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Inleiding

Het Biografisch Portaal (www.biografischportaal.nl) is bedoeld als een 'Nationaal Biografisch 
Woordenboek van Nederland in lijn met andere soortgelijke woordenboeken in het buitenland, met 
als lichtend (maar vooralsnogonbereikbaar) voorbeeld de Britse Dictionary of National Biography.1 
Het Biografisch Portaal is opgezet als online verzameling van bestaande biografische verzamelingen 
oud en nieuw. Het is nu de grootste verzameling biografische lemmata in Nederland. Het portaal zelf 
kan het best worden beschouwd als een (verrrijkte) index over de (momenteel) 23 samenstellende 
bestanden heen. De bestanden variëren van 18e eewse biografische woordenboeken tot online 
publicaties en databases. In de samenstelling is gestreefd naar een zo breed mogelijke selectie van 
biografica en wordt nog steeds aangevuld. Het portaal is naast naslagwerk voor 
onderzoeksdoeleinden zowel een database als een conglomeraat van (biografische) bronnen.

De bruikbaarheid als onderzoeksinstrument hangt sterk af van de representativiteit van de bronnen. 
Het ligt voor de hand dit te beschouwen als een vraag naar de populatie van het portaal in 
verhouding tot de gehele bevolking of misschien de elite. De representativiteit zal ik uit verschillende 
perspectieven uitwerken en bekijken. Drie aspecten ervan zal ik hier gebruiken als voorbeeld. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: representativiteit voor demografisch onderzoek, voor 
onderzoek naar beeldvorming, en voor netwerkonderzoek.

Representativiteit voor demografisch onderzoek

Leeftijdverwachting

De biografische data in het portaal hebben een aantal aspecten die in principe voor demografische 
doeleinden geschikt zijn, waaronder leefjaren, geboorte en sterfplaats en aantal kinderen. In dit  
voorbeeld zal ik me concentreren op de leefjaren. De aanleiding voor het concrete onderzoekje was 
de claim in de NRC van 24 november 2011 dat schilders in de zeventiende en achttiende eeuw een 
stuk ouder werden dan aristocraten. Vantevoren moet worden opgemerkt dat gegevens over 
leefjaren niet voor alle in het portaal opgenomen personen beschikbaar zijn. Voor de meeste 
negentiende en twintigste eeuwers zijn ze wel bekend, maar in de periode daarvoor is de 
beschikbaarheid van geboorte- en sterfdatum veel minder vanzelfsprekend. In totaal zijn er rond de 
80.000 personen in het portaal opgenomen. Van 20.000 weten we de geboorte- en sterfjaren zeker, 
waardoor we hun leeftijd kunnen berekenen. De personen in het Biografisch Portaal zijn ingedeeld 
naar groepen op grond van hun maatschappelijke activiteit. Om praktische en methodologische 
redenen beperken we de groep tot die de opgenomen personen die zijn geboren tussen 1500 en 
1910. De meeste personen met geboorte- en sterfjaar in het BP leefden in de 19de eeuw (meer dan 
11.000), maar ook voor de zestiende tot en met de achttiende hebben we met respectievelijk 1.277, 

1 http://www.oxforddnb.com/
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2.335 en 3.665 personen voldoende data. De gemiddelde levensverwachting bij de geboorte was in 
de vroegmoderne tijd ten hoogste 35 jaar, maar deze lage verwachting wordt vooral veroorzaakt 
door een grote kindersterfte. Het is niet zo eenvoudig betrouwbare gegevens te vinden over 
levensverwachtingen voor degenen die hun kinderziektes doorstonden; de (verspreide) bronnen 
suggereren dat deze mensen een leeftijdverwachting hadden van 50 jaar, 55 volgens de meest 
optimistische schattingen. Voor de selectie uit het Biografisch Portaal blijkt de gemiddelde leeftijd 
een stuk hoger te zijn geweest. Om precies te zijn: gemiddeld ruim 64 jaar als we de negentiende 
eeuw meerekenen, en 62 als we die buiten beschouwing laten.  Natuurlijk is de elite in het 
Biografisch Portaal oververtegenwoordigd, en bovenal: mensen die lang genoeg leefden om iets te 
presteren en daardoor in aanmerking te komen om gebiografeerd te worden. Maar duidelijk wordt 
wel dat de beroemdheden uit de middengroepen zoals schilders, predikanten en literatoren in het BP 
een opmerkelijk gemiddeld beeld tonen. 

