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Hoe kunnen levenslopen, 
opgevat als gestandaardi
seerde biografieën, dienen 
als een nieuwe historische 
bron? Welke vragen kunnen 
ermee beantwoord worden? 
Antwoorden op deze vragen 
komen van Jan Kok, hoog
leraar Vergelijkende geschie
denis van de levensloop.
In de patronen in levens 
van mensen uit verschil

lende perioden en landen bestaan opmerkelijke ver
schillen. Om die te kunnen begrijpen is kennis nodig 
van sociale, economische en culturele factoren.  
Aan de hand van een voorbeeld – het ongehuwd 
 samenwonen in heden en verleden – betoogt Kok dat 
historische levenslopen inzicht bieden in de veel
omvattende recente veranderingen in het gezinsleven 
én in de grote verschillen die we daarin binnen Europa 
aantreffen. Tenslotte wordt bekeken hoe dit onder
zoek kan profiteren van de recente, digitale ont
sluiting van historische bevolkingsgegevens. Welke 
verandering in competenties en werkwijzen is nodig 
om optimaal te kunnen profiteren van de opmars van 
de ‘ehumanities’? 

Jan Kok (Texel, 1959) studeerde sociale en economische 
geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 
promoveerde op het verschijnsel buitenechtelijke 
 geboorten in de negentiende eeuw. Bij het Inter
nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis werkte 
hij aan de opbouw van een groot databestand met 
historische levenslopen. Hij houdt zich ook bezig met 
‘ehumanities’, ofwel de mogelijkheden en implicaties 
van digitalisering voor het geesteswetenschappelijk 
onderzoek.
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Mijnheer de rector magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

Van wat een levensloop is, kunnen we ons allemaal wel een voorstelling maken.  
We hebben immers allemaal onze eigen veelzijdige biografie: we zijn ergens geboren,  
we hebben een familie waarvan we de verhalen, mooie en minder mooie, met ons mee
dragen. We hebben een geschiedenis van woonplaatsen en verhuizingen, van liefdes, 
van ups en downs in ons beroep, van ongelukken en ziektes, van geloof, van politieke 
keuzes en ga zo maar door. Dat geldt voor ons, en dat geldt ook voor de vele generaties 
die ons zijn voorgegaan. De vraag die ik vanmiddag aan de orde wil stellen is: kunnen 
we levenslopen van mensen uit het verleden gebruiken als een bron voor historisch 
onderzoek? Uiteraard, zult u zeggen. Immers, geschiedschrijving maakt bijna altijd  
gebruik van biografische gegevens. We kunnen ons bijvoorbeeld geen geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog voorstellen zonder de biografieën van de hoofdrolspelers en 
zonder de verhalen van de soldaten en slachtoffers. En zelfs in veel economische en 
sociale geschiedenis zit een biografisch element; er wordt vaak gewerkt met volks
tellingen, belastinglijsten, statistieken opgebouwd uit individuele gegevens. Zijn we dan 
als historici niet al heel vaak bezig met levenslopen? Vanwaar dan een aparte leerstoel 
‘Vergelijkende geschiedenis van de levensloop’?

Ik bedoel met historische levenslopen iets anders dan klassieke biografieën, iets 
anders dan levensverhalen, en ook iets anders dan de optelsom van individuele ken
merken die we in de tabellen van de economische en sociale geschiedenis tegenkomen. 
Wat ik dan precies bedoel, wil ik u de komende kleine drie kwartier duidelijk maken. Ik 
hoop vooral te kunnen uitleggen waarom de bestudering van levenslopen ons inzicht 
kan verrijken, niet alleen van historische verschijnselen maar ook van ontwikkelingen 
die tot op de dag van vandaag doorlopen. Gaandeweg hoop ik nog een paar andere  
vragen te beantwoorden rond mijn leeropdracht ‘Vergelijkende geschiedenis van de  
levensloop’. Deze is gekoppeld aan een onderzoeksprogramma waarin historisch 
demografen gaan samenwerken met cultuurhistorici. Hoe stellen we ons dat voor en 
hoe zou het inzicht in levenslopen kunnen winnen bij die samenwerking? Daar komt 
bij dat de leerstoel gesponsord wordt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, als versterking van haar ehumanitiesprogramma. Wat maakt die 
historische levenslopen zo interessant dat ze een plek verdienen in de avantgarde van 
de ehumanities, waarbij ‘e’ staat voor elektronisch of digitaal en voor enhanced of  
verrijkt? Tenslotte is vergelijkende geschiedenis onderdeel van de leeropdracht. Wat  
is de meerwaarde van internationale vergelijkingen en hoe zouden we die kunnen  
realiseren?
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levens lezen
Elke levensloop is uniek, maar levenslopen hebben tegelijkertijd herkenbare patronen. 
Zo’n patroon is het delen van typerende ervaringen gedurende een bepaalde levensfase. 
Een eerste vraag is dan: om welke levensfasen gaat het, hoe lang duren ze, en hoeveel 
mensen maken die typerende ervaringen mee? En vervolgens kunnen we ons afvragen: 
verschuiven die levensfasen in de loop van de tijd en waarom? Ter illustratie toon ik dit 
ganzenbord uit 1840, waar de ‘reis door het leven’ is afgebeeld. Met ‘het leven’ doelt de 
maker op het gezinsleven, waarin liefde en rouw voor hoogte en dieptepunten zorgen. 
De liefde speelt vanaf het 17e jaar (‘eerste opwelling der liefde’), maar de partnerkeuze 
is een langdurig proces dat pas uitmondt in een verloving op het 29e jaar en een huwe
lijk op het 31e. Dan begint de fase van het eigen gezin met goede en slechte tijden (‘45/46 
Welvaren Armoede. Ontvangt 3 om aardappelen te koopen’). De dood komt steeds na
drukkelijker in het spel: op 4142 jaar is er het ‘verlies van geliefde kinderen’, op 4950 
de ‘dood der vrouw of man’, op 6970 de ‘rouw over den dood van volwassen kinderen 

en veelbelovende kleinkinderen’, en op 7374 de ‘dood der meeste kindervrienden’. De 
laatste fase van het leven, de ouderdom, begint al na het 60e levensjaar maar duurt niet 
lang: bij 80 jaar is het ‘eindperk’ bereikt.

