dan nog hoogstens door verorde-
ningen van staats- of stadswege, processtukken en notariële akten’; en in 
‘het leven aan boord van een Oost-Indiëvaarder [...] vanuit het gezichts-
punt van een matroos’.

Van Gelder schrijft dat zijn boek een ‘biografie in context’ is. In de nabe-
schouwing echter nuanceert Van Gelder de uniciteit van het document van 
Naporra. ‘In heel Europa kwam het voor dat handwerkslieden, boeren, sol-
daten en zeevarenden hun eigen leven beschreven.’511 Het kwam voort uit 

509 Van Gelder, Naporra’s omweg, p. 13. 
510 Van Gelder, Naporra’s omweg, p. 14.
511 Van Gelder, Naporra’s omweg, p. 462.
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een levendige praktijk van het elkaar vertellen van verhalen, levensverha-
len dus ook, waarmee mensen elkaar op veel plekken vermaakten. Er zijn 
echter niet veel van dit soort handschriften bewaard gebleven. Het is het 
lot van veel egodocumenten: ze verdwijnen eerder dan meer institutionele 
bronnen. Toch laat een keur aan historici en biografen zien dat ze wel dege-
lijk te vinden zijn en vruchtbare ingangen tot het verleden kunnen bieden.



5

Het individuele perspectief en 
historische interpretaties sinds 1980

‘Dit boek gaat over het persoonlijk leven van mensen “zonder 
eigenschappen” […]’

Fotobijschrift, Geschiedenis van het persoonlijk leven512

5.1  Individu en historische collectiviteit

Z oals vaker wanneer er over biografie en geschiedenis geschreven 
wordt, zijn ook in het in 2009 verschenen themanummer over de 
biografie van de American Historical Review vooral algemene obser-

vaties over de relatie tussen biografie en (academische) geschiedschrijving 
te vinden die niet al te opzienbarend zijn.513 De hoofdredacteur van Ame
rican Historical Review, Robert Schneider schreef: ‘While most [academic 
historians] certainly recognize it as a legitimate and venerable mode of his-
torical discourse, many are skeptical of the capacity of biography to convey 

512 Phillipe Ariès en Georges Duby ed., Geschiedenis van het persoonlijk leven (Amster-
dam: Agon, 1987-1990), orig. Phillipe Ariès en Georges Duby ed., Histoire de la vie privée 
(Parijs: Editions du Seuil, 1985-1987); deel 5 (Antoine Prost en Gérard Vincent ed.), 
‘Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd’, p. 8.

513 De Amerikaanse historicus Dean J. Kotlowski besprak dit nummer in: Kotlowski, 
‘“You’re Writing about Whom?”’.
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the kind of analytically sophisticated interpretation of the past that acade-
mics have long expected.’514 Deze scepsis heeft als belangrijkste oorzaak de 
aanname dat een biografie methodologisch te beperkend zou zijn omdat 
aan de leiband van een leven moet worden vastgehouden. Inderdaad is in 
vele biografieën geschreven door niet-academische auteurs weinig sprake 
van een betoog ondersteund door of voortbordurend op wetenschappelijk 
onderzoek. ‘It involves only one life, derives from a belles-lettres tradition 
rather than a scientific or sociological one, and is often written by non-aca-
demic historians’, zo vatte historicus Lois W. Banner de klachten samen.515

Het argument dat een biografie geen geschiedschrijving kan zijn omdat 
het slechts een leven bestrijkt, wordt door diverse auteurs in het thema-
nummer verworpen met het argument dat in biografieën aan de hand van 
de bestudeerde persoon heel goed historische thema’s belicht kunnen wor-
den. In de laatste decennia is dat in het Amerikaanse domein ook steeds 
meer uit de verf gekomen door nieuwe ontwikkelingen in de geschied-
schrijving. Kotlowski observeert: ‘aided by the rise of social and cultural 
history, it has allowed more recent biographers to write fuller life stories 
that are conscious of place, race, gender, and class – as well as politics. Such 
an approach has enabled historians to transcend somewhat the age-old de-
bate over agency, between social determinists and defenders of the so-cal-
led Great Man theory of history, as biographers now seek to place indivi-
duals within larger political, cultural, and social milieus.’516 Een biografie 
kan dus een volwaardige historische studie zijn wanneer de biograaf aan-
sluiting vindt met lopende historische debatten. Kotlowski ziet dat eerder 
vanuit het terrein van de geschiedschrijving plaatsvinden dan andersom: 
academisch opgeleide historici hebben het terrein van de biografie veel te 
bieden. In de Amerikaanse geschiedschrijving betekent het dat vooral in-
zichten vanuit gender en cultural studies, en culturele en politieke geschie-
denis ook tot in biografieën zijn doorgedrongen. In het ideale geval is een 

514 Quote in Nasaw, ‘Historians and Biography’, p. 573.
515 Lois W. Banner, ‘Biography as History’, in: American Historical Review 114(2009)3, p. 

580.
516 Kotlowski, ‘“You’re Writing about Whom?”’, p. 83. 
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biografie een spiegel van de stand van zaken in de historische wetenschap 
aangaande thema’s en deelterreinen waar de hoofdpersoon bij betrokken 
was.

De praktijk is weerbarstig. De vraag wat precies de balans dient te zijn 
tussen historische inbedding, het verwerken van geschiedkundige in-
zichten, en het individuele leven dat gevolgd wordt, is hierbij cruciaal. 
Kotlowski schrijft dat het vaak lastig is vast te stellen hoeveel context of 
aanvullende historische informatie noodzakelijk is voor een biografie. Het 
beschikbare bronnenmateriaal speelt hierin een cruciale rol. Biografieën 
van belangrijke personen uit de Amerikaanse politiek, presidenten vooral, 
gaan vaak gebukt onder een te grote hoeveelheid bronnenmateriaal vanuit 
politiek-institutionele hoek. De meerdelige biografie van president Lyndon 
Johnson door Robert Caro is een inmiddels iconisch voorbeeld daarvan. 
Een oplossing voor het te grote gewicht waar deze biografieën aan ten on-
der gaan is dat biografen zich tot een thema of een bepaald tijdvak van 
een leven beperken. Zo wordt voorkomen dat er meer sprake is van ‘times’ 
dan ‘life’ in een biografie, en men eerder van een historische monografie 
aangekleed met een biografisch gedeelte dan van een historische biografie 
kan spreken.517

Hagen Schulze nam in 1978 al het standpunt in dat de biografie heel 
goed een plaats kan hebben in de ‘structurele’ geschiedschrijving. Het 
onderscheid dat gemaakt is tussen enerzijds evenementiële en persoons-
geschiedenis, en anderzijds sociale en structurele geschiedenis is weten-
schapshistorisch goed te begrijpen, maar uiteindelijk onvruchtbaar: ‘Die 
groβe Alternative “Individuum” versus “Gesellschaft” oder “Struktur” exis-
tiert tatsächlich nicht, die Biographik hat ihren Platz als eine von mehreren 
möglichen Methoden auch im Rahmen einer strukturgeschichtlichen Be-
trachtungsweise’.518 Schulze stelt voor de biografie als een boorsonde te be-
schouwen, en toe te passen op zowel bekende als doorsnee persoonlijkhe-
den. De biografie ondergraaft zo namelijk twee zwakheden van structurele 

517 Robin Fleming, ‘Writing Biography at the Edge of History’, in American Historical Re
view 114(2009)3, p. 606-614.

518 Schulze, ‘De Biographie’, p. 513.
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geschiedenis: de beperking van historische concepten in de mate waarin 
zij de historische realiteit kunnen vatten en de teleologische neiging die 
deze concepten met zich meebrengen. Zaken lijken nu eenmaal vaak zo 
te hebben moeten gebeuren, terwijl het perspectief van individuele levens 
laat zien dat het verleden veel meer open lag.

De vraag naar de verhouding tussen individueel leven en historische 
context in een biografie kan gerelateerd worden aan de vraag in welke 
mate geschiedschrijving over unieke gebeurtenissen kan gaan of altijd col-
lectieve, algemene verschijnselen dient te bestuderen. Wanneer wordt een 
biografie historisch relevant, of kan het dat worden? Regelmatig is nu al op-
geworpen dat hier sprake is van een schijntegenstelling; geschiedenis gaat 
over individuele unieke gebeurtenissen die echter slechts in een historisch 
verband een zinvolle betekenis krijgen. Historische verbanden kunnen on-
vermijdelijk alleen maar door middel van abstracte begrippen geduid wor-
den, begrippen als ‘adelstand’, ‘mechanisatie’ ‘verzuiling’ en ‘secularisatie’, 
maar vinden wel hun basis in concrete gebeurtenissen. Een individueel le-
ven historisch begrijpen betekent dit individuele leven in verband brengen 
met historische verbanden die door historici zijn geformuleerd. 

In hoeverre een individueel leven echt ‘individueel’ te noemen is, au-
tonoom, onafhankelijk van andere levens en externe factoren, is een we-
tenschapstheoretische vraag. Men zou daarbij het begrip ‘individu’ als te 
eenzijdig kunnen beschouwen, omdat het te zeer ontkent hoezeer een 
individu onder sociaal-maatschappelijke invloed staat, maar daarmee zou 
een interessant onderzoekspad worden overgeslagen. Het interessante on-
derzoekspad opent zich door de zaak om te draaien en het begrip ‘individu’ 
te historiseren. Dit kan gerelateerd worden aan de historische ontwikkeling 
van de biografie als vorm.519

Biografieën kunnen als cultuuruitingen worden beschouwd waarin de 
vorm en de inhoud van de presentatie van een individueel levensverhaal 
als uitdrukking van de stijl van een samenleving of maatschappelijke groep 
wordt geïnterpreteerd.520 De reflectie op de biografie is cultuurgebonden. 

519 Walter, ‘“The Solace of Doubt”?’; Bödeker, ‘Biographie’.
520 Meyer Schapiro, ‘Style’, in: Meyer Schapiro, Theory and Philosophy of Art: Style, Artist 
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Daarom kan geprobeerd worden zowel in de ontwikkeling van de biogra-
fie als in het denken daarover de omgang in verschillende cultuurperioden 
met het concept ‘individu’ en ‘individualiteit’ te traceren.521

De literatuurwetenschapper Mikhail Bakhtin situeert het ontstaan van 
de biografie in de eerste crisis in de ontwikkeling van het begrip indivi-
dualiteit. In zijn historische analyse van de scheiding tussen biografie en 
autobiografie gaat Bakhtin terug naar de Griekse tijd, toen volgens hem de 
publieke eenheid van een mens – het individu dat letterlijk actief was in 
de publieke ruimte – uit elkaar viel en er ook een persoonlijk ‘zelf ’ ont-
stond. Met de splitsing tussen een publieke en een persoonlijke individu-
aliteit ontstond eveneens een splitsing tussen biografische en autobiogra-
fische geschriften.522 Over de betekenis van ‘individu’ en ‘individualiteit’ in 
de Middeleeuwen en de Renaissance, en de ontwikkeling daarin, is naar 
aanleiding van de these van Jakob Burckhardt – die stelde dat met de re-
naissance ook weer het idee van het individu terugkeerde – uitgebreide 
discussie geweest.523 Dat er van een individueel besef in de Middeleeuwen 
geen sprake was en in de Renaissance juist wel, kan niet zwart-wit volge-
houden worden. Peter Burke heeft aan de hand van ontwikkelingen in bio-
grafische publicaties uit de tijd betoogd dat de biografie in de renaissance 
veel eerder in het teken stond van het overbrengen van waarden dan van 
werkelijke individualiteit; dezelfde anekdote kon zelfs voor meerdere per-

and Society (New York: Georg Braziller, 1994), p. 51. Schapiro omschreef in 1962 stijl 
onder meer als een ‘vehicle of expression within the group, communicating and fixing 
certain values of religious, social, and moral life’.

521 In zijn inleiding van Evert Willemsz. wijst Willem Frijhoff ook op de grote invloed van 
de ontwikkeling van het concept individu op biografisch onderzoek: Frijhoff, Evert 
Willemsz., p. 47-52: Jean Claude Schmitt, ‘La “découverte de l’individu”: une fiction 
historiographique?’, in: Paul Mengal & Françoise Parot ed., La fabrique, la figure et la 
feinte (Parijs: J. Vrin, 1989), p. 213-235.

522 Mikhail Bakhtin, ‘Form of Time and Chronotope in the Novel’, in: Michael Holquist 
ed., The Dialogic Imagination: Four Essays (Austin: University of Texas Press, 1981), p. 
131-135; Marcus, Auto/biographical Discourses, p. 14-15.

523 Sverre Bagge, ‘The individual in the middle ages and the renaissance’, in: The European 
Legacy: Toward New Paradigms 2(1997)8, p. 1305-1312.
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sonen gebruikt worden.524 Aan de andere kant heeft Jacques Le Goff in zijn 
biografie Saint Louis benadrukt dat individuele ervaring in de twaalfde en 
dertiende eeuw sterker was dan vaak gedacht wordt.525

In navolging van Burke’s onderzoek naar de relatie tussen opvattingen 
over het individu en biografische publicaties in de renaissance, zou iets 
soortgelijks ook voor andere tijdvakken uitgevoerd kunnen worden.526 Bio-
grafieën en de reflectie daarop weerspiegelen de opvattingen over individu, 
identiteit, wat belangrijk is in een menselijk leven en in welke kaders en op 
welke manier een leven begrepen kan worden in een bepaald tijdvak en in 
bepaalde sociale lagen.

Het individu in de biografie is in de afgelopen vijf eeuwen doorgaans be-
grepen als publieke persoonlijkheid. Ook al was de invalshoek biografisch, 
de nadruk lag op een levensbeschrijving die publiek ingekleurd werd. De 
inbreng van persoonlijke zaken in biografieën nam echter gradueel toe, tot 
de komst van ‘onthullende’ biografieën in de twintigste eeuw als culmina-
tiepunt. Grosso modo kan men stellen dat het nieuwe, onderscheidende 
kenmerk van de moderne biografie, de biografie die eind negentiende en 
begin twintigste eeuw vormkreeg, lag in de aandacht die werd besteed aan 
de niet-publieke, persoonlijke sfeer in een individueel leven. In de jaren 
na de Eerste Wereldoorlog werd de ‘New Biography’ onderscheiden, onder 
meer gepropageerd door Virginia Woolf in Groot-Brittannië.527 Naast kort-
heid van stof en het gebruik van satire en ironie, was het belangrijkste ver-
nieuwende kenmerk de ontrafeling door de biograaf van een onderliggend 
patroon of motief in het leven van een persoon. Nieuwe wetenschappelijke 

524 Peter Burke, ‘Individuality and biography in the renaissance’, in: The European Legacy: 
Toward New Paradigms 2(1997)8, p. 1372-1382.

525 Jacques Le Goff, Saint-Louis (Paris: Gallimard, 1996); Aaron J. Gurjewitsch, Das Indivi
duum im europäischen Mittelalter (München: Beck, 1994).

526 Christian von Zimmermann is ingegaan op denkbeelden over de verhouding tussen 
geschiedenis en biografie in de Duitse (geschied)theorie van de negentiende eeuw 
met speciale aandacht voor het indivdubegrip: Von Zimmermann, ‘Geschichte oder 
Biographie’.

527 Virginia Woolf, ‘The New Biography’, in: New York Herald Tribune, 30-10-1927; herdrukt 
in Virginia Woolf, Granite and Rainbow. Essays by Virginia Woolf (Londen: The Hogarth 
Press, 1958), p. 150–155.
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inzichten over individu en samenleving – Freud – lagen hieraan ten grond-
slag.528

De komst van de ‘nieuwe’ biografie is vaker afgekondigd.529 De Amer-
kaanse historica Jo Burr Margadant signaleerde ruim zeventig jaar na Woolf 
opnieuw de komst van een ‘New Biography’ aan.530 Ze deed dat op basis van 
een veranderde opvatting over individualiteit en cultuur die wel ‘postmo-
dern’ is genoemd. De identiteit van een persoon is gefragmenteerd over de 
verschillende rollen die een individu speelt in verschillende maatschappe-
lijke settings, waarbij uiteenlopende vormen van cultureel kapitaal inzet 
zijn. Het leven van een persoon of individu is dermate versnipperd dat vol-
gens Margadant de eigennaam de enige bindende factor voor een individu 
blijkt te zijn.531 Bourdieu noemde in zijn kritische beschouwing over de bio-
grafie de naam van een persoon ook al de enige schakel die in feite alle on-
derdelen van een biografie met elkaar verbindt.532 Bourdieu’s idee van een 
individu is zo een hele nihilistische geworden: het zou aanleiding kunnen 
geven tot biografieën die hun protagonisten eerder in stukken uiteen doen 
vallen dan dat ze afgeronde, uniforme portretten oplevert. Deze biografi-
sche experimenten zijn er ook geweest. Een van de bekendste daarvan is de 
‘anti-biografie’ van Nye van Thomas Edison.533 Dat een persoon meerdere 
rollen vervult zal niemand ontkennen, maar is ook een gemeenplaats met 
een veel langere traditie.

Het vraagstuk naar individu en geschiedenis ligt in het hart van het de-

528 Malcolm Bowie, ‘Freud and the Art of Biography’, in: Peter France en William St. Clair 
ed., Mapping Lives. The Uses of Biography (Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 
177-192.

529 Marcus, ‘The Newness of the “New Biography”’; Ruth Hoberman, Modernising Lives. 
Experiments in English Biography, 1918-1939 (Carbondale: Southern Illinois University 
Press, 1987).

530 Jo Burr Margadant, ‘Introduction: Constructing Selves in Historical Perspective’, in: Jo 
Burr Margadant ed., The New Biography: Performing Femininity in Nineteenth Century 
France (Berkeley: University of California Press, 2000), p. 1-32.