Nederlanders werden in de vroegmoderne tijd een stuk ouder dan tot nu toe werd aangenomen. Dat 
geldt voor vrijwel alle categorieën personen in het Biografisch Portaal, alleen de adel en de militairen 
bleven achter. In een vergelijking met een grotere groep personen uit andere bronnen moet 
uitwijzen hoe representatief de resultaten uit het Biografisch Portaal nu echt zijn, maar als 
laboratorium om snel een hypothese te checken bewees het op demografisch terrein zijn nut in de 
vergelijking met de data over de schilders. En natuurlijk zijn er veel meer mogelijkheden, want deze 
berekeningen zijn alleen gebaseerd op de nu beschikbare metadata. Met digitale gereedschappen 
kunnen uit de onderliggende teksten veel meer gegevens over personen en tijdsdata worden 
verzameld.2

Beeldvorming

Het tweede voorbeeld betreft dat van de beeldvorming. De biografische woordenboeken bestrijken 
zo'n twee eeuwen kanonisering van personen uit de geschiedenis van Nederland en op den duur 
moet het Portaal zelfs iedereen gaan bevatten van wie ooit een serieuze wetenschappelijke 
beschijving is gemaakt. In dit opzicht is de verzameling namen eigenlijk per definitie representatief. 
Dit is de verzamling mensen wier reputatie ze maakten tot wat Viktor Karády 'reputational elites' 
heeft genoemd. Natuurlijk schuilt er willekeur in deze verzamelingen, gebaseerd op de voorkeuren 
en blinde vlekken van de samenstellers: Van der Aa, Van Willegen, Van Wijngaarden, om er maar een 
paar te noemen, maar ook die van Haak en Romein in hun Nieuw Nederlands Biografisch 
Woordenboek en voor de latere gevallen de redacties van het BWN en DVN. Ze reflecteren de 
opvattingen en verschuivingen in opvattingen van hun tijd. Als je het BP als geheel benadert kun je 
die verschuiving moeilijk waarnemen, aangezien het bronnen uit verschillende tijdvakken zijn. Je zult 

2 Natuurlijk is dit maar een eerste benadering, waarvan de echte waarde moet worden vastgesteld aan de 

hand van een vergelijking met referentiedata voorzover die beschikbaar zijn. De data over de beeldend kunstenaars kwamen uit RKD 
artists, een database van het Rijksbureau voor Kunsthistorisce Documentatie, die ook in het portaal is opgenomen (maar bij deze 
proef niet meegenomen). Een overzicht van gegevens over levensverwachting in het verleden zie J. de Vries, A.M. van der Woude, 
Nederland 1500-1850. De eerste ronde van moderne economische groei, (Amsterdam, 1995), 67; voor de 19e eeuw Poppel, F. van & 
P. Ekamper (2010), Historische ontwikkeling van de sterfte in Nederland. In: A.H.P. Luijben & G.J. Kommer (eds.), Tijd en toekomst; 
deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. RIVM-rapport 270061008, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 20-25 en voor 
een internationaal overzicht Tommy Bengtson, Frans van Poppel, “Socioeconomic inequalities in death from past to present: An 
introduction” Explorations in Economic History 48 (2011), 343-356; Van Poppel maakt gebruik van Biografisch Portaal data in Frans 
van Poppel, Govert Bijwaard, Mart van Lieburg, Fred van Lieburg and Rik Hoekstra: “Forerunners in the mortality decline in the Low 
Countries?”, paper Determinants of Unusual and Differential Longevity, Wenen 21-23 November 2012. Het BiographyNET project van 
de VU is opgezet om gegevens uit het portaal te ontdekken en te harvesten via digitale manipulatie en textmining, voor een 
toelichting zie   en http:// 



dus de bronnen afzonderlijk met elkaar moeten vergelijken. De vergelijking wordt verder 
gecompliceerd door het verschil  tussen bronnen die een specifieke groep op het oog hebben en 
algemene naslagwerken. 
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 Het eerste aspect is is of personen aandacht kregen: de selectie van de beschrevenen. Zo is 

bijvoorbeeld wel opgemerkt dat in een ouder naslagwerk als het Biographisch Woordenboek 
der Nederlanden wel erg veel predikanten aan bod kwamen. Verschuivingen daarin kunnen 
het best worden onderzocht door woordenboeken met een algemeen karakter naast elkaar 
te leggen. 