Een hedendaagse variant heet ‘Levensweg’, een Nederlandse versie van de Game of 
Life. Waar het leven in het negentiendeeeuwse spel behoorlijk vastligt, wordt in Levens
weg een actieve inbreng vereist. De reclame voor het spel luidt: ‘In Levensweg bepalen 
de spelers voor een groot deel zelf of hun leven wel of niet slaagt… Volg de aanwijzingen 
op het speelbord en maak belangrijke keuzes. Ga je eerst een opleiding volgen zodat je 
later in het spel op een salarisvakje meer krijgt uitbetaald? Of begin je zonder papiertje 
aan jouw levensweg zodat je een korte voorsprong hebt op de anderen, maar genoegen 
moet nemen met minder geld?’1 De vergelijking van beide bordspelen onthult al iets 
van de verschuiving van de levensloop tussen de 19e en de 21e eeuw. Er is bijvoorbeeld 
een andere indeling in levensfasen gekomen, waarbij de fase van de ouderdom is  
opgesplitst. De derde levensfase is die tussen 60 en 75 jaar en wordt doorgaans geken
merkt door financiële zekerheid, veel vrije tijd en een nog goede gezondheid. In de  
vierde, laatste, fase voeren zwakkere gezondheid en toenemende afhankelijkheid de  
boventoon.2 Een verschil met vroeger is ook dat de dood – althans op jonge leeftijd – 
veel minder vaak spelbreker is. Ook is de volgorde van stappen in de gezinsvorming – 
verliefd, verloofd, getrouwd, komst van kinderen – ontdaan van zijn 19e en vroeg  
20eeeuwse vanzelfsprekendheid. En waar het leven in de 19e eeuw slingert tussen rol
patronenen fatsoensnormen enerzijds, de grillen van het demografische lot anderzijds, 
lijkt momenteel vooral de maakbaarheid van de eigen levensloop het sleutelwoord.

Levenslopen kunnen we zien als gestandaardiseerde biografieën, dat wil zeggen 
dat levensgeschiedenissen worden vereenvoudigd en teruggebracht tot vergelijk  
bare eenheden. In de eerste plaats wordt het leven verdeeld in domeinen, zoals onder
wijs, werk, gezin. Elk domein wordt gekenmerkt door ‘posities’, zoals werkend of  
nietwerkend, met een relatie of zonder relatie, met kind of zonder kind et cetera. Een 
‘gebeurtenis’ markeert de overgang van de ene positie naar de andere. De analyse van 
levens lopen cirkelt rond de leeftijd waarop gebeurtenissen of overgangsmomenten 
plaatsvinden, de gemiddelde duur van posities, de volgorde van posities, en het samen
spel tussen gebeurtenissen op verschillende levensdomeinen. Zo was de terugtreding 
van vrouwen uit de arbeidsmarkt lang gekoppeld aan het huwelijk, later aan de komst 
van het eerste of tweede kind. Historische veranderingen in levenslopen, en daarmee 
van de samenleving, worden inzichtelijk als gekeken wordt hoe gemiddelde levenslopen 
verschillen tussen opeenvolgende generaties (of in het jargon: geboortecohorten). Zo  
is bekend dat de mensen geboren in de eerste helft van de twintigste eeuw het meest  
op elkaar leken wat betreft deelname aan het huwelijk, de leeftijd waarop getrouwd 
werd en de volgorde van uit huis gaan, trouwen en kinderen krijgen. Noch daarvoor, 
noch daarna was er sprake van zo’n duidelijke standaardlevensloop.3 Veranderingen  
in levenslooppatronen zijn te verklaren uit en geven inzicht in het samenspel tussen  Figuur 1: De reis door het leven. Gezelschapspel. Litho 1840
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demografische factoren, de invloed van regelgeving, economische veranderingen en 
maatschappelijke normen. Die normen worden ook wel omschreven als ‘culturele 
scripts’, als het ware draaiboeken met de volgorde waarin en de leeftijd waarop de  
belangrijke stappen in het leven gezet moeten worden.4 De vergelijking van levenslopen 
tussen verschillende samenlevingen maakt het mogelijk om die culturele scripts beter 
in beeld te krijgen – ik kom daar straks nog op terug.

De levensloopanalyse kent nog andere dimensies dan de vergelijking van levens
fasen. In de eerste plaats wordt het leven gezien als een cumulatief proces, dat wil zeg
gen dat onderkend wordt dat eerdere keuzes en ervaringen doorwerken in latere keuzes 
en ervaringen. Dit zal bij biografen als een open deur overkomen, maar voor historisch
demografen is het toch een belangrijke verrijking van de onderzoeksmogelijkheden. 
Immers: het onderzoek is nu nog vaak gericht op losstaande gebeurtenissen als migre
ren, trouwen, kinderen krijgen, terwijl de keten aan voorafgaande gebeurtenissen buiten 
beeld blijft. Door de voorgaande ervaringen en zelfs alternatieve keuzes in het onder
zoek te betrekken, kunnen we beter greep krijgen op het procesmatige karakter van  
demografisch gedrag.5 Zo kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken hoe de leeftijd, de af
stand en de wijze waarop iemand migreerde, doorwerkte op latere gezinsvorming of op 
de latere carrière.6 Een tweede dimensie is die van de ‘verbonden levens’, de erkenning 
dat de levensloop van naasten direct ingrijpt op de eigen mogelijkheden en keuzes. We 
kunnen hierbij denken aan de manier waarop broers en zussen fungeren als voorbeel
den of kunnen helpen met het vinden van werk en huisvesting. Aantal, sociale positie 
en geografische nabijheid van broers en zussen kunnen dus levenslopen beïnvloeden en 
het is heel interessant om te kijken hoe dit in de loop van de tijd verandert.7

In het onderzoek naar levenslopen proberen we in kaart te brengen welke hulp
bronnen en gedragsopties mensen hadden. Bij hulpbronnen kun je denken aan de ken
nis, vaardigheden en contacten die mensen van hun ouders meekregen, maar ook aan 
land, geld of een bedrijf als dat voorhanden was. Vervolgens is de vraag: waar hing het 
van af of mensen van die hulpbronnen gebruik konden maken: van hun geslacht, van 
de samenstelling van het gezin, van hun positie in de rangorde van kinderen? Oudste 
kinderen van twintig, bijvoorbeeld, hadden een heel ander uitgangspunt dan jongste 
kinderen van twintig. Voor het oudste kind gold dat de ouders nog relatief jong waren, 
dat er geen middelen uit het bedrijf vrijgemaakt konden worden en dat hulp van het 
kind (eventueel financieel) bij de opvoeding van de jongsten zeer gewenst was. Daar
entegen bevond de jongste zich op zijn of haar twintigste in de situatie dat de grootste 
druk op het gezinsinkomen achter de rug was, dat oudere broers en zussen konden  
helpen bij het zoeken naar werk of huisvesting, maar tegelijkertijd ook dat de ouders 
uitkeken naar een opvolger, in ieder geval iemand die hen op de oude dag zou kunnen 
verzorgen. Niet voor niets bleven veel jongste dochters ongehuwd.8