531 Burr Margadant, ‘Introduction’, p. 7.
532 Bourdieu, ‘L’illusion biographique’.
533 Nye, The Invented Self; over Nye, zie onder meer Lässig, ‘Introduction’, p. 9-10; 

Etzemüller, Biographien, p. 157-159.
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bat over de aard van de geesteswetenschappen in het algemeen. Dat in de 
twintigste eeuw betrekkelijk weinig door historici over de biografie is ge-
schreven is mede een gevolg van de status die biografie toebedeeld kreeg in 
een geschiedwetenschap die naarstig zocht naar wetenschappelijke legiti-
matie gelijkend op die van de natuurwetenschappen. Geschiedschrijving is 
dan wel een onderdeel van de humanities, de humaniora, maar is altijd blij-
ven worstelen met het gegeven dat het interpreterend of zelfs verhalend te 
werk gaat. Onderzoek naar de menselijke conditie verschilt van onderzoek 
in de natuurwetenschappen. In de geesteswetenschappen is geprobeerd de 
eigen activiteiten te legitimeren met even ‘harde’ wetenschappelijke uit-
gangspunten als die in de natuurwetenschappen kunnen worden geformu-
leerd. De zogenaamde sociale wetenschappen ontstonden als tussenvorm: 
in vakgebieden als sociologie, psychologie maar ook in de geschiedschrij-
ving zelf werden kwantitatieve en modelmatige benaderingen uitgedacht 
en toegepast. In hoeverre geschiedschrijving een sociale wetenschap is of 
dient te zijn, een historische wetenschap dus, daarover wordt nog altijd ge-
twist. In de praktijk blijkt een amalgaam van benaderingen naast elkaar te 
bestaan die de historicus tot zijn beschikking heeft. Met betrekking tot de 
biografie blijft de vraag hoe historici de (algemeen-)menselijke ontwikke-
lingen van het verleden kunnen reconstrueren en interpreteren terwijl men 
één leven als uitgangspunt neemt. 

De Duitse filosoof Wilhelm Windelband maakte eind negentiende eeuw 
een onderscheid tussen een nomothetische en een ideografische manier 
van wetenschap bedrijven. In de nomothetische benadering is de onder-
zoeker zoveel mogelijk op zoek naar gemene noemers, algemene catego-
rieën, om nieuwe wetmatigheden te formuleren. De ideograaf richt zich 
daarentegen op het eigenaardige en unieke van de door hem onderzochte 
gegevens. Het onderscheid tussen natuur- en geesteswetenschappen viel 
er niet helemaal mee samen, maar de biograaf en historicus zouden zich 
van de ideografische benadering moeten bedienen, zo vond Windelband. 
Hij nam hiermee stelling in de Methodenstreit, waarin het Rankeaanse his-
torisme, met haar nadruk op evenementiële, politieke geschiedenis, en de 
methode van Lamprecht, een sociaal-psychologische cultuurgeschiedenis 
gericht op collectieve maatschappelijke ontwikkelingen, tegenover elkaar 
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stonden.534 Windelband stond daarmee aan de zijde van de ideografen, en 
van onder anderen Wilhelm Dilthey, die voor een hermeneutische benade-
ring in de geschiedschrijving pleitte.

De sociologie is een sociale wetenschap die vaak als vijandig ten opzich-
te van individueel biografisch onderzoek wordt beschouwd. Dat is slechts 
ten dele terecht: sociologen proberen wel in hoofdzaak het sociale gedrag 
van (grotere) groepen mensen te bestuderen en verklaren, maar maken ook 
gebruik van inzichten in individuele levenslopen en individueel gedrag. In 
1959 verwoordde de Amerikaan C. Wright Mills in The Sociological Imagi
nation de taak van de socioloog als volgt: ‘De sociologische verbeeldings-
kracht stelt ons in staat geschiedenis en levenslot en de relatie tussen beide 
binnen de samenleving te begrijpen.’535 Het is opvallend hoe nadrukkelijk 
Mills hier geschiedenis en individuele levens met elkaar verbindt. ‘Noch 
het leven van een individu, noch de geschiedenis van een samenleving 
kunnen we begrijpen zonder beide te begrijpen.’536 In de sociologie is echter 
ook sinds haar oprichting sprake van een methodologische en theoretische 
richtingenstrijd, waarbij in grote delen van de discipline weinig inbreng is 
weggelegd voor uitgebreid onderzoek naar individuele levens of personen.

In de psychologie heerst eveneens sinds het einde van de negentiende 
eeuw verwarring over de tegenstelling tussen ideografische en nomothe-
tische wetenschap. In deze periode waarschuwde de Duits-Amerikaanse 
psycholoog Hugo Münsterberg voor het gevaar dat het in stand houden van 
deze tegenstelling met zich meebracht: particuliere individuele gevallen 
en algemene theorieën zijn complementaire zijden van alle wetenschap.537 
Als voorbeeld noemde hij de geschiedschrijving en natuurwetenschappen, 
waarin specifieke gebeurtenissen/fenomenen worden gekoppeld aan ver-

534 Jo Tollebeek, ‘Het Duitse debat. Geschiedenis rond 1900’, in: Herman Beliën en Gert 
Jan van Setten, Geschiedschrijving in de twintigste eeuw. Discussie zonder eind (Amster-
dam: Agon, 2000), p. 15-40.

535 C. Wright Mills, De sociologische visie (Utrecht/Antwerpen: Aula, 1963), p. 10.
536 Mills, De sociologische visie, p. 7.
537 Oliver C. Robinson, ‘The Idiographic/Nomothetic Dichotomy: Tracing Historical Ori-

gins of Contemporary Confusions’, in: History & Philosophy of Psychology 13(2011)2, p. 
32–39.
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klarende theorieën. De individuele casus zou volgens Münsterberg ook een 
leidende rol moeten spelen in de ontwikkeling en het testen van theorie in 
de psychologische wetenschappen. In de twintigste eeuw is dat alleen in 
de begindecennia het geval geweest, met het werk van Freud als bekend-
ste voorbeeld. In de laatste zestig jaar van de twintigste eeuw was in de 
psychologie echter vooral de nomothetische benadering dominant. Alleen 
uitzonderingen in het vakgebied schreven uitgebreid over individuele ge-
vallen. In het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw is de ideo-
grafische benadering echter ook onder psychologen teruggekomen.538 Het 
inzicht brak door dat ook de natuurwetenschappen ideografisch te werk 
gaan in het beschrijven van individuele gevallen. Elke planeet en maan in 
ons zonnestelsel is uitgebreid in kaart gebracht en beschreven, en dat is een 
ideografische activiteit. De ideografische benadering is legitiem omdat het 
als doel heeft een individuele casus te beschrijven of te verklaren en daar-
mee waardevolle nieuwe kennis genereert.

In de geschiedwetenschap zijn in de loop van de twintigste eeuw telkens 
veranderende opvattingen te zien als het gaat om de verhouding tussen 
collectieve, algemene interpretaties en unieke, individuele gebeurtenissen. 
Het beschouwen van geschiedenis eerder als sociale wetenschap dan een 
beschrijvende activiteit is nadelig geweest voor de waardering van het in-
dividu en individuele handelingen in het verleden. In Duitsland betoogden 
historici als Hans-Ulrich Wehler en Jürgen Kocka dat individuele hande-
lingen een overschot zijn van de geschiedenis: ze vallen te beschrijven en 
te vertellen, maar verhinderen de analyse van de ware krachten die de ge-
schiedenis voortdrijven.539

In geschiedtheoretische debatten werd de tegenstelling tussen individu 

538 Robinson, ‘The Idiographic/Nomothetic Dichotomy’; P.C.M. Molenaar, ‘A manifesto 
on psychology as idiographic science: Bringing the person back into scientific psy-
chology, this time forever’, in: Measurement: Interdisciplinary Research & Perspective 
2(2004)4, p. 201-218.

539 Hans-Ulrich Wehler, ‘Fragen an Fragwürdiges. Eine gedämpfte Replik auf Golo Manns 
“Plädoyer”’, in: Jürgen Kocka en Thomas Nipperdey ed., Theorie und Erzählung in der 
Geschichte (Deutscher Taschenbuch Verlag; München: 1979), p. 57-60; Kocka, ‘Struktur 
und Persönlichkeit’; Etzemüller, Biographien, p. 11.
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en structuur in historische verklaringen het onderscheid tussen individua-
listische en collectieve benaderingen genoemd. Hierbij zijn in de loop van 
de twintigste eeuw uiteenlopende strategieën ontwikkeld om het deel-ge-
heel-probleem te benaderen en zo een antwoord te kunnen geven op ‘de 
vraag welke verbinding van handelende individuen en maatschappelijke 
structuren als verklarend wordt beschouwd’. 540 Dat de loop van de geschie-
denis en het functioneren van maatschappijen niet geheel te herleiden zijn 
op intenties van individuele personen, daarover is iedereen het eens. Voor 
de biograaf is deze vraag zeer relevant: hoe kunnen de handelingen en het 
functioneren van de bestudeerde persoon dan ingeschat worden? Er zijn 
diverse perspectieven voorradig, waarin een tweedeling kan worden ge-
maakt, namelijk tussen het deelnemersperspectief en het waarnemersper-
spectief, waaraan respectievelijk de benadering van het ‘methodologisch 
individualisme’ en het ‘methodologisch collectivisme’ verbonden zijn. ‘Het 
methodologisch individualisme lost het deel-geheel-probleem vanuit de de-
len op, dat wil zeggen ontrafelt “het sociale” vanuit de individuele hande-
ling – [...] vanuit het deelnemersperspectief.’541 Het methodologisch collec-
tivisme richt zich daarentegen op de werking van en onderlinge relaties 
tussen sociale instituties die niet herleidbaar zijn tot individuele handelin-
gen. De conclusie moet echter luiden dat het handelingsperspectief en het 
systeemperspectief met elkaar verbonden moeten worden en dat sociale 
theoretici, maar ook historici dat op diverse wijzen trachten voor elkaar te 
krijgen. Lorenz verwoordt het als volgt: ‘De verbinding tussen de twee lagen 
van de geschiedenis (de handelingen en de conditionerende maatschappe-
lijke omstandigheden) is dus een probleem dat in elk onderzoek opnieuw 
concreet opgelost moet worden. Nader beschouwd gaat het bij verklaringen 
in de geschiedwetenschap dus niet om de keuze tussen of een individualis-
tische of een collectivistische verklaringsstrategie, maar om de verbinding 
van twee complementaire perspectieven.’542 In discussies over de rol van het 
individu en individueel handelen als onderdeel van de geschiedschrijving 

540 Lorenz, De constructie van het verleden, p. 204.
541 Lorenz, De constructie van het verleden, p. 204.
542 Lorenz, De constructie van het verleden, p. 213.



280

hoofdstuk 5

rept men zelden van het biografische perspectief. Een verklaring daar-
voor kan weer de lage status van de biografie als vorm van academische 
geschiedschrijving bieden, maar ook de aanname dat een biograaf zich te 
zeer richt op het individu en haar of zijn intentionele handelingen.

Met de erkenning dat een individu niet kan bestaan zonder andere indi-
viduen, zonder sociale en maatschappelijke context, is het argument weg-
genomen dat een biografie te smal zou zijn voor een historicus. Een indi-
vidu in het verleden bestuderen, betekent ook de individuen die dichtbij 
haar of hem stonden bestuderen, en haar of zijn sociale en maatschappelij-
ke context reconstrueren. Een individu bestuderen kán alleen maar in een 
sociale context. De vraag is natuurlijk in welke mate en op welke manier 
zoiets gebeurt. Men zou van een specifiek ‘biografisch perspectief ’ kunnen 
spreken. Het perspectief dat een individueel leven biedt op het verleden is 
op een onderscheidende wijze historiografisch en kan tegelijkertijd ook het 
vakgebied van de geschiedschrijving overstijgen.

Voor de vorm van zijn vertelling wordt de biograaf tot op zekere hoog-
te door het leven van de gebiografeerde gestuurd, maar vooral ook door 
wat de bronnen duidelijk maken over dat leven. Die bronnen kunnen sterk 
uiteenlopen en de biograaf op het spoor zetten van niet-gedocumenteerde 
passages of gebeurtenissen in een leven. De bronnen kunnen daarnaast uit 
verschillende contexten of kennisdomeinen afkomstig zijn.

De sturing door het onderzochte leven zorgt ervoor dat de biografie een 
in essentie interdisciplinair genre is als het gaat om de kennisdomeinen die 
worden aangesproken. De unieke combinatie van contexten die ieder indi-
vidu met zich meebrengt worden op een specifieke wijze bijeengehouden 
door het biografische perspectief. Een biografie van een politicus zal voor 
een belangrijk deel over zijn politieke carrière en de politieke constellatie 
waarin die plaatsvond moeten gaan, maar zeker niet alleen, wil er van een 
in zekere zin voldragen biografie sprake zijn. De biografie zal bijvoorbeeld 
ook ingaan op de familiale, sociale en geografische herkomst van de poli-
ticus, zijn opleiding, zijn persoonlijke context. Welke keuzes de biograaf 
daarin maakt, liggen niet vast, maar cruciaal is dat meerdere domeinen 
bijeenkomen door het specifieke tijds- en ruimtepad van één menselijk le-
ven. Het kan daarbij gaan om domeinen uit uiteenlopende academische 
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disciplines, maar ook om diverse specialisaties binnen een bepaald weten-
schappelijk vakgebied. Bödeker formuleert het als volgt: ‘Die Biographie, 
die mit der Lebensgeschichte eines einzelnen Individuums “ein Zentrum” 
hat, “auf das alles zu beziehen ist”, ermöglicht die Integration mannigfacher 
Fragestellungen und die verschiedener historischer Wirklichkeitsbereiche 
in den Forschungsprozeβ.’543

Het werkdomein van de politicus is een domein dat traditioneel in het 
hart van de geschiedschrijving ligt. Een biografie van een politicus zal daar-
om sneller als geschiedschrijving worden herkend. In andere gevallen ligt 
dit minder voor hand, en dit brengt met zich mee dat de relatie tussen het 
onderzochte individuele leven en grotere historische syntheses vanuit het 
vakgebied van de geschiedschrijving geredeneerd minder evident zal zijn. 
Een biografie van een schilder zal waarschijnlijk minder aandacht beste-
den aan de politieke situatie tijdens het leven van de schilder en vooral ont-
wikkelingen in de schilderkunst centraal stellen. Het leggen van verbanden 
tussen het individuele gereconstrueerde leven en de verschillende contex-
ten waarin het plaatsvond, brengt de biograaf telkens in een positie waarin 
hij deze verbanden moet wegen. Deze opmaak van het biografisch perspec-
tief is niet altijd puur geschiedschrijvend in de zin dat ze direct bijdraagt 
aan de thema’s en debatten die onder academische historici spelen, maar 
ze is wel op een bijzondere manier historisch. Ze draagt in het geval van de 
schilder bij aan de kunstgeschiedenis, maar tegelijkertijd ook aan een bre-
der geschiedbeeld, juist door het samenbrengen van ook andere contexten 
uit het leven van de schilder in één, gecombineerd biografisch perspectief. 
Al deze contexten hebben gemeen dat ze in het verleden bestonden, en 
daarmee uiteindelijk ook tot het domein van de geschiedenis behoren. 

Het biografische perspectief is een perspectief dat via het leven van één 
individu bijdraagt of aansluit bij de geschiedschrijving van specifieke ken-
nisdomeinen, waarbij van de betrokken kennisdomeinen afhangt welke 
‘disciplinaire’ kleur een biografie aanneemt. De sociale status of iemands 
dagelijkse beroep of iemands activiteiten vormen al sinds jaar en dag de 
belangrijkste betekeniscategorie die we aan iemands bestaan toekennen. 

543 Bödeker, ‘Biographie schreiben’, p. 61.
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Iemand is of wordt begrepen in het kader van zijn sociale status of beroep. 
Een biografie van een schrijver zal automatisch een letterkundige of litera-
tuurhistorische signatuur krijgen; in de biografie van een econoom zullen 
de economische wetenschappen een rol spelen.

Wittgenstein wees al op het grote belang van het zien van verbindingen 
voor ons begrip van de wereld.544 Ray Monk stelt voor de biografie te be-
schouwen als een ‘exemplar of Wittgenstein’s notion of the “understanding 
that consists in seeing connections”’.545 Het komt er vooral op aan of de 
combinatie van elementen en de verbindingen ertussen overtuigen of als 
kloppend worden ervaren. De overtuigingskracht of werking van een gete-
kend of geschilderd historisch tafereel is hierop gebaseerd. De historische 
zeggingskracht van de biografie zou ook verklaard kunnen worden uit de 
overtuigende mogelijkheid die ze via één leven biedt om verschillende his-
torische beelden, elementen en contexten met elkaar te verbinden. Door 
het leven van één persoon kunnen deze verbindingen in historisch opzicht 
gelegitimeerd en geloofwaardig worden, het is dit ene leven dat alles bij 
elkaar houdt en de gemaakte verbindingen bestaansrecht verschaft.546

Het biografische perspectief kan als een interdisciplinair deelnemersper-
spectief op het verleden worden beschouwd, waarbij historische mimese 
wordt georganiseerd vanuit het perspectief van de menselijke ervaring. Het 
interdisciplinaire karakter van het biografische perspectief maakt dat een 
biograaf niet gebonden is aan een academische discipline. Integendeel, om 
het onderzochte leven te kunnen bestuderen zal hij vrijwel altijd meerde-
re kennisdomeinen moeten aanboren. Nu geldt dat vaak ook voor andere 
historici, maar het vertrekpunt is vaak toch een andere. Historici nemen in 
hun onderzoek vaker en meer secundaire literatuur van collega-historici 
als startpunt voor hun onderzoek, en blijven daardoor ook meer binnen 
de disciplinaire kaders van de geschiedschrijving opereren. Het deelne-

544 Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, vertaald door G.E.M. Anscombe 
(Oxford: Blackwell, 1974 [eerste druk 1953]).

545 Monk, ‘Life without Theory’. 
546 Schulze, ‘Die Biographie’, p. 516: wijst hier ook op en citeert de biograaf Karl Brandi, 

die de biografie daarom een ‘Idealform geschichtlicher Darstellung’ noemt.
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mersperspectief in de geschiedschrijving vindt in de biografie een van haar 
meest duidelijke uitwerkingen. Een biografie draait immers om het leven 
en de handelingen van één historische deelnemer, één agent.