 Ten tweede is er de hoeveelheid aandacht die ze werd geschonken, die tot uitdrukking komt 
in de lengte van de lemmata waarin ze werden beschreven en de eventuele verandering 
daarin bij personen die voorkomen in meer dan een naslagwerk. 

 Ten derde is er de inhoud van de lemmata en de appreciatie van de opgenomen personen 

die daarin tot uitdrukking komt of het licht waarin ze werden beschouwd. Met 
technologische mogelijkheden kan men hier streven naar 'sentiment mining' – wijze waarop 
appreciatie in taal tot uitdrukking komt. 

Maar er zijn ook heel andere invalshoeken mogelijk, die misschien het best onder de term serieel 
kwalitatieve geschiedenis gevangen kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld de aandacht (of het gebrek 
daaraan) voor het gezins- en persoonlijk leven van de gebiografeerden. Of de wijze waarop vrouwen 
werden beschreven (zie het DVN). Of de manier waarop nationale of bijvoorbeeld anti-Spaanse 
sentimenten tot uitdrukking komen in de beschijving van de personen die een rol speelden in de 
opstand. 
Een weer heel andere benadering is de concentratie van personen rondom sleutelepisoden in de 
geschiedenis en verschuivingen daarin, de verschuivende waardering voor kunstenaars of 
kunststromingen. Het scala kan nog veel breder zijn, want in feite is de verzameling van de lemmata 
in het Biografisch Portaal een dwarsdoorsnede van het geschiedbeeld en het historisch bewustzijn 
dat in veel opzichten verder reikt dan traditionele historiografie. De auteurs van de biografische 
lemmata zijn immers niet alleen professionele historici, eventueel uitgebreid met letterkundigen, 
maar deskundigen van een veel gevarieerder pluimage. 
Overigens biedt het portaal niet alleen de mogelijkheid om verschillen en verschuivingen in de 



beeldvorming te bestuderen maar ook een uitgelezen kans ontlening en regelrechte overschrijverij 
en daarmee de persistentie van eenmaal gevestigde imago's.

Netwerken

Het derde voorbeeld wordt vooral ingegeven door de mogelijkheden die een zo grote verzameling 
van personen uit de elite in brede zin als vanzelf in zich lijkt te dragen – die van de reconstructie van 
allerhande netwerken van politieke, maatschappelijke, culturele of zelfs grensoverschrijdende aard. 
Misschien stelt de representativiteit van het portaal ons daar wel voor het grootste probleem. De 
onderliggende aanname is dat een elitenetwerk als zodanig gerepresenteerd zou zijn in de 
verzamelde biografica van het portaal. Het is echter maar de vraag of die aanname terecht is. Het 
functioneren van een netwerk is immers afhankelijk van al zijn samenstellende delen, de grote en de 
kleine. Een politiek netwerk, bijvoorbeeld, bestaat uit kopstukken die gezichtsbepalend zijn, maar die 
voor de schraging en uitoefening van hun macht sterk rusten op een veel talrijker gezelschap van 
kleine uitvoerders, agenten en zetbazen die op hun beurt afhankelijk zijn van de bereidheid van de 
machtigen gunsten te verlenen en banen te schenken. Iets soortgelijks geldt voor een netwerk van 
schrijvers of geleerden, waarin velen functioneren en communiceren als leermeersters, leerlingen, 
mindere goden en epigonen, drinkebroers, geestverwanten en partijgangers die het functioneren 
van het radarwerk mogelijk maken. Dit geldt misschien nog in sterkere mate voor de 
verbindingsschakels tussen netwerken uit verschillende maatschappelijke sectoren, waar een 
cruciale rol wordt ingenomen door de makelaars en agenten. In historische bronnenverzamelingen 
kan men het functioneren van netwerken in actie zien doordat een veelheid aan actoren van divers 
allooi betrokken is bij historische acties. Vaak vangt de historicus slechts een glimp op van wat er 
gebeurde, en vaak is dit slechts te begrijpen met de nodige interpretatie. Het biografisch genre, 
echter, heeft vooral oog voor de kopstukken uit al deze netwerken en minder voor degenen die 
gewoon en onopvallend hun werk deden of niet zo bekend werden maar wel als voorgangers of 
medewerkers een cruciale rol vervulden voor de 'grote jongens' die in een biografische woordenboek 
zijn geëindigd. Natuurlijk worden in de teksten van de lemmata veel meer personen genoemd, wat 
de selectie van personen veel vergroot. Zo wordt het mogelijk een groter stuk van het netwerk in 
beeld te brengen dan alleen aan de hand van de personen zelf mogelijk zou zijn geweest. 