Levenslopen zijn uiteraard nooit gedetermineerd. Mensen stellen zichzelf levens
doelen, voor de korte of lange termijn, en passen die steeds zelf aan de omstandigheden 

aan. In het onderzoek naar levenslopen is het dan ook steeds de vraag welke speel
ruimte, welke agency mensen hadden om tactisch of strategisch in te spelen op de  
situatie, om hun hulpbronnen in te zetten en hun doelen te bereiken. In het onderzoek 
is dan ook de vraag: in welke periode, in welke sociale groepen hadden mensen meer of 
minder mogelijkheden hun levensdoelen te realiseren.9 Het is ook fascinerend om te 
zien hoe die agency in verschillende culturen anders uitpakt. Het op maat samenstellen 
van het eigen gezin was tot voor kort in christelijke samenlevingen geen optie. In nood
gevallen werden dan wel kinderen te vondeling gelegd en vanaf het einde van de negen
tiende eeuw werd het uiteindelijke aantal kinderen ingeperkt, maar de samenstelling 
naar geslacht werd altijd als gegeven beschouwd. Niet zo in Japan waar volgorde naar 
geslacht en het ideale interval tussen geboorten werden gereguleerd via kindermoord, 
of ‘wieden’ zoals ze het zelf benoemden. Dit had ook weer alles te maken met verschil
lende culturele noties over het begin van het menselijk leven.10

In het ‘lezen van levens’ moeten we dus rekening houden met de inwerking van 
omgevingsfactoren en individuele eigenschappen enerzijds, en met de per persoon en 
per samenleving wisselende mate van handelings en keuzevrijheid anderzijds. Maar 
natuurlijk moeten we ook een ruime marge overhouden voor het toeval. Het leven blijft 
lijken op een ganzenbord, waarbij de ene speler dankzij een aantal zessen op rij heel snel 
heel ver komt, terwijl een andere met eentjes aan het begin blijft steken. Er is dus heel 
veel onderlinge variatie. De statistische technieken waarmee we levenslopen onder
zoeken, zijn niet voor niets gebaseerd op de kansrekening, waarin die variatie wordt 
verwerkt. We kunnen laten zien hoe kansen van mensen (bijvoorbeeld om te migreren, 
te huwen of te sterven) beïnvloed zijn geweest door het samenspel van maatschap
pelijke en persoonlijke omstandigheden. Daarmee hebben we echter zelfs niet één  
levensloop kunnen verklaren, maar dat is dan ook uitdrukkelijk niet de pretentie van de 
levensloopbenadering.

De analyse van levenslopen is vooral ontwikkeld en tot bloei gekomen in de  
psychologie en de gezinssociologie.11 Toch is het veel méér dan de zoveelste sociaal
wetenschappelijke techniek, die historici overnemen en voor hun eigen onderzoek  
inzetten. Het gaat mijns inziens om een bij uitstek historische benaderingswijze en wel 
vanwege de essentiële rol die de tijd in de analyse inneemt. Ik doel op de noodzaak en 
het vermogen om rekening te houden met gelijktijdige processen op verschillende  
tijdsniveaus. Een schema kan dit verduidelijken. We onderkennen maar liefst vier tijds
niveaus. De onderste is de tijd van het individu, waarbij de eigen leeftijd aangeeft  
welke gebeurtenissen verwacht kunnen worden: naar school gaan, een relatie begin
nen, kinderen krijgen, gezondheidsklachten krijgen. De tweede laag is de tijd van het 
gezin, die vaak als een cyclus wordt voorgesteld. Zoals ik daarstraks al aangaf, zijn de 
mogelijkheden van mensen op bepaalde leeftijden ook bepaald door de fase in de cyclus 
van het ouderlijk gezin; dit sluit aan bij het concept van de verbonden levens. De derde 
tijdslaag heeft betrekking op de generatie of het geboortecohort. Als generatiegenoten 
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tijdens een belangrijke fase in de levensloop (bijvoorbeeld de adolescentie) ingrijpende 
historische gebeurtenissen ondergaan, onderscheidt hen dat blijvend van andere  
generaties.12 Maar ook kan een generatie door veel geboorten en weinig sterfte relatief 
groot zijn, waardoor mensen meer met elkaar moeten concurreren om maatschappe
lijke posities dan in het omgekeerde geval. Een extreem voorbeeld van een cohorteffect 
op levenslopen kunnen we vinden in China, waar niet alleen het kindertal in korte tijd 
sterk is verlaagd, maar waar ook een scheve getalsverhouding tussen mannen en vrou
wen is ontstaan. Chinese jongens hebben dan wel de steun van hun familie en het 
economisch getij aan hun kant, op het gebied van relaties zullen ze het toch moeilijk 
krijgen. Tenslotte is er de historische tijd die op iedereen, ongeacht leeftijd of generatie, 
inwerkt, zoals het uitbreken van een oorlog en het optreden van een economische  
crisis.

Inmiddels is wel duidelijk geworden waar het bij ‘levens lezen’ om gaat: de analyse van 
patronen in doorgaans grote aantallen gestandaardiseerde biografieën. Daarmee kun
nen we ons inzicht in tal van aspecten van het menselijk gedrag verfijnen en, terugkij
kend, het sociaal en demografisch handelen van mensen beter ontrafelen. Maar is dat 
het dan? Is de levensloop vooral bedoeld als een scherpstellen van onze blik op proces
sen die we toch al grotendeels kennen? Ik denk dat historische levenslopen ons ook 
helpen om huidige en nog ongewisse ontwikkelingen te begrijpen en ik wil dit aan de 
hand van een concreet voorbeeld laten zien.

ongehuwd samenwonen: revenge of history?
Sinds mensenheugenis is het huwelijk de door de familie, gemeenschap en later door 
kerk en staat gesanctioneerde overgang naar de vorming van een eigen gezin en als  
zodanig een van de belangrijkste rites de passage naar de volwassenheid. Maar de laat
ste tijd is deze vertrouwde inbedding van de levensloop verdwenen. Steeds vaker wordt 
het huwelijk voorafgegaan of vervangen door het ongehuwd samenwonen, al dan niet 
met een samenlevingscontract. Hoe kan het huwelijk zo snel zijn functie hebben ver
loren, waar hangt deze ontwikkeling mee samen en wat betekent het voor de ontwikke
ling van relaties, voor het krijgen en opvoeden van kinderen, voor sociale zorg in de 
toekomst? Gaat het om een onomkeerbaar proces, dat zich in alle landen op ongeveer 
dezelfde manier aan het voltrekken is? Dit vraagstuk houdt momenteel begrijpelijker
wijs veel demografen en gezinssociologen bezig; ik hoop te laten zien dat hier ook voor 
historici een uitdaging ligt.