Naast deze disciplinaire veelkleurigheid veroorzaakt door de uiteenlo-
pende contexten die zijn verenigd in een individu, heeft het biografisch 
perspectief ook een specifieke temporele kwaliteit. In geschiedschrijving 
waarin geen personen centraal staan worden nadrukkelijk ook ontwikke-
lingen en veranderingen door de tijd heen beschreven, maar het biografi-
sche standpunt gebaseerd op de schaal van een individueel leven levert een 
tijdsdoorsnede op waarin ontwikkelingen worden gecombineerd die in an-
dere studies doorgaans niet in één band geëxploreerd worden. Het biogra-
fische perspectief is een benadering van het verleden waarbij een individu 
als het ware als een vast reispunt wordt gehanteerd. Het manoeuvreert als 
gids door de tijd-ruimte van het verleden heen en stuurt het biografische 
historische narratief en geeft het inhoud. Ook in andere historische studies 
is sprake van atemporele ijkpunten die het historische narratief in chrono-
logische zin stabiliteit verlenen. In stadsgeschiedenissen bijvoorbeeld zijn 
deze vaste punten de steden, in andere studies eerder nog grotere histori-
sche aggregaties zoals landen, stromingen, oorlogen. Het biografische per-
spectief biedt via het microperspectief van één leven echter een specifiek 
inzicht in de sociale processen van het verleden op het niveau van de deel-
nemer, in tegenstelling tot grootschaliger sociale analyses op het niveau 
van inkomensgroepen, sociale klassen, etc. We kunnen via het biografisch 
perspectief achterhalen waarom en hoe bepaalde biografische ‘feiten’ tot 
stand zijn gekomen: hoe kon iemand bijvoorbeeld minister worden, of een 
invloedrijk kunstenaar, of een mislukte wetenschapper? De opkomst van 
diverse nieuwe vormen van interpretatieve biografie, en dan specifiek de 
‘deelbiografie’ (Engels: partial biography), de slice of life-biografie, en bio-
grafieën gebaseerd op een keerpunt of een cruciale of specifieke periode 
in een leven, hebben dit bewustzijn voor de representativiteit van een le-
ven versterkt. Bijzondere episoden in een leven kunnen nieuw licht werpen 
op andere delen van een leven, en zo de interpretatie van een heel leven 
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wijzigen.547 Door Teddy Roosevelt te bestuderen in zijn periode als jonge 
politiecommissaris waarin hij de politie van New York hervormde, kunnen 
we hem beter begrijpen in zijn hoedanigheid later als president van de Ver-
enigde Staten.548 We hebben al vele biografieën over het volledige leven van 
Roosevelt tot onze beschikking, en deze uitgewerkte interpretaties maken 
een gedeeltelijke biografie mogelijk en ook nuttig. Dat betekent niet dat 
de interpretaties van grootschaliger sociale processen daardoor irrelevant 
worden of dat daardoor het grote verhaal niet meer gerelativeerd kan wor-
den. Het deelnemersperspectief sluit het waarnemersperspectief niet uit, 
al was het maar omdat ook deelnemers onvermijdelijk voortdurend ge-
bruikmaken van aannames gebaseerd op hun functioneren als waarnemer 
van hun omgeving. Beter is het dan ook te stellen dat nauwkeurige bestude-
ring van individuele levens de raderen van grotere mechanismen blootlegt, 
zoals de bestudering van individuele mieren de werking en organisatiewij-
ze van een mierenhoop in de details duidelijk kan maken.

Aan de hand van het subgenre ‘deelbiografie’ kan de status van de bio-
grafie als mogelijk interpretatieve of theoretische vorm van onderzoek naar 
voren komen. Deelbiografieën, biografieën die ingaan op een specifieke pe-
riode in iemands leven, benadrukken de biografie als interpretatief genre in 
plaats van als een genre met min of meer vaste regels voor haar narratieve 
opbouw van geboorte tot dood. Deelbiografen dienen immer uit te kunnen 
leggen waarom ze hebben besloten een specifieke periode uit een leven te 
kiezen. Ze zullen derhalve meer interpretatief te werk gaan dan biografen 
die een leven van de wieg tot het graf beschrijven. 

Een biografie van een onbekend persoon is vaak noodgedwongen een 
deelbiografie vanwege de afwezigheid van bronnen waarmee ook andere 

547 Dit inzicht is verder uitgewerkt in het panel ‘Biography and the Microhistorical Ap-
proach: “Partial” Lives and Interpretative Frameworks’, met papers van Hans Renders 
en Binne de Haan, congres ‘Turning Points: the Event, the Collective, and the Return 
of the Life in Parts’, 10 februari 2013, University of East Anglia, Norwich.

548 Chip Bishop, The Lion and the Journalist: The Unlikely Friendship of Theodore Roosevelt 
and Joseph Bucklin Bishop (z.p.; The Globe Pequot Press, 2011); Richard Zacks, Island of 
Vice: Theodore Roosevelt’s Doomed Quest to Clean Up Sin-Loving New York (New York: 
Doubleday, 2012).
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delen van het leven onderzocht zouden kunnen worden. Het is de vraag 
of deze biografieën nog met recht deelbiografieën genoemd kunnen wor-
den, omdat in deze gevallen niet de bewuste keuze is gemaakt slechts een 
deel van een leven als uitgangspunt te nemen. Deelbiografieën van beken-
de personen kunnen minder bekende episoden uit een leven betreffen, 
die niettemin ons begrip van het publieke leven van een persoon kunnen 
vergroten, zoals de deelbiografie over John F. Kennedy’s jeugd van Nigel 
Hamilton en biografieën over de jaren van Hitler in Wenen.549 Deelbiogra-
fieën kunnen echter ook ingaan op bekende perioden uit een leven, juist 
omdat deze perioden het historische belang van de gebiografeerde tonen. 
De deelbiografie van een onbekend persoon plaatst ons nadrukkelijker 
voor historiografische en bronnengerelateerde problemen.

In de twintigste eeuw hebben verschillende historische scholen naar 
aanleiding van het probleem van ‘onbekende levens’ naar manieren ge-
zocht om meer recht te doen aan de individuele en persoonlijke beleving 
van de geschiedenis binnen het kader van collectieve geschiedverhalen. 
Dat resulteerde onder meer in een zogenaamde ‘geschiedenis van het per-
soonlijk leven’.

5.2  Geschiedenis van het persoonlijk leven en    
 familiebiografie

De Franse historische school van de Annales speelde een belangrijke rol 
in de grote thematische koersveranderingen die de academische geschied-
schrijving in de twintigste eeuw doormaakte. In eerste aanleg verplaatsten 
deze Franse historici in de jaren twintig onder leiding van Lucien Febvre 
en Marc Bloch de aandacht van historici van politieke evenementen en 
gebeurtenissen naar de langdurige en structurele ontwikkelingen van het 
verleden. Inzichten uit de sociale wetenschappen kregen een plaats in de 

549 Nigel Hamilton, JFK: Reckless Youth (New York: Random House, 1992); Brigitte 
Hamann, Hitler’s Vienna: A Dictator’s Apprenticeship (Oxford: Oxford University Press, 
1999).
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geschiedschrijving. Ook kwam er meer aandacht voor het geografische as-
pect in de geschiedenis en deden kwantitatieve benaderingen hun intre-
de.550 Voor individuele ervaringen van het verleden was weinig ruimte.

Dat veranderde in de jaren zestig en zeventig. Niet alleen door het werk 
van de Annales-historici, maar ook door initiatieven van Engelse en Duitse 
historici, leidden nieuwe uitgangspunten uiteindelijk na de jaren zeventig 
tot een geschiedschrijving waarin de individuele ervaring, het dagelijks le-
ven en daarmee ook eerder grotendeels genegeerde bevolkingsgroepen en 
onderwerpen hun (her)intrede deden. De ‘gewone man en vrouw’ kregen 
een rol in het geschiedverhaal, naast de politieke en bestuurlijke elite. De 
macro-historische verhalen van grote gebeurtenissen als de industrialisatie, 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de ontkerkelijking en de Koude Oorlog 
werden niet meer alleen van bovenaf maar ook van onderop beschouwd.

In welke vorm goten historici dit? Geschiedschrijvers proberen, zo zou 
men kunnen stellen, immers toch per definitie om het complexe en zeer 
veelvoudige verleden zinvol te representeren aan de hand van concepten 
en beschrijvingen die ten enenmale generaliserend moeten zijn, groepen 
mensen betreffen in plaats van individuele personen, maar tegelijkertijd 
toch ook van belang dienen te zijn voor zoveel mogelijk individuen afzon-
derlijk. Een concept als ‘collectief bewustzijn’ bleek dit te kunnen onder-
vangen: zowel collectieve verschijnselen als individuele belevingen kun-
nen met dit concept nader verklaard worden.

In de jaren zeventig en tachtig kwam binnen de rangen der Annales-his-
torici de mentaliteitsgeschiedenis als een specifieke vorm van geschied-
schrijving op waarin wordt geprobeerd sociale gedragingen van mensen uit 
het verleden begrijpelijk en inzichtelijk te maken.551 De mentaliteitshisto-
ricus is op zoek naar de mentaliteit van mensen uit het verleden, de onbe-
wuste denkkaders waarmee men leefde zonder zich direct van deze denk-
kaders bewust te zijn. Vaak vallen vooral de verschillen met de eigen kaders 

550 Peer Vries, ‘De zegetocht van de “Annales”’, in: Herman Beliën en Gert Jan van Setten 
ed., Geschiedschrijving in de twintigste eeuw. Discussie zonder eind (Amsterdam: Agon, 
1991).

551 Vries, ‘De zegetocht van de Annales’, p. 181-221.
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van de historicus op en wordt daarmee de vreemdheid van het verleden 
benadrukt. Mentaliteitsgeschiedenis kan op verschillende manieren wor-
den uitgewerkt. Meer cijfermatig en prosopografisch, door bijvoorbeeld 
reeksen van testamenten en boedelinventarissen door te nemen, of een 
grote hoeveelheid grafmonumenten nader te analyseren. De gevonden ge-
gevens kunnen ook op een kwalitatieve manier geïnterpreteerd te worden, 
middels een interpretatief betoog geïllustreerd met voorbeelden. Een men-
taliteitshistoricus die daar met veel succes in slaagde was de Franse histori-
cus Phillipe Ariès. Met zijn werk zette hij thema’s als gezin, dood, geboorte, 
seksualiteit en huwelijk op de historische kaart. Ariès was het ook die de 
aanzet gaf tot de meerdelige serie Geschiedenis van het persoonlijk leven.552 
Centraal in deze serie staan de grenzen tussen publiek en privé op diverse 
terreinen, vanaf de Antieken tot heden: familie, werk, geloof, wonen, sek-
sualiteit. Ook in andere landen gingen historici zich met deze onderwerpen 
bezighouden.553

De geschiedenis van het persoonlijk leven kan snel als een voor de hand 
liggend en vanzelfsprekend begrip worden gezien. Toch is de vraag wat er 
onder ‘persoonlijk leven’ verstaan wordt. Historici lijken het er over eens 
te zijn dat de geschiedenis van het persoonlijk leven nauw verbonden is 
met gezinsgeschiedenis en familiegeschiedenis. De geschiedenis van het 
persoonlijk leven ligt echter ook in het verlengde van de gangbare sociale 
geschiedenis, waarin grootschalige begrippen en processen als moderni-
sering en de civilisatietheorie centraal stonden. Een geschiedenis van het 
‘persoonlijk leven’ is daarmee automatisch ook een geschiedenis van gro-
tere groepen mensen, van ontwikkelingen die decennia en eeuwen bestrij-
ken: veranderingen in wonen, huwen, school, werk en vrijetijdsbesteding, 
eten en slapen, huishouding, kleding, vriendschapsrelaties en seksualiteit, 
vakanties, geloof en politieke overtuiging.

Persoonlijk leven wordt daarnaast snel geassocieerd met individuele le-
vens. ‘Voor de geschiedenis van het persoonlijk leven zijn individuen als 

552 Ariès en Duby ed., Geschiedenis van het persoonlijk leven.
553 Zie bijvoorbeeld: G.A. Kooy ed., Gezinsgeschiedenis: vier eeuwen gezin in Nederland 

(Assen: Van Gorcum, 1985).
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zodanig, en in hun verschillende sociale rollen en configuraties, vanzelf-
sprekende eenheden om te bestuderen.’554 Het is echter de vraag in hoever-
re de studies die zich richtten op de geschiedenis van het persoonlijk leven 
individuele levens bestuderen. Kunnen ze als werkelijk ‘gesingulariseerde’ 
vormen van geschiedschrijving worden beschouwd, net zoals microhistori-
sche studies en biografieën? Daarin worden immers daadwerkelijk indivi-
duele gevallen en gebeurtenissen centraal gezet, waarbij de historicus het 
onderzochte particuliere onderwerp weer verbindt met het algemene. In 
de banden van Geschiedenis van het persoonlijk leven is vooral sprake van 
analyse op sociaal-cultureel collectief niveau: ook al gaat het om thema’s 
die mensen individueel en persoonlijk raken, de kritische uitwerking van 
deze thema’s vindt niet op individueel niveau plaats, dat wil zeggen aan de 
hand van biografisch of microhistorisch onderzoek naar specifieke levens. 
De auteurs van Geschiedenis van het persoonlijk leven kozen bewust voor 
een niet-biografische opzet, zo leggen ze uit. Hoewel een ‘puzzle van bio-
grafieën en familiegeschiedenissen’ wel aantrekkelijker zou zijn geweest, 
wilden ze niet een ‘Who’s who? van mensen zonder eigenschappen’ maken, 
maar een overzichtswerk, schrijft medewerker Gérard Vincent.555 ‘Dit boek 
gaat over het persoonlijk leven van mensen “zonder eigenschappen” (in de 
betekenis die Musil hieraan geeft, dus “zonder bijzondere eigenschappen 
[die hen] onderscheidden” van de middelmaat)’, luidt een fotobijschrift 
aan het begin van deel 5 van deze serie. De auteurs zijn dus op zoek naar 
het ‘gemiddelde’, niet-uitzonderlijke persoonlijke leven.

Hier doemt de vraag weer op wie biografisch onderzoek waard zijn, en 
of biografisch onderzoek naar om het even welk leven nieuwe historische 
inzichten kan opleveren. Hoe kan door middel van een historisch-kritische 
analyse een individueel leven ‘historisch’ relevant worden gemaakt, is ze 
niet louter representatief of antiquarisch, en is ze van waarde voor collec-
tieve historische interpretaties? Bestaat er een onderscheid tussen publie-

554 Stokvis, ‘Belevingsgeschiedenis’.
555 Gérard Vincent, ‘Moeilijke keuze’, in: Phillipe Ariès en Georges Duby ed., Geschiede

nis van het persoonlijk leven (Amsterdam: Agon, 1987-1990), deel 5 (Antoine Prost en 
Gérard Vincent ed.), ‘Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd’, p. 7-10.



289

het individuele perspectief en historische interpretaties sinds 1980

ke levens en gewone levens, tussen algemene en persoonlijke geschiedenis? 
We kunnen stellen dat deze categorieën niet strikt van elkaar te onderschei-
den zijn. Los van deze vraag heeft het project van de persoonlijke geschie-
denis bijgedragen aan een verdere thematische integratie van biografie en 
geschiedschrijving. Biografen konden aan deze studies thema’s voor hun 
eigen onderzoek ontlenen. Bovendien droeg het bij aan de ‘personalisering’ 
van de geschiedschrijving na 1980.

Een uitdrukking van deze ‘personalisering’ van de geschiedenis was de 
opkomst van familiegeschiedenis, vooral na 2000. Met familiegeschie-
denis kan het populaire publieksgenre bedoeld worden, maar ook al het 
onderzoek naar familieleden in particuliere uitgaven. In dit laatste veld 
wordt ook wel een categorie van ‘biografieën geschreven in het kader van 
genealogiebeoefening’ onderscheiden.556 De auteurs van deze ‘biografieën’ 
komen uit de heterogene groep van ‘familiehistorici’. De vorm houdt vaak 
het midden tussen een biografisch artikel en een lemma in een biografisch 
woordenboek. Vanzelfsprekend gaan ze over ‘gewone’, in bijna alle geval-
len onbekende mensen. De beoogde lezers van deze ‘biografische verhalen’ 
zijn vaak familieleden. De verhalen bestaan doorgaans uit een aaneenscha-
keling van genealogische gegevens en anekdotes, aangevuld met stukjes lo-
kale en algemene geschiedenis. Omdat de hoofdpersoon weinig nagelaten 
heeft, zijn er vaak te weinig bronnen om tot een verlengd, interpretatief 
betoog te komen, waarin uitgebreid een ontwikkeling van het leven van de 
hoofdpersoon kan worden geschetst. Gebruikmaken en aansluiten bij de 
historisch-wetenschappelijke stand van zaken inzake de thema’s en onder-
werpen die het leven van de hoofdpersoon betreffen, en op basis daarvan 
een historisch betoog schrijven bedoeld voor een breder publiek, vereist 
specifieke investeringen en vaardigheden.

Publicaties die gericht zijn op een groter publiek en in plaats van één 
familielid een familie als uitgangspunt nemen, zijn de zogenaamde ‘fami-
liebiografieën’. Of we hier wel van een biografie kunnen spreken is de vraag. 
Deze biografieën gaan immers niet over individuele levens. Rekkelijken zul-

556 Bert Lever, ‘De biografie in de genealogie, roeien met de riemen die je hebt’, in: Jaar
boek van het Centraal Bureau voor Genealogie 53(1999), p. 5-36.
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len echter opmerken dat het begrip familiebiografie voldoende ingang en 
toepassing heeft gevonden om een strikte afwijzing van het gebruik ervan 
op te heffen. Bekende familiebiografieën van beroemde families, zoals de 
Bach-familie of de Wittgensteins, kunnen in het verlengde van ‘klassieke’ 
biografieën beschouwd worden.557 De familiebiografie is een relatief jong 
genre. Ze kwam eind negentiende eeuw op, in het kielzog van beginnend 
onderzoek naar de relatief nieuwe vorm van de ‘burgerlijke familie’.558 Met 
deze familie wordt vaak de ‘kernfamilie’ bedoeld, dus het gezin, met vader, 
moeder en kinderen.