Om maar een voorbeeld te noemen – als men wil weten wie lid waren van patriottische vereniging of 
daar een rol in speelden, dan moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moeten er 
voldoende personen zijn beschreven die lid waren om een beeld te kunnen vormen van de aard en 
hoedanigheid van het lidmaatschap, maar stel dat ze zijn beschreven, dan moet tevens in de 
biografieën in kwestie vermeld staan dat de persoon lid was van de patriottische vereniging.3 Ook 
bevatten biografieën vaak maar zeer beperkte informatie over familierelaties. Op zijn best zijn dat de 
vader, moeder, echtgenote en het aantal kinderen.  Relaties met anderen worden alleen genoemd 
voorzover ze van belang waren voor de identiteit, het leven of het functioneren van de 
gebiografeerde. Andere familierelaties moeten additioneel worden gereconstrueerd en 
geïdentificeerd.

Ik wil hiermee absoluut niet betogen dat de verzamelde biografica in het Biografisch Portaal daarmee 
onbruikbaar zouden zijn voor netwerk onderzoek. Meestal, echter, zal het Portaal geen kant en klare 
selectie opleveren waarmee direct analyses gedaan kunnen worden. Wel is het materiaal heel 

3  Dit is misschien te negatief gesteld want misschien is het van sommige personen niet bekend of ze patriotten waren, 
en wordt dat juist waarschijnlijk door hun contacten met patriotten die blijken uit de verzamelde gegevens in het portaal.



geschikt voor exploraties - om een ruwe selecties te maken en eerste verbanden te leggen tussen 
personen uit een maatschappelijke of culturele sector of een specifieke tijd, of juist diachroon 
ontwikkelingen te bestuderen. Hoewel deze selecties niet vaak op zichzelf kunnen staan, kunnen ze 
wel functioneren als een kern waaraan data uit andere bron kunnen worden gelinkt en opgehangen. 
Met het beschikbaar komen van steeds meer en gevarieerde bronnen (databases en teksten) op het 
internet, groeien de mogelijkheden hiervoor met de dag. Deze gegevens kunnen worden 
gecompleteerd met aanvullend onderzoek in literatuur of archief om de ontbrekende personen van 
het tweede garnituur en hun rol in een netwerk te verzamelen.

Conclusie

De drie voorbeelden van de representativiteit van het Biografisch Portaal en het  onderliggende 
materiaal aan biografische lemmata geven aan dat de represenatativiteit van de personen in het 
Portaal vele kanten heeft, die niet allemaal op een zelfde manier gewogen kunnen worden. Uit 
onderzoeksoogpunt is het Portaal het best geschikt als venster op het verleden en de waardering 
daarvan. Als fundgrube voor verschuivende imago's en veranderend belang dat wordt gehecht aan 
episoden uit het verleden. Hier ligt het echte belang, en eigenlijk is dat ook niet zo vreemd, want dit 
is het meest eigen aan het terrein van de biografie.

Voor selectiemechanisme voor meer objectieve data is het in heel veel gevallen en voor heel veel 
menswetenschappers geschikt als laboratorium waarin het door zijn cumulatieve dataverzamelingen 
zicht kan bieden op heel uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen, variërend van demografie 
tot netwerken van velerlei aard. Voor veel van deze gegevens zijn maar zeer beperkt grote 
dataverzamelingen beschikbaar en daarom is een eerste middel om snel een selectie samen te 
stellen en een hypothese te testen meer dan welkom. In deze gevallen zal echter in een verder 
stadium bijna altijd extra onderzoek aan andere bronnen nodig zijn om vermoedens te testen of 
verder uit te werken. 
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