De recente toename van het ongehuwd samenwonen begon eind jaren zestig en 
het spreekt voor zich dat er een verband is met de andere grote ontwikkelingen in deze 
periode. In de eerste plaats is dat de komst van de pil, waardoor seksualiteit en voort
planting losgekoppeld konden worden, althans veel effectiever dan voorheen, en met 
een hoofdrol voor de vrouw. In de tweede plaats is dat de seksuele revolutie, waarbij 
huwelijk en seksualiteit werden losgekoppeld. Tenslotte de emancipatie, die voor vrou
wen de mogelijkheid tot volwaardige carrières vergrootte. Dit hield ook in dat huwelijk 
en kinderen steeds meer werden uitgesteld. Dat uitstel, gekoppeld aan de seksuele  
revolutie en de beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen, maakte ongehuwd samen
wonen voor velen een voor de hand liggende keuze. Als laatste factor moet hier de ont
kerkelijking genoemd worden, waardoor kerkelijke bezwaren voor steeds minder mensen 
een rol speelden.13

De toename van het ongehuwd samenwonen maakt dus deel uit van een aantal 
veranderingsprocessen. Volgens een aantal invloedrijke demografen kunnen die proces
sen worden samengenomen onder de noemer van ‘Tweede Demografische Transitie’.14 
Die transitie is niet meer of minder dan een revolutie in het demografisch gedrag, dat 
tot grote en onvoorspelbare veranderingen heeft geleid. De oorzaak ligt in een verschui
ving in de waardenstructuur van de samenleving. De gedachte is dat er, dankzij het  

Figuur 2: Tijdslagen in de levensanalyse. Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam
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inmiddels bereikte niveau van welvaart en bestaanszekerheid, ruimte is gekomen voor 
de vervulling van zogenaamde ‘postmaterialistische’ behoeften. Dat zijn behoeften  
aan erkenning, zelfontplooiing en vrijheid van meningsuiting. Dit individualisme, het  
kiezen voor de eigen ontplooiing en voor minder langdurige bindingen, vinden  
we volgens deze demografen terug in uitstel van relatievorming en ouderschap, in  
vaker alleen wonen, in een kleiner aantal kinderen en vaker kinderloosheid, in echt
scheidingen en in ongehuwd samenwonen. Volgens de aanhangers mag deze Tweede 
Demografische Transitie niet zomaar gezien worden als een vervolg op de Eerste Demo
grafische Transitie, de daling van zowel sterfte als geboortecijfers, die in WestEuropa 
in het vierde kwart van de negentiende eeuw inzette. Waar de eerste daling van de 
vruchtbaarheid nog werd ingegeven door de zorg om een beter leven voor het na geslacht, 
zou het nu uitsluitend gaan om de zelfontplooiing. Dit betekent ook dat de mechanis
men die vroeger voor een zeker bevolkingsevenwicht zorgden, zijn verdwenen. De daling 
van de vruchtbaarheid in veel landen onder het zogenaamde vervangingsniveau leidt 
tot zorgen rond vergrijzing, de toekomst van het sociale zekerheidstelsel en immigratie. 
De aanhangers van deze theorie voorspellen dat deze door individualisme voortgestuw
de transitie onstuitbaar is, en zich overal zal voltrekken, maar ze zijn niet per definitie 
optimistisch over de gevolgen. De (te) lage vruchtbaarheid kan, zoals gezegd, voor 
maatschappelijke problemen zorgen, en daar komen nog gevolgen van de instabiliteit 
van veel relaties bovenop. Dan moeten we denken aan de opvoeding van kinderen uit 
gebroken gezinnen en de effecten voor de woningmarkt. Ongehuwd samenwonenden 
gaan overigens vaker uit elkaar dan gehuwden.15 Kortom, het is van groot belang om te 
weten of dit scenario klopt, en daarom is het zaak de ontwikkeling in de voornaamste 
indicatoren ervan goed in kaart te brengen.

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het duurde even voor dit fenomeen 
in de overheidsstatistieken doordrong, vandaar dat vaak het percentage buitenechte
lijke geboorten als belangrijkste indicator wordt gebruikt. Figuur 3 laat duidelijk zien 
dat de stijging zich in alle landen voordoet, maar dat we duidelijk koplopers (Scandina
vische landen) en achterblijvers (ZuidEuropese landen) kunnen onderscheiden. In 
sommige OostEuropese landen, zoals Bulgarije, is het percentage buitenechtelijke  
geboorten heel snel gestegen. Interessant is dat sommige onderzoekers uit die regio de 
hoge percentages buitenechtelijke geboorten lijken te verwelkomen als een teken van 
modernisering.16 Maar anderen zijn op dit punt veel sceptischer. Ze wijzen op de  
samenhang met de maatschappelijke ontwrichtingen na de val van het communisme 
in 1989 en op het feit dat buitenechtelijkheid en ongehuwd samenwonen bovenal voor
komen onder de laagstopgeleiden op het platteland, niet bepaald de maatschappelijke 
voorhoede die in het westen begon met samenwonen.17

Voor Europa heb ik het percentage ongehuwd samenwonende vrouwen onder  
2029jarigen in kaart gebracht. Weliswaar betreft dit het jaar 2000, de regio nale  
spreiding is nog niet wezenlijk veranderd (Figuur 4).

Direct vallen weer de grote verschillen tussen de landen op. Koplopers zijn, zoals  
verwacht, de Scandinavische landen en Estland, maar ook in Frankrijk, Engeland en 
Ierland wordt veel samengewoond. In ZuidEuropa, en vooral in Griekenland en Italië, 
zien we nog heel weinig jongeren samenwonen. Maar dit hangt samen met een ander 
opmerkelijk fenomeen, en dat is het heel lang bij de ouders blijven wonen.