In Nederland kennen we bestsellers waarin ook families centraal staan, 
maar in dit geval betreft het vaak de familie van de publieksauteur. Ze 
nemen bovendien een iets andere vorm aan: het zijn niet zozeer familie-
biografieën, maar familiegeschiedenissen. Voorbeelden hiervan zijn Het 
zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer, Het pauperparadijs van 
Suzanna Jansen, en De eeuw van mijn vader van Geert Mak. De familie-
geschiedenis is hier in dubbel opzicht nadrukkelijk een publiek genre, in 
tegenstelling tot de familiegeschiedenis geschreven voor eigen (familiale) 
kring. De eigen familie van de auteur wordt voor een breed lezerspubliek 
in een groter, publiek geschiedverhaal geplaatst. Wanneer we de lijn van 
de familieverwantschap loslaten, komen we uit bij andere vormen van on-
derzoek naar groepen mensen die toch met elkaar verbonden zijn. In de 
eerste plaats ‘groepsbiografieën’, in bredere en engere zin, bijvoorbeeld van 
de Bloomsbury-groep of de Cobra-beweging. Richard Holmes gaf er in The 
age of wonder een eigen draai aan door een soort estafettebiografie over 
het Britse wetenschappelijke leven in de achttiende eeuw te schrijven.559 
Dit werk heeft weer meer raakvlakken met de ‘individuele’ biografie omdat 
biografische narratieven over specifieke personen elkaar opvolgen en niet 

557 Klaus-Rüdiger Mai, Die Bachs: Eine deutsche Familie (Berlijn: Propyläen Verlag, 2013): 
Alexander Waugh, The House of Wittgenstein: A Family at War (New York: Anchor, 
2010).

558 Stefan Willer, ‘Biographie – Genealogie – Generation’, in: Christian Klein ed., Hand
buch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien (Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. 
Metzler, 2009), p. 87-94.

559 Holmes, The age of wonder.
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vermengd zijn. Het biografische verhaal heeft als onderscheidende eigen-
schap dat het gedurende langere tijd één individu volgt. 

5.3  Mensbeeld, mensenleven en verdichting:
  het biografische verhaal

Eerder is al ingegaan op de essentiële constitutieve functie van het begrip 
individu voor de biografie. Nauw verwant aan het concept individu is het 
begrip ‘mensbeeld’. Auteurs als Christian von Zimmermann en Christian 
Klein hebben gewezen op het belang van het ‘mensbeeld’ in een bepaalde 
context voor biografische uitingen die in deze context worden geprodu-
ceerd.560 Wat verstaat men in een bepaalde cultuur en tijdvak onder een 
mens? In die zin kunnen ook de protagonisten van biografieën in uiteen-
lopende typen gecatalogiseerd worden. Loriga onderscheidde zo bijvoor-
beeld in biografieën de held, de persoon die afwijkt (‘l’homme patholo-
gique’) en een mens die als deel van een geheel wordt gezien (‘l’homme 
particule’).561 Als we aan het mensbeeld nadrukkelijk een chronologische 
dimensie toevoegen, dan rijst de vraag wat in verschillende contexten werd 
verstaan onder een ‘mensenleven’. Is dat bijvoorbeeld vooral een opsom-
ming van ‘de resultaten’ van een leven, of eerder het totaal aan dagelijkse 
activititeiten, of aan bewegingen in sociale kringen? Hier dringt zich een 
categorisering op van biografische vertellingen, de vormen die een biogra-
fisch verhaal aan kan nemen.

Het is een vraag naar de meer formeel-narratieve aard van biografieën en 
van historische teksten überhaupt. De narratieve werking van historische 
teksten is in en na de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw in 
toenemende mate gereflecteerd, vooral door toedoen van Hayden White. 
De ‘narrative turn’ is daarbij meermalen aangevoerd als een van de oor-
zaken voor de wederopstanding van de (historische) biografie in diezelfde 
decennia.

560 Christian von Zimmermann, Biographische Antropologie.
561 Loriga, ‘La biographie comme problème’, p. 227.
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De historicus maakt zijn interpretatie van het verleden gebruik van reto-
rische strategieën en is derhalve tot op zekere hoogte ook scheppend bezig. 
De Methodenstreit onder historici rond 1900 draaide al om de vraag of er 
nu gesproken dient te worden van geschiedschrijving of geschiedweten
schap, en in de twintigste eeuw zijn er uiteenlopende manieren uitgewerkt 
om deze tegenstelling te overwinnen of in het voordeel van de een of de 
ander te beslechten. Johan Huizinga stelde de historische verbeelding cen-
traal, waarmee hij de ‘klassieke tegenstelling tussen kunst en wetenschap’ 
wilde overstijgen. De geschiedbeoefening kon niet in de lijn van de natuur-
wetenschappen als een sociale wetenschap worden begrepen, en het ge-
geven dat geschiedschrijving ook een artistieke component heeft, is een 
uitvloeisel van de historische verbeelding, waarbij een historicus door zijn 
interpretatie tot een samenhangend beeld van het verleden komt.562 Michel 
de Certeau heeft gewezen op het feit dat geschiedschrijving een complexe 
activiteit behelst, en neerkomt op een verhaal met objectiviteitsaanspra-
ken. Geschiedschrijving is performatief maar tegelijkertijd weerspiegelt het 
ook de werkelijkheid van het verleden. Het is de vraag in hoeverre men het 
performatieve deel als ‘fictioneel’ wil beschouwen. 563

In literatuurwetenschappelijke theorie is een fundamenteel onderscheid 
aangetoond tussen de actuele en fictionele wereld. Doležel heeft een on-
derscheid gemaakt tussen ‘constructive’ en ‘descriptive’ tekst: de laatste is 
een representatie van een actuele wereld die al bestond voordat de tekst 
er was, de constructieve tekst levert een wereld op die alleen in de tekst 
bestaat, een mogelijke wereld.564 Hähner sprak van de ‘Vermittlungsleis-
tung’ van biografieën: het kan de subjectieve ervaring van het verleden als 
geen ander historisch genre doorgeven.565 ‘Die historische Biographie ist 

562 Tollebeek, ‘Het Duitse debat’.
563 Dosse, Le pari biographique, p. 451-452; zie ook Ansgar Nünning, ‘Fiktionaliteit, Fak-

tizität, Metafiktion’, in: Christian Klein ed., Handbuch Biographie. Methoden, Traditio
nen, Theorien (Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2009), p. 21-27.

564 Doležel, ‘Mimesis and Possible Worlds’; Salmi, ‘Cultural History, the Possible, and the 
Principle of Plenitude’. Salmi verwijst niet Doležel, maar hun ideeën kunnen goed aan 
elkaar gerelateerd worden.

565 Hähner, Historische Biographik, p. 259.
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zwar kein historischer Roman, aber kaum eine andere wissenschaftliche 
Darstellungsform steht in so enger Nachbarschaft zur Literatur und ihren 
welterschlieβenden Kapazitäten. Dilthey spricht nicht zu Unrecht von ihr 
als einem “wissenschaftlichen Kunstwerk”.’566

Mark Salber Phillips wijst erop dat doorgaans in theoretische en metho-
dologische reflecties de geschiedschrijving als geheel als te statisch wordt 
neergezet, vooral om het in een vergelijking met de roman gunstig uit te la-
ten komen, lees: als objectief en niet fictief. Er wordt te weinig onderscheid 
gemaakt tussen historiografische genres en alle nuances daarin. Genres 
zijn altijd gestitueerd tussen andere genres en in sociale contexten, waarin 
auteurs, lezers en disciplines samenkomen.567

Om die complexiteit weer terug te brengen in het onderscheiden van ver-
schillende historiografische teksten, stelt Phillips voor het begrip ‘historical 
distance’ centraal te stellen. De ‘historische afstand’ die naar voren komt in 
verschillende vormen van geschiedschrijving maakt het mogelijk een dui-
delijker onderscheid tussen diverse vormen van geschiedschrijving aan te 
brengen. Als voorbeeld hiervoor neemt hij de biografie. Phillips signaleert 
dat in de achttiende eeuw in commentaren de directe historische betrok-
kenheid die biografieën leveren gewaardeerd wordt en afgezet wordt tegen 
de ‘traditional humanist stress on emulation’, een onpersoonlijke ‘“History”’ 
die zich alleen maar bezighoudt met politiek en oorlogen.568

Ricœur heeft in Temps et récit gewezen op andere denkinstrumenten die 
het fundamentele onderscheid tussen tussen literatuur (fictie) en histori-
sche vertellingen (non-fictie) kunnen aangeven: het concept van kalender-
tijd bijvoorbeeld. Door dit chronologische concept kunnen alle geschied-
verhalen aan elkaar gerelateerd worden. Ook de toepassing van het begrip 
‘generatie’ onderscheidt historische vertellingen van fictie. Er wordt een 
opeenvolging van generaties gepostuleerd, en een generatie kan worden 
beschouwd als de verbindende factor tussen de lange halen van de kalen-
dertijd en de tijdigheid van de individuele ervaring. Het feit dat verwezen 

566 Hähner, Historische Biographik, p. 259-260.
567 Phillips, ‘Histories, Micro- and Literary’.
568 Phillips, ‘Histories, Micro- and Literary’, p. 216.
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wordt naar documenten, sporen, bewijzen van het verleden, is een ander 
essentieel kenmerk is van historische vertellingen.569 

Het is een gefundeerde vrees van historici: de angst dat in een biogra-
fie niet zozeer een historisch probleem wordt onderzocht (‘histoire-pro-
bleme’), maar dat een voornamelijk chronologische verhaalmodus weer 
de overhand krijgt, met slechts summiere conceptuele en analytische 
kracht.570 Het arbitraire van geboortedata en sterfdata, de ‘natuurlijke’ mar-
keringspunten van biografieën, zou afdoen aan het werk van de historicus: 
het ondermijnt of negeert de grote moeite die historici doen om het verle-
den zinvol te periodiseren, of om nuttige fasen aan te wijzen in het collec-
tieve verleden.

In Duitsland heeft Christian Meier echter gewezen op de wijze waarop 
biografen via stijlmiddelen proberen hun onderwerp, de persoon die zij be-
studeren, op afstand te houden.571 Pyta wijst er in navolging daarvan op dat 
door vervreemding, ironie en metafoorgebruik de historicus/biograaf dit 
kan bewerkstelligen, en dat de biografie een ideale plek is om na te denken 
over hoe de historicus taal inzet om het verleden te reconstrueren.572

Een biografie is een specfieke synthese van een levensverhaal. Het is een 
van de vele manieren waarop aan historische ‘storytelling’ kan worden ge-
daan. Hayden White noemt de biografie ook in zijn artikel ‘Historical Text 
as Literary Artifact’. White wijst in zijn artikel op het fundamentele verschil 
tussen het verleden zoals dat plaatsgevonden en het uiteindelijke histori-
sche product, in dit geval het geleefde leven en de biografie. ‘We do not live 
stories, even if we give our lives meaning by retrospectively casting them in 
the form of stories.’573 Een biografie is geen leven, maar een boek dat voort-

569 Paul Ricœur, Temps et récit (Parijs: Éd. du Seuil, 1983-1985); Hans Goedkoop, ‘Het ver-
haal als verweer tegen de tijd. Biografie: mysterie in menselijke gedaante’, in: Biografie 
Bulletin 9(1999)1, p. 25-36.

570 Loriga, ‘La biographie comme problème’.
571 Christian Klein, ‘Historische Biographie als Narration’, in: Christian Klein ed., Hand

buch Biographie. Methoden, Traditionen, Theorien (Stuttgart/Weimar: Verlag J.B. 
Metzler, 2009), p. 334-335.

572 Pyta, ‘1. Geschichtswissenschaft’.
573 Hayden White, ‘Historical Text as Literary Artifact’, in: Hayden White, Tropics of Dis
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durend verwijst naar een echt geleefd leven, dat echter net als alle verhalen 
gebruikmaakt van verteltechnieken, ‘emplotment’. Net als voor voor ande-
re genres bestaan er voor vertellingen van mensenlevens ook minder en 
meer toegepaste standaardmodellen voor de narratieve structuur daarvan. 
Welke ‘sjablonen’ zijn te herkennen in de biografieën die in de afgelopen 
eeuwen in uiteenlopende taalgebieden zijn verschenen? In hoeverre zijn 
biografieën ‘pre-encoded’, voorgecodeerd, is het als overgeleverde vertel-
vorm een conventie?

In Biography: Fiction, Fact and Form (1984) probeerde letterkundige Ira 
Bruce Nadel de gemeenschappelijke narratieve dimensie van biografieën 
nader te analyseren.574 In zijn voorwoord schrijft Nadel: ‘most studies of 
biography contained only descriptions of the research problems or dis-
coveries of the biographer – or, if the work possessed a critical impulse, 
concentrated on the historical rather than aesthetic development of the 
genre.’575 Nadel wil de reflectie op de biografie een nieuwe richting geven: 
‘too long criticism has centered on the content rather than the form of bio-
graphical writing. This study attempts to redress that emphasis by focusing 
on a series of compositional problems and their solutions in the writing of 
biography.’576 De uitkomst klinkt overigens bekend in de oren: ook volgens 
Nadel is de biografie een hybride genre. ‘The goal is to show that biography 
is a complex narrative as well as a record of an indivdual’s life, a literary 
process as well as a historical product.’577 

Van Buuren noemde de studie van Nadel ‘een gedegen, zij het stroef ge-
schreven studie waarin de biografie, in navolging van Hayden White, wordt 
bestudeerd vanuit een retorisch gezichtspunt’.578 Novarr herkende Nadels 
studie als een aanzet tot de analyse van biografie binnen het narrativisme, 
waar ook Epstein zich mee bezig hield.579 Het vijfde hoofdstuk van Nadels 

course (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), p. 90.
574 Nadel, Biography.
575 Nadel, Biography, p. viii.
576 Nadel, Biography, p. 1.
577 Nadel, Biography, p. 1.
578 Van Buuren, ‘De biografie als literair genre’, p. 58.
579 Novarr, The Lines of Life, p. xv-xvi.
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studie heet ‘Biography and Theory: Steps towards a Poetics’. Nadel geeft 
daarin aan dat na de biografische theorie van Leon Edel nu een nieuwe pe-
riode is aangebroken: ‘If a theory of biography is to emerge, it might begin 
where Edel ends. It should examine how the completed text deals with the 
subject in literary ways and show how the “insights” of the biographer that 
Edel prizes are represented in the only tool shared by all biographers: lan-
guage. We must begin by looking less at the historical development of the 
genre and more at the formal properties of individual texts.’580

Nadel blijkt een grote afkeer te koesteren van zogenaamde feitenbiogra-
fieën, en opteert voor ‘authorized fiction’, in het verlengde van wat Woolf 
een ‘creative fact’ noemde. In Biography werd negatief gereageerd op de 
studie van Nadel.581 Nadels ideeën over de biografie zouden te zeer buiten 
de realiteit van de biografische praktijk staan. Het onderscheid tussen ‘au-
thorized fiction’ en biografieën waarin bronnen en gebeurtenissen zijn ver-
zonnen is bovendien te dun.

Aan de biografie hangt sterk het conventionele idee van een strikt te vol-
gen chronologie vast: een leven ontrolt zich van geboorte tot de dood. Een 
sterk chronologische benadering kan naast gevolgen voor structuur en op-
bouw ook gevolgen hebben voor de mate waarin de vertelling teleologische 
trekken krijgt. Het is een vraagstuk waar historici zich in het algemeen het 
hoofd over breken: hoe te komen tot een niet dichtgeplamuurd verleden, 
waarin ook aan de ‘openheid’ van het verleden recht wordt gedaan en ook 
het toeval een plaats kan krijgen.

Door de grote waarde die doorgaans aan de documentaire en chrono-
logisch-ordenende functie van geschiedschrijving wordt toegeschreven, 
wordt wel eens over het hoofd gezien dat verdichting een belangrijk ken-
merk is van historische narratieven. In reflecties op biografieën komt dit 
punt wel regelmatig als een belangrijk en aantrekkelijk kenmerk van bio-
grafieën naar voren: in het tijdsbestek van een boek wordt een heel leven 
ontvouwd. De Nederlandse criticus en biografiekenners Martin Ros noem-

580 Nadel, Biography, p. 153-154.
581 Grant Webster, [Bespreking van Ira Bruce Nadel, Biography: Fiction, Fact and Form], 

in: Biography: An Interdisciplinary Quarterly 9(1986)3, p. 277-279.
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de het een van de sterkste punten van biografieën: dankzij biografieën kan 
een lezer als het ware ‘meer levens leven’.582 Verdichting en vertelde tijd zijn 
kernthema’s in studies naar narrativiteit (narratologie) en storytelling, van 
verhalen in het algemeen.583 In fabels en vertellingen, zowel tekstueel als 
visueel (films, televisieseries) wordt door de opeenvolging en selectie van 
blijkbaar belangrijke momenten een betekenisvolle ketting gemaakt, die de 
lezers en kijkers ervaren als een realistisch verhaal. De opeenvolging van 
gebeurtenissen en gesprekken vormen een verhaal in verdichte vorm. In 
het geval van non-fictie verwijst het verhaal naar werkelijke geleefde levens 
en werkelijk plaatsgevonden gebeurtenissen. De verdichting bevat vaak al-
leen de intense momenten, en geeft ‘lege’ uren niet of in versneld en im-
pressionistisch tempo weer. Dit wordt ook wel tot de aantrekkingskracht 
van de biografie gerekend: de banaliteit van het leven is weggesneden en 
in gecondenseerde vorm heeft de lezer een heel leven in de hand, in de 
vorm van een boek. Wat niet wegneemt dat in biografieën ook kan worden 
ingegaan op de ‘niet-intensieve’ momenten van een leven, de dagelijkse ac-
tiviteiten en het dagschema van de gebiografeerde.

In de laatste decennia is de bestudering van biografieën en biografische 
verhalen in een therapeutisch kader sterk opgekomen. Het wijst terug naar 
een ethische dimensie van het vertellen van levensverhalen, en het belang 
voor de menselijke geest en identiteit om verhalen te vertellen.584 In meer 
utilitair opzicht kan dan gewezen worden op de waarde van biografische 
verhalen voor de ‘evolutionaire fitness’ van de mens. We lezen over ande-
re levens om daarvan te leren: we krijgen zo toegang tot andere scenario’s 
voor het leven dan het eigen leven. ‘Our culture of healing wants to know 
how people coped with the vicissitudes of life, what accidents and twists 
of fate they struggled with, and what they achieved in the face of adversity’, 

582 Martin Ros, ‘Een nieuwe toekomst voor de biografie’, in: Maatstaf 38(1990)9/10, p. 2-7.
583 Voor storytelling in geschiedschrijving: Hayden White, ‘Storytelling: Historical and 

ideological’, in: Robert Newman ed., Centuries’ Ends, Narrative Means (Stanford: Stan-
ford University Press, 1996), p. 58-78.

584 Het werk van Jerome Bruner is hierin belangrijk geweest, bijvoorbeeld Jerome Bruner, 
Making Stories: Law, Literature, Life (New York: Farrar, 2002).
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schrijft de Amerikaanse historica Liana Vardi.585 Deze benadering kan aan 
de geschiedschrijving gelinkt worden met de sterke opkomst van (cultural) 
memory en trauma studies in de laatste twee decennia.586

5.4  De biographical turn en de opkomst van een
  persoonlijke geschiedenis vanaf 1980

De representatie van het verleden door middel van beeldbepalende figuren 
is een internationaal wijdverspreid cultureel fenomeen. Geen Nederlandse 
geschiedenis zonder Willem van Oranje, geen Reformatie zonder Luther, 
geen Duitse eenwording zonder Bismarck. Deze personen zijn iconen ge-
worden: zij staan symbool voor grotere historische thema’s. Biografieën 
van deze figuren speelden een belangrijke rol in de beeldvorming en con-
structie van cultureel-historisch erfgoed, waarbij ze vaak als de personifi-
catie van een bepaald ideologisch geijkt verleden dienden. In de huidige 
tijd hebben deze overbekende personen een plaats gekregen in historische 
canons, en fungeren als het ware als ‘personen van herinnering’, in het ver-
lengde van ‘plaatsen van herinnering’.

Bekende mensen kunnen zo als ‘herkenbare’ eenheden de geschiedenis 
letterlijk en figuurlijk een gezicht geven en zo het verleden ‘verpersoonlij-
ken’. De biografie wordt vaak beschouwd als middel om de geschiedenis 
toegankelijker te maken. Maar de personificatie van de geschiedenis kan 
ook plaatsvinden op een ‘lager’ niveau, door de biografische inzet van min-
der bekende figuren. Een voorbeeld levert Peter Burke’s Cultural Hybridity, 
een theoretisch handboek ‘Many of the examples point to specific indivi-
duals, including the authors, film-makers, composers, refugees and exiles 
who actually did (and continue to do) the work of cultural translation. The 

585 Liana Vardi, ‘Rewriting the Lives of Eighteenth-Century Economists’, in: American His
torical Review 114(2009)3, p. 652-661. Zie ook: Mary Jo Maynes, Jennifer L. Pierce en 
Barbara Laslett, Telling Stories: The Use of Personal Narratives in the Social Sciences and 
History (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008).

586 Astrid Erll en Ansgar Nünning ed., A Companion to Cultural Memory Studies (Berlijn: 
Walter de Gruyter, 2010).



299

het individuele perspectief en historische interpretaties sinds 1980

book thus traces global processes, but localizes these and gives them a face 
[...].’587

Men kan spreken van een ‘biographical turn’ in de geschiedschrijving 
en de geesteswetenschappen als geheel vanaf ongeveer 1980.588 Het is een 
ontwikkeling die achteraf geobserveerd kan worden. In de geschiedschrij-
ving verwierf de biografie weer meer legitimiteit als vorm van geschied-
schrijving. Van een dramatische toename in de beoefening van de biografie 
door geschiedschrijvers is minder sprake geweest. De grotere ruimte voor 
de persoonlijke ervaring van het verleden en de grotere legitimatie van het 
persoonlijke perspectief in de geschiedschrijving ging gepaard met een be-
weging van historici richting een groter publiek, hoewel tegelijkertijd de 
uitdijing van historische publicaties voor specifieke academische niches 
niet tot stilstand kwam. De ‘biographical turn’ viel eveneens ook buiten 
de muren van de geschiedwetenschap waar te nemen, in de mensweten-
schappen in het algemeen. Ook in disciplines als de literatuurwetenschap, 
de sociologie en psychologie keerde het invididu terug als onderwerp van 
onderzoek.589

Vanaf ongeveer 1980 is steeds duidelijker de toepassing van het per
soonlijke perspectief als specifiek historisch heuristisch instrument in 
de geschiedschrijving naar voren gekomen.590 Als werkdefinitie van deze 
persoonlijke geschiedenis kan worden gesteld dat het geschiedschrijving 
is gebaseerd op een persoonlijk perspectief op het verleden, waarbij van 
een uitwerking in twee richtingen sprake kan zijn: enerzijds door het cen-
traalstellen van het deelnemersperspectief in historische publicaties zelf, 
door middel van biografisch onderzoek, maar anderzijds ook, soms tege-

587 Merry Wiesner-Hanks, [Bespreking van Peter Burke, Cultural Hybridity], in: European 
History Quarterly 41(2011)3, p. 507-508.

588 Lässig, ‘Introduction’, spreekt van een ‘biographical turn’, en ook Joanny Moulin doet 
dat: Joanny Moulin, ‘Introduction: Towards Biography Theory’, [nog te verschijnen in: 
Cercles].

589 Zie voor de sociale wetenschappen: Prue Chamberlayne, Joanna Bornat en Tom 
Wengraf ed., The turn to biographical methods in social sciences. Comparative issues 
and examples (Londen: Routledge, 2000).

590 Iggers, ‘From Macro- to Microhistory’.
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lijkertijd, maar niet noodzakelijkerwijs, door de inzet van de persoonlijke 
ervaring of zoektocht van de auteur als historisch beschouwer ín haar of 
zijn werk. Historici erkennen dat hun eigen achtergrond en opleiding als 
historicus meespeelt in de manier waarop zij het verleden benaderen, en 
zijn meer dan voorheen bereid de lacunes en moeilijkheden die zij in hun 
onderzoekingen van de bronnen tegenkomen in hun narratief te tonen en 
mee te wegen. De rol van de historicus/historische beschouwer zelf is na-
drukkelijker naar voren gekomen in geschiedschrijving. Niet meer alleen 
het metaperspectief is het uitgangspunt van historische narratieven. Het 
besef is opgekomen dat geschiedenis mede wordt geschreven op basis van 
de persoonlijke inzet van de auteur. In microhistorische studies kwam de 
persoonlijke inzet van de historicus duidelijk naar voren. In een analyse van 
het microhistorische werk van Richard Cobb over de Franse revolutie, al in 
1972 gepubliceerd, wordt getoond dat Cobb open spel speelt wat betreft zijn 
persoonlijke voorkeuren en daarmee ook laat zien hoe hij vooral hierdoor 
tot zijn historische veldwerk en analyses gekomen is. Tegelijkertijd levert 
hij echter uiterste inspanningen om geaccepteerd historische begrippen en 
interpretaties aan de hand van zijn onderzoek te testen.591

Ontwikkelingen die ruwweg in de laatste drie decennia hebben geleid 
tot nieuwe, meer individuele configuraties van collectieve historische erva-
ringen en interpretaties, zou men als een nieuwe stroming in de geschied-
schrijving kunnen benoemen: ‘persoonlijke geschiedenis’. Wat is echter het 
verband tussen deze nieuwe persoonlijke historische ervaring enerzijds en 
het ‘collectieve geheugen’ , bredere, nationale, sociaal-culturele of ideolo-
gische-religieuze ingekaderde collectieve historische interpretaties ander-
zijds? ‘Iedereen zijn of haar eigen verleden’, wordt wel eens gezegd, maar 
wat betekent deze personalisatie van de geschiedenis in de praktijk?

‘Persoonlijke’ geschiedenis kan als een reactie worden beschouwd op de 
ideologisch geladen geschiedschrijving gebaseerd op Grand Narratives. In 
de laatste decennia is steeds sterker het besef doorgedrongen dat de pro-
ductie van geschiedschrijving institutioneel en politiek beladen is, een pro-
ces dat zichzelf versterkt heeft. Bestaande historische interpretaties wor-

591 Chin, ‘Margins and Monsters’, p. 349.
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den door historici herhaald en daarmee bekrachtigd. Dit gebeurde vanuit 
nationaal of anderszins bestuurlijke gelegitimeerde structuren, of vanuit 
academische onderzoekstradities. 

Dit persoonlijke historische perspectief heeft ook zijn weerslag gevonden 
in een nieuwe richting die in het veld van de memory studies is ingeslagen. 
Na een eerste en tweede golf in dit veld in de jaren vijftig en tachtig, waarin 
door Franse historici de ideeën van het collectieve historische geheugen en 
plaatsen van herinnering werden uitgewerkt, proberen historici nu in de 
derde golf uit te gaan van herinneringen aan het verleden vanuit het deel-
nemersperspectief, in plaats van artefacten als beginpunt van herinnering 
te nemen.592 Het wil daarmee de al te rigide (re)constructie van (nationa-
le) en uniforme groepsherinneringen, zoals dat eerder in memory studies 
werd gedaan, tegengaan. Ook hier pleit men er daarnaast voor om op het 
gebied van de historische herinnering de zelfreflectie van historici in hun 
werk uitgebreider te bestuderen. Historici worden in hun vraagstellingen 
aan het verleden beïnvloed worden door actuele politieke of ideologische 
kwesties, en inzichten in het denkkader van waaruit historici geschiedenis 
schreven verdiepen ons begrip van de geschiedinterpretaties die zij overge-
leverd hebben.593

De ‘verpersoonlijking’ van het verleden kan daarnaast in verband ge-
bracht worden met een bredere belangstelling voor historische cultuur 
in het algemeen in de maatschappij. Geschiedschrijving kreeg niet alleen 
meer aandacht voor de ‘gewone man’, geschiedschrijving werd ook meer en 
meer een bezigheid van de ‘gewone man’ zelf. Vaak ging het dan om belang-

592 Maurice Halbwachs, La mémoire collective (Parijs: Presses universitaires de Fran-
ce, 1997, orig. ed. 1950); Pierre Nora, Les lieux de mémoire (Parijs: Gallimard, 1984-
1992). Deze derde golf is recentelijk theoretisch ingekaderd in: Gregor Feindt, Félix 
Krawatzek, Daniela Mehler, Friedemann Pestel, and Rieke Trimçev, ‘Entangled Memo-
ry: toward a third wave in memory studies’, in: History and Theory 53(2014)1, p. 24-44. 
Zie ook: L.P. Hinchman en S.K. Hinchman ed, Memory, identity, community: The idea of 
narrative in the human sciences (Albany, NY: State University of New York Press, 1997).

593 Zie voor bijvoorbeeld de ‘ideologisch’ gekleurde geschiedschrijving van de Franse Re-
volutie: Bart Verheijen, Geschiedenis onder de guillotine. Twee eeuwen geschiedschrij
ving van de Franse Revolutie (Nijmegen: Vantilt, 2013); Popkin, History, Historians, & 
Autobiography.
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stelling voor de geschiedenis van de eigen familie en regio, en daarmee kan 
het worden gezien in het verlengde van onder meer de heemkundebewe-
ging in de jaren dertig en de history workshop-beweging in de jaren zeventig 
van de twintigste eeuw. Deze toename in de persoonlijke omgang met het 
verleden heeft geleid tot de termen ‘persoonlijk verleden’, ‘publieksgeschie-
denis’, en ook ‘ervaringsgeschiedenis’ of ‘belevingsgeschiedenis’.594

Persoonlijke geschiedenis brengt andere bronnen in het historisch onder-
zoek boven water, en ook een andere benadering van bestaande bronnen, 
en dat bleek een manier te kunnen zijn om deze zichzelf versterkende ge-
schiedschrijving te doorbreken. Geschiedschrijving vanuit het persoonlijke 
perspectief maakt het mogelijk het macroverhaal van de geschiedschrij-
ving bij te stellen vanuit de historische handelingsruimte van concrete indi-
viduen, zonder de toevlucht te moeten nemen tot niet-wetenschappelijke 
uitingen van historische cultuur, zoals historische romans, historische films 
en tv-series, waarin wel vaak individuele historische ervaringen centraal 
staan, maar dan van fictieve individuen. Het persoonlijke perspectief biedt 
in deze vormen de mogelijkheid om het verhaal aantrekkelijk te breng en. 
De biografie is als vorm van historische non-fictie een blijvende vorm van 
geschiedschrijving gebleken, waarmee het persoonlijke perspectief van 
een individueel leven ingezet kan worden als bijdrage aan publieke en we-
tenschappelijke debatten over het verleden.

594 Paul Klep, Carla Hoetink en Thijs Emons ed., Persoonlijk verleden. Over geschiedenis, 
individu en identiteit (Amsterdam: Aksant, 2005); Leen Dorsman, Ed Jonker en Kees 
Ribbens, Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland (Amsterdam: Wereldbiblio-
theek, 2000).



Conclusie

Biografie als vorm van geschiedschrijving

I n 1989 schreef een historicus hoe een van de belangrijkste historische 
genres uit de negentiende eeuw, de biografie, in de twintigste eeuw 
was ‘verbannen naar het Sint-Helena van puur volksvermaak’.595 Ze 

werd daar alleen nog maar beoefend door ‘literatoren, min of meer verlich-
te amateurs of ontspoorde historici’. Dat was op het moment van schrijven 
echter alweer een gepasseerd station, want sinds begin jaren tachtig telde 
de biografie als genre weer mee in het academisch geschiedbedrijf, zo stel-
de de auteur vast.

Uit wetenschapshistorisch onderzoek naar reflecties op de biografie 
uit de negentiende en twintigste eeuw in verschillende disciplinaire en 
nationale historische tradities (Duitsland, Frankrijk en de Angelsaksische 
wereld), komt inderdaad een wisselend beeld in de waardering van de 
biografie als historisch genre naar voren. De ambitie om van de geschied-
schrijving een sociale wetenschap te maken, deed de biografie in de twin-
tigste eeuw, als prominent onderdeel van de negentiende-eeuwse histoire 
historisante, programmatisch gezien in het verdomhoekje belanden. Ook 
haar bij tijd en wijle grote populariteit in wetenschappelijk niet vol te hou-
den varianten (zoals de vie romancée) en het gegeven dat ook andere acade-
mische disciplines zich met biografisch onderzoek bezighielden, maakten 
historici wantrouwend tegenover het genre. Tegelijkertijd laat het in deze 

595 Van den Braembussche, ‘Het biografisch element’, p. 27.
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studie bijeengebrachte internationale corpus van theoretische reflectie op 
de biografie zien dat de biografie desondanks altijd een door academische 
historici gepraktiseerde vorm van geschiedschrijving is gebleven, de hele 
twintigste eeuw door.

Op basis van een analyse van de wetenschappelijke status quaestionis 
is vastgesteld dat de biografie binnen de universiteit een fremdkörper is, 
niet direct behoort tot één wetenschappelijke traditie, maar in te passen is 
in meerdere onderzoeksvelden, zowel naar onderzoeksbenadering als naar 
onderzoeksthema. Via diverse definities die aan de biografie werden toege-
kend, vanuit onderscheidende disciplinaire en nationale tradities, is te zien 
dat ook de reflectie op de biografie sterk versnipperd is en weinig samen-
hang vertoont als het gaat om verwijzingen naar reeds bestaande literatuur 
over biografie.

Dit onderzoek sluit aan op het veld van verspreide studies naar de bio-
grafie als wetenschappelijke activiteit. Het is het eerste uitgebreide onder-
zoek waarin reflecties op de biografie als wetenschapsdomein en als vorm 
van geschiedschrijving uit meerdere landen samenkomen. Er bestaan al al-
gemene introducerende werken over deze thema’s, maar die beperken zich 
tot één disciplinair domein of nationale traditie van biografiebeoefening. 
De voorliggende studie richt zich daarentegen op de theoretische en me-
thodologische kwesties die de biografie als historisch genre in internatio-
naal perspectief oproept.

Alle bemoeienis van literatuurwetenschappers ten spijt wordt duidelijk 
dat de biografie niet in de eerste plaats als literaire vorm benaderd moet 
worden. Het uitgangspunt dat biografisch onderzoek verwijst naar een his-
torische werkelijkheid betekent dat de biografie zich in essentie in het do-
mein van de geschiedschrijving bevindt. Dat auteurs in de geschiedschrij-
ving en ook in het daaraan gelieerde domein van de journalistiek op een 
bepaalde manier verhalend te werk gaan betwist niemand, maar er bestaat 
een fundamenteel onderscheid tussen fictie en non-fictie. Het onderschei-
dende kenmerk van non-fictie ligt in de functie die biografieën en verwante 
non-fictiegenres in het publieke domein vervullen. Non-fictie is weliswaar 
narratief, maar heeft altijd de ambitie te verwijzen naar een historische of 
actuele werkelijkheid. Oncontroleerbare elementen kunnen in non-fic-
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tionele teksten niet worden opgenomen zonder de geloofwaardigheid van 
tekst en auteur in het geding te brengen. De controlerende taak wordt in 
theorie uitgeoefend door collegawetenschappers, critici en anderen die de 
middelen hebben om deze taak uit te voeren en in het openbaar te uiten. 
Het is uiteindelijk, gezien de verwachtingen van lezers en andere gebrui-
kers van het genre, daarom een onvermijdelijke keuze om de biografie als 
vorm van non-fictie of geschiedschrijving te beschouwen, of tenminste in 
het domein van referentieel, historisch onderzoek te plaatsen en niet in 
de eerste plaats als een literatuurvorm te benaderen, zoals veel literatuur-
wetenschappers, theorists en ook Life Writing-onderzoekers geneigd zijn te 
doen.