Een kaart is natuurlijk maar een momentopname en zegt nog niets over de vraag 
of de Europese landen naar elkaar toegroeien, en wel naar hetzelfde – feitelijk Scandi
navische – model. In Scandinavië was ongehuwd samenwonen na de oorlog beperkt  
tot een kleine minderheid, en betrof het vooral gescheidenen op middelbare leeftijd. 

Figuur 4. Ongehuwd samenwonende vrouwen 2029 (als percentage van vrouwen met een relatie).

(zie bronvermelding pag. 27)

Figuur 3. Buitenechtelijke geboorten in Europa, 19602009. (zie bronvermelding pag. 27)
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Daarna werd het acceptabel voor jongeren als een proeftijd en voorstadium voor het 
huwelijk. Vervolgens werd het een alternatief voor het huwelijk en tenslotte is het niet 
meer te onderscheiden van het huwelijk. Om te ontdekken of landen deze ontwikkeling 
op dezelfde manier doormaken, moet er goed gekeken worden naar tempoverschillen 
tussen landen enerzijds, en de mate en betekenis van het samenwonen in verschillende 
leeftijdsfasen anderzijds. In veel onderzoek wordt een typisch levensloopperspectief  
gehanteerd; hoe zit het precies met de volgorde van samenwonen, zwangerschap en 
huwelijk? Voor elk land wordt bekeken in welke mate een zwangerschap of de geboorte 
van een kind de overgang van ongehuwd samenwonen naar een huwelijk versnelt.18 En 
dan blijken er toch heel verschillende trajecten te zijn binnen Europa en is de opmars 
van het Scandinavische model geen gelopen race. Zo is in bijvoorbeeld Nederland, 
Duitsland, Zwitserland en het Vlaamse deel van België het huwelijk nog steeds de  
geprefereerde plaats waarin kinderen worden gepland. En de snelle overgang na een 
bezwangering naar huwelijk of samenwonen in OostEuropa wijst volgens de onderzoe
kers vooral op de slechte verspreiding van anticonceptiemiddelen, met andere woorden: 
planning is daar veel minder aan de orde, in ieder geval minder efficiënt. Maar in bij
voorbeeld Engeland leidt ongehuwde zwangerschap – vaak van tienermeisjes – juist tot 
het gaan samenwonen. Kortom, de toename in de percentages buitenechtelijke geboor
ten verwijst niet overal naar hetzelfde achterliggende verschijnsel van het moderne  
ongehuwd samenwonen.19 En het ongehuwd samenwonen blijkt dus in verschillende 
gebieden een verschillende plaats in de levensloop in te nemen, zeker niet overal als 
equivalent van het huwelijk. De trends worden nauwkeurig in de gaten gehouden en 
sommige auteurs zien wel degelijk verdergaande convergentie.20 Maar anderen wijzen 
juist op het gelijk blijven of zelfs groter worden van de verschillen tussen Europese  
regio’s, niet alleen wat het ongehuwd samenwonen betreft, maar ook wat betreft  
andere levenslooppatronen.21 De voorspelling dat de geïndividualiseerde levensloop  
of keuzebiografie overal op dezelfde manier doorbreekt, is niet uitgekomen.22  
Levenslopen kunnen dus gedetailleerd laten zien hoe een demografisch proces verloopt, 
maar ze verklaren op zich niets. Daarvoor moeten we toch echt terug naar het ver
leden.

In een historische interpretatie van de regionale verscheidenheid van het onge
huwd samenwonen gaat het om het voortleven of weer opduiken van traditionele alter
natieven voor het huwelijk en – in ruimere zin – om de doorwerking van historische 
familiesystemen. Hoewel vanaf de zestiende eeuw het kerkelijk huwelijk in grote delen 
van Europa was voorgeschreven, bleef er een enorme variatie bestaan in de mate waarin 
mensen zich daaraan hielden. In IJsland bijvoorbeeld was het officiële kerkelijk huwe
lijk nooit echt de norm geworden. Ook in andere Scandinavische landen was de ver
loving, de publieke intentieverklaring om als man en vrouw verder te gaan, voldoende 
om door de gemeenschap geaccepteerd te worden. In sommige delen van Zweden werd 
het gaan samenwonen zelfs met een dorpsfeest bezegeld.23 Elders, bijvoorbeeld in  

Roemenië, zien we in de negentiende eeuw het samenwonen als een geaccepteerde optie 
om kerkelijke bezwaren tegen een tweede huwelijk te ontlopen.24 Omgekeerd zijn er 
landen, zoals Nederland, waar het samenwonen juist niet geaccepteerd werd. Misschien 
is het wel typisch Nederlands om niet al te zware sancties op te leggen, maar om juist 
het huwelijk zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken, ook voor de armen. 
Waar elders het huwen van armen wel verboden werd, kon men in Nederland juist pro 
deo huwen. Kortom, in de historische verschillen in buitenechtelijkheid en samen
wonen werkt in de 21e eeuw nog krachtig door wat Lesthaeghe recentelijk de revenge of 
history heeft genoemd.25 De houding ten aanzien van ongehuwd samenwonen is een 
resultante van traditionele noties over het begin van een huwelijk, het voortleven van 
geaccepteerde aanpassingen aan crisissituaties, de godsdienst die in een bepaald gebied 
overheerste en de mate van secularisatie die is opgetreden.

De notie van ‘familiesysteem’ verwijst naar het geheel van normen, regels en  
instituties die bepalen hoe familieleden met elkaar omgaan, hoe ze taken en rollen ver
delen, bezit overdragen, als generaties samen of juist apart wonen et cetera. In de  
Europese ruimte zijn, zeker als we naar het verleden kijken, verschillende regio’s te her
kennen, gekenmerkt door grote verschillen in huwelijksleeftijd en het ongehuwd blij
ven, door grote verschillen in het voorkomen van driegeneratiegezinnen, en door grote 
verschillen in de banden tussen familieleden. Hoe werkt nu zo’n historisch familie
systeem door in hedendaagse verschillen in ongehuwd samenwonen? Veel aandacht 
gaat momenteel uit naar de kracht van familiebanden, ofwel het verschil tussen sterke 
en zwakke familiesystemen.26 In het zwakke systeem, dat vooral in NoordwestEuropa 
en de vanuit dat gebied gekoloniseerde werelddelen te vinden is, ligt vanouds de nadruk 
op zelfstandigheid van de jongere ten opzichte van de oudere generatie. Dat uit zich in 
vroeg uit huis gaan, een eigen huishouden stichten en zelden verwanten in het huis
houden opnemen. Typerend is dat in die regio’s de bekendheid met verwanten – wie zijn 
het, hoe zijn we familie  ook geringer is dan elders.27 Familieleden kunnen er niet van 
op aan dat ze van elkaar hulp krijgen in moeilijke situaties. In verband daarmee staan 
tal van gemeenschappelijke regelingen die een sociaal vangnet vormen buiten het  
familieverband. Het sterke familiesysteem vinden we vooral in ZuidEuropa. Op drie 
manieren zien we dat dit systeem het ongehuwd samenwonen beperkt. In de eerste 
plaats omdat het huwelijk nog steeds een belangrijke rol speelt als bindmiddel van  
families.28 In de tweede plaats omdat jongeren sterker afhankelijk zijn van hun ouders 
en sterker geneigd zijn tot conflictvermijding. Recent onderzoek heeft laten zien dat het 
samenwonen van jongeren verloopt via de acceptatie van modern gedrag door de  
ouders.29 Er is dus een intergenerationele component (en daarmee vertraging) aan het 
overnemen van modern gedrag, die ontbreekt in het zwakke familiesysteem. Tenslotte 
zijn er sterk verschillende instituties en regelingen die de zelfstandigheid ten opzichte 
van de ouders bevorderen of afremmen. In NoordwestEuropa valt te denken aan  
minimumloon, jeugdwerkloosheidsuitkeringen, studiebeurzen voor uitwonenden,  
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studentenhuisvesting, OVjaarkaarten, huursubsidie, startersregelingen enzovoorts. 
Die in stituties zijn niet uit de lucht komen vallen, maar maken deel uit van het familie
systeem ofwel het historisch gegroeide complex van rollen en verwachtingen van  
familieleden ten opzichte van elkaar. Demografen ontdekken in toenemende mate dat 
de ontwikkelingen die ze zien, of ze nu wel of niet te begrijpen zijn als een Tweede  
Demografische Transitie, ‘padafhankelijk’ zijn, dat wil zeggen: mede bepaald door  
culturele en institutionele verschillen die in het verleden verankerd zijn.

Samenvattend: onder de fascinerende toename van buitenechtelijke geboorten en 
ongehuwd samenwonen gaat een grote verscheidenheid schuil. Het vergelijken van per
centages blijkt weinig op te leveren. Om zo’n verschijnsel te kunnen verklaren moeten 
we naar levenslopen kijken en dan zien we dat elk land verschilt in de leeftijden en  
levensfasen waarop wordt samengewoond, in de mate waarin toch nog gehuwd wordt 
en in het aantal kinderen dat geboren wordt in huwelijkse en niethuwelijkse relaties. 
Die verscheidenheid in ongehuwd samenwonen en levenslooppatronen blijkt samen te 
hangen met hardnekkige historische verschillen in familierelaties. Zijn die historisch 
gegroeide verschillen inderdaad zo sterk en blijvend dat het scenario van een uniforme 
Tweede Demografische Transitie onrealistisch is? Of bewandelt elk land zijn eigen pad 
in deze transitie?30 De onderkenning van deze padafhankelijkheid – lees: sturende  
werking van de geschiedenis – betekent werk aan de winkel voor historici. Te veel wordt 
deze factor namelijk als een onuitgewerkte verklaring er bij gehaald. U begrijpt dat voor 
mij de uitdaging van de historische demografie precies ligt in deze koppeling tussen  
levenslopen enerzijds en de historische familiesystemen anderzijds.

familiesystemen en levenslopen
Veel moderne demografische literatuur verwijst dus naar historische familiesystemen 
als het gaat om regionale variatie in gedrag die anders niet te verklaren is. Maar wat 
houden die historische familiesystemen dan in en waar komen ze vandaan? Over hun 
ontstaan is wel het een en ander geschreven, maar veel is toch nog onduidelijk. Ik kan 
hier nu alleen een grove schets geven en negeer alle nuances en lopende debatten. De 
oorsprong van de culturele regio’s in Europa wordt gezocht in de Late Oudheid. Tot dan 
toe werd Europa grotendeels gekenmerkt door het zogenaamde patrilineaire verwant
schapssysteem, waarbij gedeelde afstamming via vaderskant nauwe banden smeedde 
tussen families en clans. In zo’n systeem bleven de zoons thuis wonen en deelden ze de 
erfenis, werden dochters uitgehuwelijkt, en werd er jong getrouwd met als doel de groep 
te versterken met mannelijke nakomelingen. Als dit tegenviel konden zoons van elders 
worden geadopteerd. Weduwen moesten bij hun schoonfamilie blijven en konden niet 
hertrouwen. Dit systeem kwam onder druk te staan door de kerstening van Europa. Het 
christendom, dat zelf ook elementen van Joodse, Griekse en Romeinse familieverhou
dingen incorporeerde, vormde een radicale breuk met het patrilineaire systeem: de  
betekenis van bloedverwantschap werd gedevalueerd ten gunste van banden gesmeed 

door het huwelijk en van spirituele banden (denk aan peetouders). Het huwelijk was 
niet langer een alliantie tussen familiegroepen maar een vrije keuze (voor het leven) 
van twee individuen. Ongehuwd blijven was trouwens een gewaardeerde optie, terwijl 
ook hertrouwen van weduwen nu mogelijk was. Adoptie daarentegen verdween voor 
heel lange tijd. Het doordringen van het nieuwe familiesysteem was afhankelijk van de 
plaatselijke macht van de kerk. Omdat de orthodoxe kerk relatief zwakker was dan de 
roomskatholieke, bleven in OostEuropa en vooral op de Balkan elementen van het 
patrilineaire systeem bestaan.31 Een tweede factor is de verbreiding vanuit het westen 
naar het oosten van het feodale hofstelsel. Horige boeren kregen de beschikking over 
een boerderij, maar de regels hielden in dat er slechts één gehuwd stel per huishouden 
kon zijn, dat de boerderij aan slechts één kind overgedragen kon worden  die dus pas 
laat kon trouwen  en dat waar nodig inwonende arbeidskrachten van andere families 
konden worden betrokken. Al met al gaf dit Europese gezinnen een grote flexibiliteit, 
zeker toen de feodale landheren verdwenen.32 Een derde factor die wel als katalysator 
van het WestEuropese systeem van laat huwen en zelfstandige vestiging is genoemd,  
is de grote pestepidemie van de veertiende eeuw. Door het wegvagen van een groot deel 
van de bevolking ontstond een enorme vraag naar arbeidskrachten, in bepaalde ge
bieden ook naar de arbeid van vrouwen. De stijging van de reële lonen bood een kans 
tot zelfstandigheid ten opzichte van de ouders en een bestaan als vrije loonarbeider,  
ook voor vrouwen die daarmee onderhandelingskracht ten opzichte van mannen  
wonnen.33