Onderzoek naar de biografie is in opkomst, maar tegelijkertijd dreigt 
ze ook uit het zicht te raken door de onderzoeksstroming die Life Writing 
heet. De onderzoeksagenda van Life Writing en een inhoudelijke analyse 
van het tijdschrift Biography maken duidelijk dat de uitgangspunten, the-
ma’s en het vocabulaire van historisch onderzoek, waar de biografie sterk 
aan verbonden is, in de afgelopen jaren een steeds kleinere rol in dit on-
derzoeksdomein is gaan spelen. Wil de biografiewetenschap weer stappen 
vooruitzetten, dan is het wenselijk dat vooral (cultuur)historici ook weer 
hun bijdrage aan de reflectie op en bestudering van biografieën leveren.

Dat lijkt in tegenspraak met het gegeven dat onder historici de vraag of 
de biografie wel een historisch genre of een historische methode is derma-
te vaak wordt gesteld dat het antwoord op die vraag daarmee al een ‘nee’ 
lijkt te zijn. Maar de biografie is ondanks haar multidisciplinariteit, haar 
status als publieksgenre en veelkoppigheid in essentie een historisch en 
ook door academische historici geaccepteerd genre gebleven, zoals blijkt 
uit overdenkingen van het genre door historici en geschiedtheoretici. Ook 
uit een analyse van de inhoud van het historische tijdschrift Annales komt 
dit naar voren. Ondanks de bezwaren die Annales-historici in het algemeen 
op grond van hun historisch-wetenschappelijke uitgangspunten koester-
den tegenover de biografie, bleven zij aandacht besteden aan biografieën, 
zo toont een inhoudelijke analyse over de periode 1930-2010 aan. Het ging 
weliswaar om een klein deel van de kopij, maar zelfs bij Annales-histori-
ci verdween de biografie nooit uit beeld. Reflectieve opmerkingen over de 
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biografie in besprekingen van biografieën door de jaren heen laten zien dat 
biografieën altijd met belangstelling tegemoet zijn getreden, maar wel ex-
tra bevraagd werden op de toegepaste methodologie en hun waarde voor 
de historische wetenschap.

In dit onderzoek is voor het eerst uitvoerig de opkomst van microge-
schiedenis en de singularisering van de geschiedschrijving na 1980 verbon-
den aan het domein van de biografie. Er kan een link tussen beide velden 
worden gelegd die neerkomt op de observatie dat biografisch onderzoek 
historischer is geworden en historisch onderzoek biografischer.

In de loop van de jaren zeventig veranderde het historische landschap. 
Met het besef dat geschiedschrijving nooit volledig een harde wetenschap 
kon worden en de afschrijving van de idee van de geschiedenis als immer 
progressief project, keerde de menselijke ervaring van het verleden terug 
in het aandachtsgebied van historici. Er kwam zodoende vanaf de jaren 
tachtig weer meer theoretische belangstelling voor de biografie vanuit de 
geschiedwetenschap. De centrale vraag daarin bleef, zo blijkt uit Fransta-
lige, Duitstalige en Engelstalige publicaties over biografie en geschiedenis 
die in dit proefschrift zijn geëvalueerd, hoe precies individuele handelin-
gen in een historisch verband betekenis kunnen krijgen. Op welke wijze 
is het verhaal van een individueel leven het beste te verbinden met en te 
begrijpen in supra-individuele maatschappelijke structuren, culturele con-
stellaties, sociale netwerken? Opvallend is dat daarbij niet systematisch of 
uitgebreid werd ingegaan op diverse benaderingen en oplossingen die al in 
andere menswetenschappen waren geformuleerd om de verhouding tus-
sen individuen en grotere structuren te benaderen. Inzichten uit andere 
wetenschappen zouden hierbij ingezet kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 
de sociologie, waarin het structureagency-debat een centrale rol speelt. 

In dit boek wordt beargumenteerd dat een van de meest vruchtbare be-
naderingen om de biografie geschiedwetenschappelijk in te zetten, de be-
nadering van de biografie als microgeschiedenis is. In microgeschiedenis 
staat niet het geïnstitutionaliseerde grote verhaal voorop, maar het kijken 
naar het verleden vanuit singuliere gevallen, in casu individuele personen, 
waarmee nieuwe historische verbanden zichtbaar worden gemaakt. Speci-
fieker geformuleerd levert dat de volgende vraag op: op welke wijze levert 
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het individuele perspectief een beter inzicht in de collectieve verbanden 
van het verleden op? Veel microhistorische studies hebben een sterk bio-
grafische inslag.

Er werden al door meerdere auteurs parallellen tussen microgeschiede-
nis en biografie gelegd, laat dit onderzoek zien. Zo kon ook in het denken 
over biografie een nieuwe stap gezet, waarbij echter ook werd teruggegre-
pen naar eerdere discussies. Veel eerder was al de prangende vraag gesteld 
hoe nu precies in biografieën de relatie tussen individuele levens en grotere 
historische gehelen moest worden ingevuld, bijvoorbeeld in de negentien-
de eeuw door Wilhelm Dilthey en Friedrich Meinecke. Vanaf de jaren ze-
ventig in de twintigste eeuw kon de handschoen voor de beantwoording 
van dit vraagstuk opnieuw worden opgenomen, maar nu met de verwor-
venheden en de erfenis van de twintigste-eeuwse, collectief-structurele en 
sociaalwetenschappelijke geschiedschrijving als nadrukkelijk nieuw start-
punt. De ‘hernieuwde’ kennismaking met de biografie vond kortom plaats 
in een context waarin geschiedschrijvers het particuliere en singuliere pro-
beerden te rehabiliteren en integreren met de resultaten van de twintig-
ste-eeuwse geschiedschrijving. Gemoderniseerd historisch onderzoek naar 
een individueel mensenleven paste goed in een dergelijke context. Auteurs 
als Natalie Zemon Davis, Carlo Ginzburg, Giovanni Levi en Jacques Le Goff 
illustreerden deze zienswijze in zowel hun biografische onderzoek als hun 
methodologische overdenkingen hierover. 

Het concept representativiteit blijkt hier productief om de methodologi-
sche gelijkenissen en verschillen tussen microgeschiedenis en biografie te 
onderzoeken. De representativiteit van een individueel leven is tweeledig. 
Allereerst kan de vraag gesteld worden welke levens representatief kun-
nen zijn, en in welke delen van de geschiedenis zij inzicht bieden. Sociale 
geschiedenis en microgeschiedenis hebben de aandacht gevestigd op de 
waarde van de bestudering van levens buiten de bestuurlijke en culturele 
elite om.

De ‘representativiteit van een individueel leven’ kan ook verwijzen naar 
een specifiek perspectief dat de historicus hanteert om het verleden über-
haupt te benaderen. Biografieën en microhistorische studies bieden door-
gaans een blik op het verleden aan de hand van een deelnemer of enke-
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le deelnemers aan dat verleden, het zogenaamde deelnemersperspectief. 
Dit deelnemersperspectief onderscheidt zich van andere standpunten die 
ten opzichte van het verleden worden ingenomen doordat de nadruk op 
de menselijke ervaring andere historische verbanden zichtbaar maakt dan 
abstraherende institutionele perspectieven. Microgeschiedenis heeft ver-
der het belang van grondig en scrupuleus bronnenonderzoek benadrukt, 
en ook van een inventief gebruik van allerlei soorten bronnen. Biografen 
bedienden zich echter altijd al van een benadering van bronnen die als 
microhistorisch kan worden gekenschetst, met name door het gebruik van 
egodocumenten.

Hoewel het eerste deel van het begrip anders doet vermoeden, richt mi-
crogeschiedenis zich via een omweg wel degelijk op het macroniveau van 
de historische synthese. Microgeschiedenis wordt vaak verkeerd begrepen 
als het (anekdotische) onderzoek naar kleine onderwerpen zonder zich iets 
aan te trekken van grotere historische verbanden, of juist als de geschied-
schrijving van case studies, ter illustratie van deze grotere verbanden zon-
der de ambitie nieuwe inzichten te genereren. Microgeschiedenis is echter 
eerder het terugkeren naar de particuliere en menselijke niveaus van het 
verleden door nieuwe bronnen aan te boren of institutionele bronnen an-
ders te benaderen, juist om weer nieuwe bredere en collectieve inzichten 
te ontdekken, die nadrukkelijk weer op het niveau van historische synthese 
liggen.596

De vraag is alleen vanuit welk perspectief de beweging tussen het par-
ticuliere en het algemene wordt gemaakt. Een microhistoricus kan op het 
verleden inzoomen vanuit het helikopterperspectief van de macrohistori-
cus, maar ook vanuit een kikvorsperspectief uitzoomen naar grotere ver-
banden.597 Het particuliere en het individuele kunnen intensief bestudeerd 
worden om de meeromvattende representaties en concepten die historici 
in de reconstructie en vormgeving van het verleden hebben opgetrokken 
nader te toetsen. Ze kunnen ook in hun eigenheid onderwerp van nauw-
keurig onderzoek zijn, zonder dat meteen wijdere cirkels worden getrok-

596 Renders en De Haan, ‘The limits of representativeness’.
597 Magnússon en Szijártó, What is Microhistory?
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ken. De microhistoricus zal echter altijd bij collectieve historische verban-
den uitkomen, alleen al door de taal die hij spreekt. Hij is en blijft immers 
historicus.

Het blijkt legitiem om de vraag te stellen of een biografie wel mogelijk 
is als men niet beschikt over voldoende persoonlijk bronnenmateriaal 
waaruit individuele lotgevallen en eigenaardigheden te achterhalen zijn. 
Het zou betekenen dat van veel onbekende personen, personen die geen 
papieren sporen hebben nagelaten, geen biografie geschreven kan worden. 
Het is een onvermijdelijke constatering: gebiografeerden blijven altijd in-
dividuen die, ten opzichte van vele andere mensen die in het zwarte gat 
van de geschiedenis zijn verdwenen, in de uitzonderingspositie zitten dat 
er documentatie van hen bewaard is gebleven. Maar de biografie daarmee 
wegzetten als onvermijdelijk de bestudering van een elite voert te ver, zoals 
de ontwikkelingen in biografische publicaties in de laatste decennia laten 
zien. Publicaties in Nederland van historici als Arianne Baggerman, Rudolf 
Dekker en Roelof van Gelder over minder bekende en onbekende figuren 
zoals een regentenkind dat dominee werd en een VOC-werknemer, en stu-
dies zoals die van Juliette Atkinson naar Victoriaanse biografieën van onder 
meer schoenmakers en wevers, leveren eigentijdse en historische voorbeel-
den op van een traditie in biografisch onderzoek naar onbekende levens. Er 
zijn wel degelijk vele bronnen die toegang kunnen geven tot de levens van 
andere mensen dan diegenen die doorgaans in institutionele verhalen figu-
reren, en daarmee alternatieve of aanvullende verhalen voor het verleden 
kunnen opleveren, zoals ook blijkt uit bijvoorbeeld het werk van Corbin en 
Ginzburg.

Hierin zou de opkomst van een meer historische vorm van biografie kun-
nen worden geobserveerd. Omdat de reconstructie van de individuele per-
soonlijkheid door de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke bronnen 
naar de achtergrond verschuift, gaat de aandacht meer uit naar het sociale 
weefsel waarin de gebiografeerde functioneerde, de historische structuren, 
thema’s en onderwerpen waar het onderhavige leven licht op kan werpen. 
Op die manier is de hoeveelheid potentieel te bestuderen personen ook in 
onderzoekstheoretische zin vergroot, en is er een breder snijvlak tussen ge-
schiedschrijving en biografie ontstaan, waarin (micro)historisch en biogra-



310

van kroon tot bastaard

fisch onderzoek samenvallen. Er kan zelfs een fenomeen als de ‘microhis-
torische biografie’ onderscheiden worden: ‘Vielmerh visierten Ginzburg 
und Poni 1979 das Ziel an, die “nicht-elitäre Perspektive” der (Makro-)Sozi-
algeschichte mit den “Individualisierungsbemühungen” der biographisch 
orientierten Elitenforschung zu verbinden.’598

Het biografische perspectief is na 1980 weer een centralere plaats in gaan 
nemen in het repertoire van de historicus. Benaderingen zoals de menta-
liteitsgeschiedenis en de geschiedenis van het persoonlijk leven hebben 
daartoe de aanzet gegeven en zijn tegelijkertijd uitingen van een geschied-
schrijving waarin menselijke en individuele ervaringen van het verleden 
weer meer ruimte hebben gekregen. Er kan gesproken worden van een 
‘biographical turn’. De inzichten die biografieën of biografisch onderzoek 
opleveren kregen steeds meer ruimte in historische overzichtwerken of 
thematische studies, doordat zij meer aansloten bij de nieuwe ‘persoonlij-
ke’ benaderingen van historici. Dit is bijvoorbeeld gebeurd op het terrein 
van de geschiedschrijving over de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Door 
individuen uit het nationaalsocialistische kader te volgen wordt duide-
lijk hoe op het niveau van de deelnemers partij-ideologische machinaties 
minder gestroomlijnd en rechtlijnig tot stand kwamen dan in ‘officiële’ ge-
schiedschrijving vaak gesuggereerd wordt. Een ander voorbeeld levert in 
Nederland de geschiedschrijving over de sociaal-democratie. In de ‘officië-
le’ geschiedschrijving die vanuit deze zuil is geschreven, in jubileumboeken 
en het historisch werk van auteurs die zich solidair verklaarden met het 
so ciaal-democratische gedachtegoed, is vaak de nadruk gelegd op de exem-
plarische representativiteit van haar leiders en voormannen en –vrouwen 
ten opzichte van hun achterban: zij waren net als de mensen die zij ver-
tegenwoordigden. Biografisch-historisch onderzoek heeft echter juist hun 
vooral unieke eigenschappen blootgelegd. In hun doen en laten weken zij 
af van de achterban die zij vertegenwoordigden, hun handelingswereld 
was een hele andere om politiek-bestuurlijke zeggingskracht te kunnen 

598 Jürgen Schlumbohm, ‘Mikrogeschichte – Makrogeschichte: Zur Eröffnung einer De-
batte’, in: Jürgen Schlumbohm ed., Mikrogeschichte – Makrogeschichte: Komplementär 
oder Inkommensurable? (Göttingen: Wallstein Verlag, 1998), p. 21.
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verwerven en aan te wenden. Het is een kwestie die voor de hele Neder-
landse politieke geschiedenis productieve onderzoeksvragen oplevert. Ook 
de connectie met de achterban en imagovorming van protestantse politie-
ke leiders (men denke aan Abraham Kuyper) maakt veel duidelijk over de 
wijze waarop leiders van protestantse politieke geledingen opereerden. De 
vraag naar de uniciteit en representativiteit van gebiografeerden maakt dat 
de biografie ten langen leste historische vragen beantwoordt, voorbij het 
individu dat centraal staat. Een biografische studie levert zo altijd een his-
torisch beeld op, waarin juist meerdere mensen figureren en supra-indivi-
duele verbanden inzichtelijker worden gemaakt.

Een onderzoeksagenda voor Biografie Studies

Wat voor onderzoeksagenda kan op basis van het voorgaande worden 
geformuleerd voor het terrein van de Biografie Studies? De voorliggende 
studie had een meta-benadering als uitgangspunt: het onderzoek naar de 
biografie, de theorievorming en het denken over biografie, waren zelf on-
derwerp van analyse. Via het werk van andere onderzoekers is getracht in 
beeld te brengen welke theoretische noties er in de loop van de tijd zijn 
ontwikkeld waarmee de biografie is gesitueerd tussen verschillende kennis-
domeinen en binnen de academische muren. Ook is op wetenschapshisto-
rische wijze antwoord gegeven op de vragen die de relatie tussen biografie 
en geschiedschrijving opwerpt.

De bespreking van deze thematiek heeft deels de grootste tekortkoming 
en uitdaging van Biografie Studies vandaag de dag versluierd: het in kaart 
brengen en analyseren van relevante corpussen van concrete biografieën 
die gepubliceerd zijn. Weliswaar vinden vele theoretische en generalise-
rende observaties over de biografie een basis in een algemene indruk van 
daadwerkelijk verschenen biografieën, maar dat neemt niet weg dat de bio-
grafiewetenschap nog veel te winnen heeft met empirisch onderzoek.

Onderzoek dat nadrukkelijk is gericht op inventarisatie en corpusvor-
ming opent een waaier van nieuwe onderzoeksmogelijkheden. Zo zal com-
paratief onderzoek tussen biografieën, dat tot nog toe maar mondjesmaat 
is verricht, veel sneller tot stand kunnen komen omdat eerder dwarsver-
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banden tussen biografieën over dezelfde thema’s of van dezelfde personen 
kunnen worden gelegd. Te denken valt aan onderzoek naar biografieën die 
zich afspelen in overeenkomende kennisdomeinen (bijvoorbeeld regionale 
politiek of kunstverzamelen), periodes (de achttiende eeuw of de Verzui-
ling), en geografische locaties (Brussel of Noord-Nederland), of simpelweg 
het naast elkaar leggen van uiteenlopende biografieën van dezelfde per-
soon (wat John Lukacs met de biografieën van Hitler heeft gedaan). Ook 
zal er op deze manier onderzoek kunnen worden gedaan naar biografieën 
op transnationaal niveau. Verbanden tussen nationale biografieproducties 
kunnen worden gelegd, en overeenkomsten en verschillen ten aanzien 
van de gebiografeerden, tijdssituering en kennisdomein kunnen worden 
onderzocht. Ook kan zo de actualiteitswaarde van biografieën duidelijker 
naar voren komen. Biografieën kunnen onderzocht worden als produc-
ten van de tijd en omgeving waarin ze gepubliceerd werden. Een biografie 
van Bismarck uit het interbellum ziet er anders uit dan een biografie van 
Bismarck uit 1987: maar hoe precies, en wat valt daarmee in bredere histo-
rische zin duidelijk te maken? 

Via deze onderzoeksbenadering kan de biografie concreter als cultuur-
historisch fenomeen geduid worden. Op basis van corpusinventarisaties 
kunnen tendensen in de biografieproductie onderscheiden worden, gekop-
peld aan ontwikkelingen door de jaren heen op het gebied van onder meer 
populaire en wetenschappelijke geschiedschrijving, de infrastructuur van 
uitgeverijen en boekenverkoop, en journalistieke cultuur en biografische 
kritiek. Een breed systematisch-inventariserend onderzoek naar bespre-
kingen van biografieën biedt uitgelezen mogelijkheden om het laatstge-
noemde thema in kaart te brengen.

De biografiewetenschap is derhalve vooral nog tekortgeschoten in de in-
tegratie van het denken over biografie met de praktijk van daadwerkelijk 
verschenen biografieën, en dat betekent dat voor wat betreft de doorden-
king van de biografie als historisch en academisch genre nog een wereld te 
winnen is. Vanuit een intensieve en extensieve bestudering van biografieën 
kunnen diverse toepassingen van en ontwikkelingen in concepten als in-
dividuele identiteit, het ‘historische individu’ en het biografische verhaal 
verbonden worden met wetenschapstheoretische discussies over indivi-
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dualiteit en collectieve verbanden en de werking van geschiedschrijving. 
Welke functie kunnen biografieën in de wetenschap vervullen, waarom en 
hoe blijven de verhalen van individuele levens behoren tot het repertoire 
van historici om greep te krijgen op het verleden, zowel buiten als binnen 
de academie, wat vertellen biografieën over het historische denken van de 
cultuur waarin ze gepubliceerd worden?

Uit de in deze studie bestreken literatuur uit diverse disciplinaire en 
geografische terreinen kan geconcludeerd worden dat de biografie door 
de veelzijdigheid van biografisch onderzoek een inter- en multidisciplinair 
genre is. Maar uiteindelijk dient niet uit het oog te worden verloren dat een 
biografie in essentie altijd historische non-fictie blijft en daarmee op his-
torische wijze bijdraagt aan maatschappelijke en academische domeinen 
van debat en onderzoek.





Samenvatting

D it proefschrift laat zien dat de biografie, ondanks alle andere kwa-
liteiten die aan haar worden toegeschreven, in essentie als een 
historisch genre moet worden beschouwd. Aan de hand van uit-

gebreid literatuuronderzoek wordt duidelijk dat in weerwil van een pro-
grammatische afwijzing van de biografie in de twintigste eeuw door diverse 
historische scholen en historici, zoals de Annales-geschiedschrijvers onder 
leiding van Fernand Braudel, de biografie altijd onderdeel van de geschied-
schrijving en het denken daarover is gebleven. Ondanks haar multi- en in-
terdisciplinariteit en veelkoppigheid is de biografie nooit uit het academi-
sche geschiedbedrijf verdwenen.

Dit komt naar voren uit een analyse van academische literatuur over de 
biografie en geschiedtheoretische reflecties op biografie en microgeschie-
denis uit voornamelijk Duitsland, Frankrijk en het Angelsaksische taalge-
bied uit de tweede helft van de twintigste eeuw. De in deze publicatie geë-
valueerde wetenschappelijke pogingen om de biografie te definiëren en de 
theoretische reflecties op de biografie van historici en historische denkers 
tonen aan hoe biografisch onderzoek raakt aan de kernvragen van histo-
risch onderzoek. Op welke ‘schaal’ kan geschiedenis worden bestudeerd? 
Welke personen kunnen voor een beter historisch begrip bestudeerd wor-
den? Wat is de reikwijdte van historische concepten en begrippen? In hoe-
verre sturen de nagelaten bronnen historici aan in hun benadering van het 
verleden? Daarnaast laten een analyse van de hoeveelheid aandacht voor 
de biografie in het toonaangevende historische tijdschrift Annales en een 
duiding van de opkomst in de laatste decennia van de twintigste eeuw van 
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microgeschiedenis en het persoonlijk perspectief in de geschiedschrijving 
zien op welke wijze de bestudering van individuele levens onderdeel is 
van academisch historisch onderzoek. Dit proefschrift is daarmee weten-
schapshistorisch van aard.

In een poging een bijdrage te leveren aan een momenteel steeds verder 
ontluikende biografiewetenschap, is in deze studie op een explorerende 
wijze nagegaan welke plaats de biografie heeft ingenomen in verschillende 
wetenschappelijke disciplines, hoe er tot nu toe op de biografie is gereflec-
teerd, en hoe de domeinen van de biografie en geschiedschrijving zich tot 
elkaar verhouden hebben. In hoofdstuk 1 wordt uitgebreid nagegaan hoe 
de biografie in uiteenlopende perioden en disciplinaire contexten gedefi-
nieerd is en hoe de biografiewetenschap een moeizame geschiedenis heeft 
gekend, mede door de opkomst van het onderzoeksveld Life Writing in de 
laatste jaren, waarop wordt ingegaan in hoofdstuk 2. In de daaropvolgen-
de hoofdstukken staat de vraag naar de verhouding tussen geschiedenis en 
biografie centraal.

De biografie als genre is niet ontstaan binnen één specifieke wetenschap-
pelijke discipline. Dat is ook een van de oorzaken geweest voor het feit dat 
de biografie niet als volwaardige methode is geïncorporeerd in de univer-
sitaire historische wetenschap zoals die in de negentiende eeuw ontstond 
en in de twintigste eeuw verder is uitgebouwd. Onderzoek naar één indivi-
dueel leven uit het verleden bleek een te vreemde of conventionele eend in 
de bijt van de twintigste-eeuwse wetenschappelijke historische productie, 
specifiek in het licht van de ambitie om van geschiedenis een sociale we-
tenschap te maken, zoals bijvoorbeeld Braudel en zijn Annales-collega’s na-
streefden. Kennis en inzichten in het verleden dienden volgens de meeste 
historici in de twintigste eeuw in de eerste plaats geformuleerd te worden 
vanuit collectieve structuren en patronen, uitgedrukt in synthetiserende 
concepten.

Zoals geschiedschrijving non-fictie is, zo is ook de biografie een vorm 
van non-fictie. Biografen onderzoeken altijd levens die daadwerkelijk heb-
ben plaatsgevonden. In de twintigste eeuw hebben echter relatief veel li-
teratuurwetenschappers vanuit hun specifieke theoretische kaders op de 
biografie gereflecteerd. In veel bespiegelingen op de biografie is dan ook 
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ruimte gegeven aan het idee dat de biografie een vorm van literatuur is. Met 
de aanduiding non-fictie kan het belangrijke onderscheid tussen enerzijds 
geschiedschrijving, biografie en journalistiek, en anderzijds literatuur, en 
bijvoorbeeld ook (auto)biografische fictie worden verduidelijkt. Fictie, en 
zeker biografische of autobiografische fictie, kan slechts bijdragen aan een 
historisch of wetenschappelijk debat wanneer de inhoud ervan in een his-
torische en controleerbare context wordt geplaatst en onderzocht.

Hoofdstuk 2 gaat in op Life Writing. Het Life Writing-onderzoek dat de 
laatste jaren in opkomst is binnen de academische muren, komt voort uit 
cultural studies, gender studies en literary theory en onderzoekt een wijd 
spectrum aan teksten waarin levens worden ‘geschreven’, zoals brieven, 
dagboeken, memoires en autobiografieën. In theorie behoren ook biogra-
fieën tot het onderzoeksdomein van Life Writing, zoals andersom ook au-
tobiografica en egodocumenten als bronnen tot het domein van de bio-
grafie gerekend kunnen worden. In de praktijk blijkt dat het aandeel van 
historisch onderzoek, en ook het belang dat daaraan wordt toegekend in 
Life Writing-onderzoek beperkt is. Een thematisch-inhoudelijke analyse 
van het tijdschrift van het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift Biograp
hy toont aan dat de biografie als onderwerp steeds meer in de schaduw is 
komen te staan. In Life Writing staan narratieve strategieën waarmee een 
‘zelf ’ en een eigen sociale identiteit worden geformuleerd centraal, en niet 
een externe interpretatie van iemands leven zoals in biografisch onderzoek

Hoewel de oorsprong van de biografie in de verhalende geschiedschrij-
ving van de Antieken ligt, is sinds de Oudheid binnen de geschiedschrijving 
aan de biografie een status aparte toegekend. De passage waarin Plutarchus 
betoogde dat hij geen geschiedschrijving (historia) maar levens (vitae) 
schreef, waarmee hij als eerste een duidelijk onderscheid tussen de twee 
activiteiten maakte, is door veel auteurs die reflecteerden op de biografie 
geciteerd. Waar in de achttiende en negentiende eeuw waarde werd ge-
hecht aan de didactische waarde van biografieën in het toegankelijk maken 
van het verleden voor een breder publiek, is in de twintigste eeuw vooral 
gewezen op de niet-geschiedwetenschappelijke aspecten van biografieën. 
Biografen zouden in hun werk excursies maken waarmee het werkterrein 
van de geschiedschrijving werd verlaten: juist door bijvoorbeeld ook de 
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persoonlijkheid van zijn hoofdpersoon te onderzoeken, betrad de biograaf 
gebieden die niet historisch waren. Biografieën hadden bovendien slechts 
betrekking op één persoon en niet op historische collectieven; ze konden 
daardoor onmogelijk geschiedschrijving in de klassieke zin van het woord 
zijn, zoals bijvoorbeeld R.G. Collingwood in zijn The Idea of History schreef. 
Ze bevatten daarnaast vaak veel anekdotes en persoonlijke wederwaardig-
heden waarvan de historische waarde vaak niet direct duidelijk was.

Toch zijn er in geschiedtheoretische reflecties vóór de twintigste eeuw 
belangrijke auteurs geweest die zich met de biografie hebben beziggehou-
den, zoals Jakob Burckhardt en Wilhelm von Humboldt. Ook in de twintig-
ste eeuw hebben invloedrijke auteurs als Siegfried Kracauer, Hanna Arendt, 
Michel Foucault en Pierre Bourdieu gereflecteerd op het genre van de bio-
grafie, ondanks de relatief geringe aandacht die beroepshistorici in deze 
eeuw aan de biografie schonken.

Er zijn auteurs en historische stromingen geweest die de biografie zonder 
omwegen afkeurden als vorm van geschiedschrijving. De afwijzing van de 
biografie door de Franse Annales-school is daarvan een bekend voorbeeld. 
In de hoogtijdagen van deze school, van de jaren dertig tot aan de jaren 
tachtig, stond de biografie onder Annales-historici in een kwade reuk. Ze 
was te nadrukkelijk een genre dat behoorde tot de histoire événementielle 
en het tijdperk voorafgaand aan de periode waarin de geschiedbeoefening 
in de sociaalwetenschappelijke steigers werd gezet. Onder de Annalistes 
drong uiteindelijk in de jaren zeventig en tachtig echter het besef door dat 
in een te structurele benadering van het verleden iets wezenlijks ontbrak 
en werd een tournure gemaakt naar de menselijke dimensie van het verle-
den, wat onder meer tot uitdrukking kwam in de mentaliteitsgeschiedenis 
en de opkomst van microgeschiedenis.

Door deze ontwikkelingen kreeg het perspectief dat de biografie wel een 
legitieme toepassing van geschiedschrijving kan zijn meer draagvlak onder 
historici, zowel in de praktijk als in geschiedtheoretische reflectie. Biogra-
fieën kunnen waardevolle geschiedschrijving opleveren, maar in hoeverre 
dat het geval is, is sterk afhankelijk van de wijze waarop een biograaf histo-
rische discussies aan het onderzochte leven koppelt. In het algemeen wordt 
een cesuur gelegd in de jaren tachtig: in dat decennium kregen ‘historische’ 
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biografieën weer een centrale plaats in historische debatten, bijvoorbeeld 
in Duitsland en Frankrijk, en werden er ook weer biografieën geschreven 
door prominente historici. Nader onderzoek naar de plaats van biografieën 
in wetenschappelijke historische tijdschriften zou kunnen laten zien of dat 
werkelijk het geval is geweest. Onderzoek naar de inhoud van het histori-
sche tijdschrift Annales over een periode van 80 jaar (hoofdstuk 3) laat dit 
niet zien: het aandeel biografie bleef in al deze jaren in dit tijdschrift klein.

De vraag hoe een individueel leven en historische context met elkaar te 
verenigen zijn, is essentieel geweest voor historici en biografen die reflec-
teerden op de historische waarde van biografieën. Ze is ook wel tot een on-
eigenlijke vraag verklaard, want gebaseerd op een schijntegenstelling. Een 
individu kan niet gedefinieerd worden zonder een context, en een context 
of maatschappelijke structuur is weer opgebouwd uit individuen en hun 
handelingen. Onder meer inzichten uit de sociologie leren ons andermaal 
dat een individueel mens niet zinvol kan bestaan zonder andere mensen, 
zonder het sociale en maatschappelijke weefsel om hem heen. Een eigen, 
individuele identiteit kan paradoxaal genoeg niet onderscheiden worden 
zonder anderen.

In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van studies van Sabina Loriga en Olaf 
Hähner duidelijk hoe in het verleden al nagedacht is over de complexe ver-
houding tussen biografie en geschiedenis, en welke uiteenlopende ziens-
wijzen door diverse auteurs in de negentiende en twintigste eeuw op dit 
probleem zijn toegepast. Een laatste stap die in de biografiewetenschap 
nog niet gezet is, is een meer op empirisch onderzoek gebaseerde bestude-
ring van de verhouding tussen deze twee velden, op basis van concrete bio-
grafieën. Want in biografieën zelf komt de vraag naar de verhouding tussen 
het individuele deel en het historische geheel uiteindelijk neer op de hoe-
veelheid ruimte en aandacht die in de tekst en de bronnenbestudering aan 
respectievelijk de individuele lotgevallen en het bredere, supra-individuele 
historische narratief wordt besteed.

Een van de bekendste methodologische scholen waarin geprobeerd 
werd het nieuwe pad dat de geschiedschrijvers sinds de jaren zeventig en 
tachtig hadden ingeslagen theoretisch te verantwoorden was die van de mi-
crogeschiedenis. De Italiaanse historici Carlo Ginzburg, Edoardo Grendi en 
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Giovanni Levi waren de belangrijkste woordvoerders. Door als het ware in 
te zoomen op het verleden en specifieke casussen intensief te bestuderen 
konden nieuwe inzichten in het verleden worden bereikt, zo betoogden zij. 
Daarbij werden de interpretaties en concepten van de geschiedschrijving 
uit de decennia daarvoor niet rücksichtslos aan de kant geschoven of gene-
geerd, maar getoetst, aangevuld of gereviseerd. Geschiedschrijving zonder 
de tekening van grote lijnen, zonder historische synthese, is niet mogelijk, 
maar deze lijnen en synthesen kunnen wel worden getest door particulie-
re onderwerpen aan een grondig onderzoek te onderwerpen. In de eerste 
fase van de microhistorische school werd de nadruk nog wel gelegd op de 
representativiteit van microgeschiedenissen: zo vertelde Emmanuel Le Roy 
Laduries Montaillou, door in te zoomen op een veertiende-eeuws dorpje 
in de Franse Pyreneeën, het verhaal van de late Middeleeuwen in Frank-
rijk aan de hand van dit dorpje. De innovatieve waarde van microhistorisch 
onderzoek bleek echter niet te liggen in haar ‘illustratieve’, maar in haar 
‘corrigerende’ capaciteiten: juist door de uniciteit van door microhistorici 
onderzochte onderwerpen als uitgangspunt te nemen, kan het grotere ge-
schiedverhaal in een iets ander perspectief worden gezet en ook een nieu-
we betekenis worden gegeven. Deze nieuwe fase in de microgeschiedenis 
maakte ook een sterkere verbinding tussen geschiedschrijving en biografie 
mogelijk, zoals blijkt in hoofdstuk 4.

De toegenomen aandacht onder historici vanaf de jaren zeventig voor 
het particuliere, lokale, individuele en singuliere van het verleden, mondde 
uit in de terugkeer van cultuurgeschiedenis, van historische actoren, en de 
opkomst van microgeschiedenis, maar te weinig nog is het belang hiervan 
voor de geschiedwetenschap als geheel en voor de biografie in het bijzon-
der uitgezocht. Met de ‘singularisering’ van het verleden (zoals geformu-
leerd door Magnússon) is namelijk in de geschiedschrijving op een breder 
niveau het institutionele perspectief op het verleden losgelaten, en heeft 
het deelnemersperspectief terrein gewonnen, ook in andere historische 
deelterreinen zoals de politieke en sociale geschiedenis. 

Deze perspectiefverschuiving vertaalde zich onder meer in het bron-
nengebruik van historici, onder meer door institutionele bronnen meer 
op gelijke voet te behandelen met minder formele documenten. Er werd 
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kritischer nagedacht over de politieke implicaties van bronnenproductie, 
waardoor de vraag gesteld kon worden in hoeverre de producenten van 
deze bronnen het beeld van ons verleden sturen. Hoe kunnen historici daar 
bewust en inventief mee omgaan? Daarmee is de werkwijze van historici 
dichterbij bij de werkwijze van biografen komen te liggen. Doordat historici 
zich steeds meer op het particuliere niveau richtten, op historische actoren 
en het dagelijks leven, kende historisch onderzoek in de laatste decennia 
meer raakvlakken met biografisch onderzoek dan voorheen. Dat heeft tot 
gevolg dat biografen sneller aansluiting kunnen vinden bij academische 
discussies in geschiedschrijving en andersom historici meer gebruik kun-
nen maken van biografieën als bronnen voor hun onderzoek.

Een ander belangrijke verworvenheid van de microgeschiedenis is de 
uitgebreide bestudering van individuele levens die zich niet in de elitela-
gen van de maatschappij afspeelden. Tot en met de jaren zestig en zeventig 
werden die levens in de academische geschiedschrijving grosso modo gere-
presenteerd in collectieve noties en begrippen, of verwerkt in aggregatieve 
totalen, zoals in kwantitatieve of prosopografische studies. Microhistorici 
toonden met hun werk echter aan dat het ook historisch zinvol kon zijn om 
onderzoek te doen naar de individuele levens van mensen die niet tot de 
politiek, wetenschappelijk of cultureel invloedrijke figuren gerekend kon-
den worden. De sociale constellaties waarin ‘gewone’ mensen functioneren 
zijn wel degelijk te achterhalen, hoezeer het bronnenmateriaal ook beper-
kingen oplevert in vergelijking met de bronnen die zijn nagelaten door per-
sonen die behoorden tot de bovenlaag van een samenleving. De biografie 
heeft zich zo in potentie in onderwerpskeuze duidelijk verbreed. Iedereen 
kan onderwerp van een biografie zijn, van koning tot bastaard, zolang er 
bronnen zijn aan de hand waarvan een leven enigszins te traceren is.