 De huidige regionale familiesystemen vormen dus een complexe weerslag van 
grote culturele, demografische en economische veranderingen uit het verleden. Er zijn 
nog heel veel witte vlekken in dit verhaal. Bijvoorbeeld: hoe sterk vinden we regionale  
familienormen terug bij stedelijke bevolking, bij arbeiders en middenstanders. Immers, 
die normen betreffen meestal samenwoning, taakverdeling en erfoverdracht op boer
derijen.34 Of: hoe heeft de vorming van nationale staten met eigen regels ten aanzien 
van erfrecht, burgerlijk huwelijk en sociale zorg ingewerkt op de regionale verscheiden
heid van familiepatronen? Dit brengt ons op de vraag hoe die familiesystemen hebben  
kunnen voortleven, ondanks het verdwijnen van de agrarische structuren waarin ze 
zijn ontstaan, het gelijkheidsdenken van de Verlichting, de secularisatie en de regel
geving door nationale en Europese overheden. Moeten we dan in de eerste plaats den
ken aan de socialisatie binnen gezinnen, waarin elementaire familienormen van ouder 
op kind werden doorgegeven?35 Of eerder aan de padafhankelijkheid van instituties, 
zoals de al genoemde regelingen die jongeren zelfstandig kunnen maken ten opzichte 
van hun ouders?

Familiesystemen zijn ideaaltypes van de posities en rollen die individuen ten op
zichte van hun familieleden innemen. Ze vormen als het ware de culturele context van 
levenslopen. Maar zoals bij elk ideaaltype moeten we abstraheren uit een veelheid van 
elementen, en het is nog geen uitgemaakte zaak wat bij familiesystemen nu het belang
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rijkste is. Zijn dat de onderlinge band en contacten tussen familieleden, zijn dat de  
regels rond samenwoning, de huwelijksleeftijd of het erfrecht? En net als andere ideaal
typen komen we ze niet tegen in de praktijk, althans niet in zuivere vorm. Elk gebied 
wordt gekenmerkt door een diversiteit aan regels en gedrag. Er ligt hier nog een groot 
onderzoeksterrein braak. De vergelijking van levenslopen van mensen uit verschillende 
gebieden laat zien hoe bijvoorbeeld erfrechtstelsels zorgden voor verschillen tussen 
mensen qua sociale positie, kans op een eigen gezin en migratie.36 We hebben dan wel 
gedetailleerde gegevens nodig uit verschillende delen van Europa en over een lange  
periode. Daar kom ik straks nog op terug.

Levenslopen kunnen dus helpen familiesystemen inzichtelijk te maken en vice 
versa. Maar dit is vooral een gezinshistorische exercitie – hoe interessant ook. Heeft dit 
onderzoek nu ook nog betekenis voor de grote wetenschappelijke debatten op ons vak
gebied, en voor de maatschappelijke vragen waar Europa mee worstelt? Ik noem een 
aantal probleemvelden die kunnen winnen bij deze benadering.

Ik heb al gewezen op het vraagstuk van de Tweede Demografische Transitie. De 
opmars van onderwijsdeelname en zelfontplooiing leidt overal tot uitstel van gezins
vorming en daarmee tot een lager kindertal. Het ogenschijnlijk paradoxale is dat juist 
de regio’s met een sterk familiesysteem de laagste vruchtbaarheid hebben. De Italiaanse 
casus laat zien hoe dit werkt: de combinatie van het heel lang bij de ouders blijven  
wonen en toegenomen arbeidsmarktparticipatie van vrouwen blijkt gezinsvorming  
blijvend af te remmen. Vrouwen hebben weinig aan hun door hun moeder verwende 
mannen wat betreft het huishouden; er is weinig kinderopvang en kinderbijslag, terwijl 
de cultureelpsychologische druk om er voor de kinderen te zijn heel hoog is en  
vrouwen ertoe brengt om óf met werken te stoppen óf maar één kind te krijgen.37  
In andere regio’s zijn de voorwaarden voor een inhaalactie op latere leeftijd gunstiger.38 
Demografische ontwikkelingen moeten gezien worden als een subtiele combinatie  
van levensloopeffecten, in familiesystemen gewortelde normen en instituties en ver
anderende periodeeffecten (bijvoorbeeld stijgende consumptie). Het historisch lange
termijnperspectief levert weliswaar geen draaiboek op van wat ons te wachten staat, het 
scherpt wel onze blik op de factoren die in het onderzoek moeten worden betrokken.

Familiesystemen en levenslopen kunnen ook een bijdrage leveren aan het veel
omvattende debat over de oorzaken van mondiale ongelijkheid. Waarom zijn sommige 
landen rijk en andere arm en hoe is dit historisch gegroeid? In de discussies over on
gelijke economische groei gaat het allang niet meer alleen over de verdeling van produc
tiefactoren. Momenteel is er veel aandacht voor de rol van zelfbeschikking, en dan 
vooral van vrouwen, in verschillende culturen. Die zelfbeschikking vertaalt zich in een 
relatief hogere opleiding, die vrouwen ook weer aan hun kinderen doorgeven. Landen 
met een grotere mate van zelfstandigheid van vrouwen zouden een economisch voor
deel hebben, niet alleen omdat de arbeidskracht van vrouwen op een kwalitatief hoger 
peil staat, maar ook omdat het niveau van de opvoeding hoger ligt. Hun kinderen  

komen beter toegerust op de arbeidsmarkt. Maar wat betekent zelfbeschikking precies 
en hoe toetsen we het? Het onderzoek richt zich onder andere op de rol die vrouwen in 
verschillende familiesystemen innemen: in welke mate is hun huwelijk gearrangeerd, 
op welke leeftijd trouwen ze, is hun man veel ouder, hebben ze beheer over eigen goede
ren, krijgen ze hun deel na ontbinding van het huwelijk et cetera.39 Op deze manier zijn 
toetsingen op een macroniveau mogelijk. Maar levenslopen van vrouwen en mannen, 
en van hun kinderen, bij voorkeur uit verschillende culturen, kunnen pas écht het  
samenspel laten zien tussen het huwelijk, de opleiding of werkervaring van vrouwen, 
en de ‘kwaliteit’ van hun kinderen.