De terugkeer van het ‘verhaal’ in de geschiedschrijving, eveneens vanaf 
de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw zou verder de herop-
leving van de biografie mogelijk hebben gemaakt, zo schreven auteurs als 
Lawrence Stone en Peter Burke. Dat geschiedschrijving, en zeker ook bio-
grafie, voor een belangrijk deel verhalend is, wordt algemeen onderkend, 
en de linguistic turn heeft historici bewustgemaakt van de wijze waarop de 
taal die historici zelf gebruiken een wezenlijk onderdeel is van de recon-
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structies die zij van de historische werkelijkheid maken. Maar de radicale 
gedachte dat alle geschiedschrijving daardoor te relativeren is als taalspel, 
of een mogelijke, toevallige reconstructie is waarvoor in de plaats ook vele 
andere reconstructies bedacht hadden kunnen worden, heeft geen ingang 
gevonden onder historici. Daarmee zou immers geen recht worden ge-
daan aan de concrete, werkelijk bestaande maatschappelijke functie van 
geschiedschrijving, die als belangrijkste ambitie heeft juist zo goed en zin-
vol mogelijk te verwijzen naar een historische werkelijkheid die zich heeft 
voorgedaan. Dat is ook waar microhistorici als Ginzburg en Levi op gewe-
zen hebben: zij verzetten tegen de manier waarop positivistisch ingestelde 
historici tot aan de jaren tachtig probeerden de historische werkelijkheid te 
reconstrueren, namelijk met teveel nadruk op de structurele en niet-men-
selijke aspecten van het verleden. Er moest in de pogingen tot een accurate 
reconstructie van het verleden volgens Ginzburg en Levi weer meer ruimte 
komen voor het menselijke en het singuliere, zonder dat daarbij concessies 
werden gedaan aan historische controleerbaarheid.

Egodocumenten maken het mogelijk een individueel levenstraject te 
volgen. Van veel onbekende personen zijn echter geen persoonlijke bron-
nen meer te achterhalen. In deze gevallen kan wel worden geprobeerd de 
leefwereld van de gebiografeerde zo dicht mogelijk te benaderen; dat kan 
door familiebanden en sociale netwerken te reconstrueren, of op een ab-
stracter niveau, door de reconstructie van de mentaliteit van de periode 
en omgeving waarin de gebiografeerde leefde. De Franse historicus Alain 
Corbin leverde met zijn onderzoek naar een onbekende klompenmaker 
hiervan het bekendste voorbeeld. Dit is één van de benaderingen waarin 
biografie en geschiedschrijving in elkaar over lopen.

Op basis van observaties van meerdere auteurs kan in de laatste twee de-
cennia van de twintigste eeuw van de terugkeer van de biografie op bredere 
schaal in de dagelijkse praktijk van historici gesproken worden. Het was 
de vraag of daarbij niet al te vaak werd teruggegrepen naar de biografie in 
haar meer conventionele vorm, als beschrijvende en chronologische vertel-
ling. Historici zouden volgens kritische auteurs de belangrijkste inzichten 
en concepten die de geschiedschrijving als sociale wetenschap in de twin-
tigste eeuw had opgeleverd in hun nieuwe uitwerkingen van biografisch 
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onderzoek mee moeten nemen. Één van de pleitbezorgers van deze bij de 
tijd gebrachte biografische benadering was Annales-historicus Jacques Le 
Goff, die zelf een ‘nieuwe’ biografie schreef van de Heilige Lodewijk.

Deze ontwikkeling kan met enige goede wil achteraf een ‘biographical 
turn’ in de geschiedwetenschap genoemd worden. Ze viel samen met de 
opkomst in de geschiedschrijving van wat ‘persoonlijke geschiedenis’ ge-
noemd kan worden. Geschiedschrijving vanuit het deelnemersperspectief 
maakt het mogelijk het macroverhaal van de geschiedschrijving bij te stel-
len vanuit de historische handelingsruimte van concrete individuen, zon-
der de toevlucht te moeten nemen tot niet-wetenschappelijke uitingen van 
historische cultuur waarin een individueel perspectief naar voren komt.





Summary

T his dissertation reveals that a biography, despite all of the other qua-
lities that are attributed to it, has to be considered as essentially a 
gen re of history. On the basis of an extensive study of the literature, 

it has become clear that despite the programmatic rejection of biography in 
the twentieth century by various schools of historical research and histori-
ans, such as the Annales-historiographers under the leadership of Fernand 
Braudel, biography has always remained a variety of historiography and of 
thought about historiography. Despite its multi- and interdisciplinarity and 
diversity, biography has never disappeared from academic historiography.

This is demonstrated by an analysis of academic literature about bio-
graphy and reflections by historiographical theoreticians on biography and 
microhistory, above all in Germany, France and the English-speaking world 
during the second half of the twentieth century. The attempts by acade-
mics to define biography and the theoretical reflections on biography by 
historians and philosophers of history evaluated in this publication show 
how biographical research addresses the core issues of historical research. 
At what ‘scale’ can history be studied? What people can best be studied in 
order to achieve a better grasp of history? What is the scope of historical 
terms and concepts? To what extent do the surviving sources direct histo-
rians in their approaches to the past? An analysis, too, of attention devoted 
to biography in the leading historical journal Annales and an interpretation 
of the rise, during the last decades of the twentieth century, of microhistory 
and the individual perspective in historiography show the ways in which 
the study of individual lives are part of academic historical research. This 
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dissertation is, then, by nature a work of the history of science.
In an effort to make a contribution to biography studies, a field that is 

emerging at the present time, this study has attempted to determine, in an 
exploratory way, the place that biography has occupied in various acade-
mic disciplines, the ways in which biography has been reflected upon, and 
the relationships that have been established between biography and his-
toriography. The first chapter comprises an extensive consideration of the 
various ways in which biography has been defined in diverse periods and 
disciplinary contexts and how the theory of biography has had an awkward 
history, in part due to the emergence of the research field Life Writing in 
recent years, which will be the subject of the second chapter. In the sub-
sequent chapters, the central issue is the relationship between history and 
biography. 

Biography as a genre did not come into existence within one specific aca-
demic discipline. That is also one of the reasons why biography was not 
incorporated as a fully-fledged methodology within the academic study of 
history as it emerged in the nineteenth century and was developed in the 
twentieth. Research into one individual life from the past seemed too alien 
or conventional in the field of twentieth-century academic production, 
particularly in the context of the ambition to establish history as one of the 
social sciences, as exemplified by Braudel and his Annales colleagues. Ac-
cording to most historians in the twentieth century, knowledge about and 
insights into the past had, in the first instance, to be formulated on the basis 
of collective structures and patterns, expressed in synthesizing concepts.

Just as historiography is non-fiction, biography, too, is a form of non-fic-
tion. Biographers always investigate the lives of people who actually exis-
ted. In the twentieth century, however, a relatively large number of scholars 
of literary theory have considered biography from their own particular 
theo retical perspectives. In many of these reflections, attention is given to 
the idea that biography is a form of literature. With the designation ‘non-
fic tion,’ an important distinction can be established between, on the one 
hand, historiography, biography and journalism, and, on the other, literatu-
re, and, for example, (auto-)biographical fiction. Fiction, and biographical 
or autobiographical fiction in particular, can only contribute to an histori-
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cal or academic debate when its content is placed in an historical context 
that is subject to objective investigation.

Chapter 2 is concerned with Life Writing. Life Writing research, which 
has been on the rise in recent years within the walls of academia, has emer-
ged from cultural studies, gender studies and literary theory and investi-
gates a broad spectrum of texts in which lives are ‘written,’ such as letters, 
diaries, memoirs and autobiographies. In theory, biographies also belong to 
the research field of Life Writing, just as autobiography and ego-documents 
are considered to be part of the domain of the biography. In actual prac-
tice, it appears that the attention devoted to historical research, and also 
the importance attached to historical research in Life Writing, is limited. 
An analysis of the themes and content of the influential American journal 
Biography reveals that biography as a subject is increasingly being margi-
nalised. In Life Writing, narrative strategies in which a ‘self ’ and a personal 
social identity are central, not an external interpretation of someone’s life, 
as in biographical research.

Although the origin of biography lies in the narrative historiography of 
the Classics since Antiquity, an independent status has been attributed to 
biography within historiography. The passage in which Plutarch declares 
that he is not writing history (historia) but lives (vitae), establishing for 
the first time a clear distinction between the two activities, has been ci-
ted by many authors who have reflected on biography. While, during the 
eighteenth and nineteenth centuries, the didactic value of biographies 
in making the past accessible to a broader public was acknowledged, the 
twentieth century was especially concerned about the non-historiographi-
cal aspects of biography. Biographies were thought to be departing at times 
from the proper field of historiography: by, for example, investigating the 
personalities of their principal subjects, biographers traversed ground that 
was not historical. Biographies, moreover, were relevant to only one person 
and not to historical collectives; they could not possibly, then, be conside-
red historiography in the classic sense, as, for example, R.G. Collingwood 
wrote in his The Idea of History. In addition, they often contained many 
anecdotes and personal experiences, the historical value of which was not 
immediately obvious.
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There have nevertheless been reflections on the theory of historiography 
in the work of important authors from before the twentieth century who 
have given attention to biography, such as Jakob Burckhardt and Wilhelm 
von Humboldt. In the twentieth century, too, influential writers like 
Siegfried Kracauer, Hanna Arendt, Michel Foucault and Pierre Bourdieu 
have reflected on the genre biography, despite the relatively limited attenti-
on professional historians of the century paid to it.

There have been writers and currents of historical thought that unequi-
vocally rejected biography as a form of historiography. The repudiation of 
biography by the French Annales school is a well known example of this. 
During the heyday of this school, from the 1930s to the 1980s, biography 
stood in a very bad light among Annales historians. It was too clearly a 
genre that belonged to the histoire événementielle and the age preceding 
the period when historical practice was placed among the social sciences. 
Eventually, during the 1970s and 1980s, Annalistes realised that something 
valuable had been lost in the structuralist approach to the past and they 
became more receptive to the human dimensions of the past, which was 
expressed in the history of attitudes (histoire des mentalités) and the rise of 
microhistory.

As a result of this development, the perception that biography can in 
fact be a legitimate application of historiography gained traction among 
historians, both in practice and in reflections on historiographical theo-
ry. Biographies can contribute valuable historiography, but the extent to 
which that is actually the case is highly dependent on the means by which a 
biographer integrates historical discussions into the life being investigated. 
A shift occurred generally during the 1980s: in that decade, ‘historical’ bio-
graphies were once again awarded a central place in historical debates, for 
example in Germany and France, and biographies were also written by pro-
minent historians again. Additional research into the place of biographies 
in academic journals in the field of history might reveal whether that has 
in fact been the case. Research into the content of the historical journal 
Annales during a period of 80 years (chapter 3) does not support this: the 
place of biography remained small in the journal during all of these years.

The question of how to connect an individual human life with a histori-
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cal context has been an essential one for historians and biographers who 
have considered the historical value of biography. It has also been declared 
an inappropriate one, because it is based on a false contradiction. An indi-
vidual cannot be defined without context and a context or social structu-
re is constructed of individuals and their actions. Insights from sociology, 
among other disciplines, teach us that an individual human being cannot 
meaningfully exist without other people, without the social fabric around 
him. An individual identity cannot, paradoxically enough, be distinguished 
without other individual lives. The third chapter makes clear, on the basis 
of studies by Sabina Loriga and Olaf Hähner, how the complex relationship 
between biography and history has already been addressed in the past, and 
that the issue has been viewed from a wide variety of perspectives by diver-
se writers in the nineteenth and twentieth centuries. A final step, which has 
not yet been taken in biography studies, is an investigation, based more on 
empirical data, of the relationship between these two fields that depends 
on concrete biographies. Because in the biographies themselves, the ques-
tion of the relationship between the individual part and the historical part 
finally comes down to the quantity of space and attention in the text and 
in the investigation of sources devoted, respectively, to the unique circum-
stances of the individual life and the broader, supra-individual historical 
narrative.

One of the best-known methodological schools where an effort was 
made to provide a theoretical foundation for the new path that historio-
graphers had been forging since the 1970s and 1980s was that of microhis-
tory. The Italian historians Carlo Ginzburg, Edoardo Grendi and Giovanni 
Levi were its most important representatives. They claimed that by, in a 
sense, zooming in on the past and intensively studying specific cases, new 
insights into the past could be gained. In the process, the interpretations 
and concepts from the preceding decades of historiography were not ruth-
lessly pushed to the side or ignored, but were tested, supplemented or revi-
sed. Historiography without drawing broad lines, without historical synthe-
sis, is not possible, but these lines and syntheses can by tested by thorough 
research into private subjects. In the first phase of the microhistory school, 
the emphasis was placed on the representativeness of the microhistories: 
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thus, for example, Emmanuel Le Roy Ladurie’s Montaillou, by focusing in-
tensely on a fourteenth-century village in the French Pyrenees, told the sto-
ry of late medieval France on the basis of that village. The innovative value 
of microhistorical research, however, was not to be found in its ‘illustrative’ 
capacity but in its ‘corrective’ capacity: precisely by taking the uniqueness 
of the subject researched by microhistorians as a starting point, can the 
broader historical narrative be placed in a slightly different perspective and 
given a new meaning. This new phase in microhistory also made a strong 
connection between historiography and biography possible, as is shown in 
the fourth chapter.

The growing attention among historians from the 1970s on, for the priva-
te, local, individual and singular in the past, expressed itself in the return 
of cultural history, of historical actors, and the rise of microhistory, but the 
importance of this shift for historiography in general and for biography in 
particular has been studied too little; because with the ‘singularisation’ of 
the past (as formulated by Magnússon), the institutional perspective on the 
past has been diminished and the perspective of the participant has gained 
ground, in historiography at a general level and also in other domains of 
historical research, such as political and social history.

This shift in perspective has expressed itself in, among other things, the 
use of sources by historians, by, for example, employing institutional sour-
ces equally with other, less formal documents. The political implications 
of the production of sources have been viewed more critically, with the re-
sult that the degree to which the producers of these sources have directed 
our image of the past can be questioned. How can historians consciously 
and creatively deal with them? In this way, the methods of historians have 
moved closer to the methods of biographers. As a result of the fact that 
historians focus increasingly at the level of the private, at the historical ac-
tors and at daily life, historical research in recent decades overlapped more 
significantly with biographical research than previously. Consequently, 
biographers more easily become involved in academic discussions in histo-
riography and historians in turn can more often make use of biographies as 
sources for their research.

Another important achievement of microhistory is the extensive study 
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of individual lives that did not unfold in the elite layers of society. Until 
the 1960s and 1970s, such lives were represented, broadly formulated, in 
collective terms and concepts, or processed in inclusive categories, such 
as in quantitative or prosopographical studies. Microhistorians showed, 
however, that it could also be historically relevant to research the lives of 
individual people who could not be considered politically, intellectually or 
culturally influential. The social constellations in which ‘ordinary’ people 
function can be reasonably well recovered, although source material invol-
ves limitations by comparison with sources which have survived from peop-
le belonging to the upper layer of a society. Biography has clearly expanded 
its potential in choice of subject. Anyone can be the subject of a biography, 
from prince to pauper, provided there are sources available which make it 
possible to trace a life.

The return of the ‘narrative’ in historiography, also from the 1970s and 
1980s, may also have contributed to the revival of biography, according 
to writers like Lawrence Stone and Peter Burke. That historiography, and 
certainly also biography, is in large part story-telling, is widely recognised, 
and the linguistic turn has made historians aware of the way in which the 
language which historians themselves use is an actual element of their 
reconstructions of historical reality. But the radical thought that all histo-
riography can consequently be relativised as a play on words, or a possi-
ble, coincidental reconstruction in the place of which many other possi-
ble reconstructions could have been imagined has never been embraced 
by historians. Such an acknowledgement would not have done justice to 
the concrete, genuine social function of historiography, which has as its 
most important ambition to present a sound and meaningful representa-
tion of historical reality. It is that point that microhistorians like Ginzburg 
and Levi have stressed: they set themselves against the way that positivist 
historians up to the 1980s attempted to reconstruct historical reality, i.e. 
with too much emphasis on the structural and impersonal aspects of the 
past. According to Ginzburg and Levi, in the effort to reconstruct the past 
accurately, more room had to be created for the human and the singular, 
without making any concessions, in the process, to historical falsifiability. 

Ego-documents make it possible to follow the trajectory of an individual 
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life. For many unknown people, however, no personal sources survive. In 
these cases, an attempt can be made to approach as closely as possible the 
world in which that person lived; by reconstructing family associations and 
social networks, or on a more abstract level, by reconstructing the attitudes 
of the period and the environment in which the subject of the biography 
lived. The French historian Alain Corbin produced, with his research on an 
unknown maker of wooden shoes, the best-known example of such work. 
This is one of the approaches in which biography and historiography over-
lap with one another. 

On the basis of the observations of more writers, it is possible to speak 
of the return of biography in the daily practice of historians on a broader 
scale in the final two decades of the twentieth century. The question was 
whether people returned too often to the biography in its conventional 
form, as a descriptive and chronological narrative. According to critical wri-
ters, historians ought to adopt the most important insights and concepts 
which historiography as a social science had produced in the twentieth 
century in their new biographical research. One of the advocates of this 
contemporary biographical approach was the Annales historian Jacques Le 
Goff, who himself wrote a ‘new’ biography of Saint Louis. 

This development, can, with a degree of flexibility, be called, in retros-
pect, a ‘biographical turn’ in historiography. It coincided with the rise in 
historiography of what can be called ‘personal history.’ Historiography from 
the perspective of a participant makes it possible to adjust the macro-story 
of historiography from the historical sphere of negotiation of the concrete 
individual, without resorting to non-scientific expressions of a historical 
culture in which an individual perspective comes to the fore.
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