Een derde terrein is dat van de geschiedenis en toekomst van de sociale zorg. Ook 
in het debat over de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat speelt het familiesysteem 
een rol. Bij een terugtredende overheid komt immers de bal te liggen bij de familie: in 
hoeverre zijn mensen in staat hun familieleden financieel bij te staan, ze in huis op te 
nemen? Wie wordt er dan eigenlijk tot familie gerekend en hoe verschilt dat van land 
tot land? In Nederland zien we al discussies over het afschaffen van bijstand aan leden 
van het huishouden, waar inwonende volwassen kinderen hun ouders en omgekeerd 
zouden moeten bijstaan.40 Hiermee komen we weer terug bij de onderhoudsplicht  
van familieleden tegenover elkaar, die na de Tweede Wereldoorlog werd afgebouwd  
als een onwerkbaar relict van ‘verouderd familierecht’.41 De wetgeving terugdraaien  
is één ding, een cultuur van familierelaties veranderen is iets anders. Dit brengt ons  
op de vraag hoe we relaties tussen ouders en kinderen – in vergelijkende zin – kunnen 
interpreteren. Betekende het samenwonen van ouderen met hun volwassen kinderen 
dat ze een beter verzorgde oude dag hadden, althans vaker met allerlei dingen geholpen 
konden worden? In Nederland was die samenwoning vrij zeldzaam, behalve in het  
oosten van het land. Nader onderzoek moet uitwijzen of ouderen in het westen vaker 
geïsoleerd waren, en vaker op zichzelf op zichzelf of op de diaconie waren terugge
worpen. Mogelijk woonden hun kinderen dicht in de buurt en compenseerde dit het  
alleen wonen.42 Levenslopen van ouderen, waarbij we gezondheid en inkomen rela
teren aan de nabijheid van kinderen en andere verwanten, kunnen onze kennis over de 
geschiedenis (en wellicht ook de toekomst) van zorgstelsels verbeteren.

Er zijn nog veel meer toepassingen van het comparatiefhistorisch levensloop
onderzoek denkbaar. De toepasbaarheid is dan ook het probleem niet. Het probleem 
schuilt in de enorme investeringen die nodig zijn om levensloopbestanden aan te  
leggen, in de specifieke vaardigheden om met die bestanden om te kunnen gaan, en in 
de samenwerking die nodig is om ze internationaal vergelijkbaar te maken. Op deze uit
dagingen wil ik in het laatste deel van mijn betoog ingaan, waarbij de vraag zal zijn of de 
oplossing in de ‘ehumanities’ gezocht kan worden.
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levenslopen en e-humanities
In 1966 schreef Thomas Hollingsworth een inleidend boek over de nieuwe wetenschap
pelijke subdiscipline van de historische demografie. Hij somde een ontmoedigende 
hoeveelheid kennis en vaardigheden op die de ideale historischdemograaf in huis zou 
moeten hebben. Dat varieert van kennis van de historische volkstellingen en burger
lijke stand over de hele wereld, tot inzicht in economie, antropologie, religie, klimato
logie en epidemiologie, handigheid met het invoeren van gegevens op ponskaarten en 
de verwerking daarvan met computers et cetera. Hij concludeert dan ook: ‘The ideal 
historical demographer, of course, does not exist’.43 Als historische demografie al zo 
veel van de onderzoekers vraagt, is het vergelijkend levenslooponderzoek dan niet hele
maal een onmogelijke opgave? Immers, het vraagt om de vaardigheid om op holistische 
wijze levensdomeinen (arbeid, gezin, wonen) op elkaar te betrekken; het vraagt inzicht 
in de steeds veranderende sociale context; het vraagt om het talent om de normatieve 
inkadering van levens op te sporen, waarvoor inzicht in godsdienstige moraal en in  
regionale culturen nodig is. Levensloopanalyse vraagt om kennis van aangepaste statis
tische technieken, die telkens geavanceerder worden. Bovenal vraagt het onderzoek om 
goede gegevens. Het reconstrueren van historische levenslopen behelst het opsporen, 
identificeren en volgen van mensen in verschillende historische bronnen in vele plaat
sen. Grootschalige dataverzameling op dit gebied vergt een eigen expertise en kan al 
lang niet meer worden overgelaten aan individuele onderzoekers.

Dit klinkt als een doodlopende weg, maar dat is het niet. Er is heel veel veranderd 
sinds 1966, en vooral sinds de jaren negentig. De beweging die we zien is die naar de 
opbouw van grote, algemeen toegankelijke databestanden en naar de vorming van  
interdisciplinaire onderzoeksteams. Beide ontwikkelingen staan haaks op het traditio
nele beeld van de historicus die zelf in de archieven zijn materiaal bij elkaar zoekt, zelf 
de interpretaties doet en zelf een monografie maakt. Hoe kan de historicus profiteren 
van deze ontwikkeling en toch zijn eigen inbreng en expertise bewaken en bewaren?

Deze vraagt raakt de kern van de ehumanities. Die term staat, zoals ik al zei, niet 
alleen voor elektronische of digitale geesteswetenschappen, maar wat mij betreft mis
schien nog wel meer voor enhanced, verrijkte geesteswetenschappen. Laat ik beginnen 
met de eerste ‘e’. Al ruim twintig jaar wordt gewerkt aan de Historische Steekproef  
Nederlandse bevolking, die we nu gerust een pionier van big history kunnen noemen.44 
Tegen de tachtigduizend mensen zijn in het bestand opgenomen, en een groot deel van 
hen kunnen we van dag tot dag volgen, wat betreft hun verhuispaden, hun carrière, de 
samenstelling van hun gezin, hun religie en verandering daarin, hun schrijfvaardigheid 
et cetera.45 Er wordt inmiddels gewerkt aan het in kaart brengen van het uitgebreide 
familienetwerk, via een koppeling aan GenLias, de enorme digitale index op de burger
lijke stand. Een volgende stap kan zijn de koppeling aan de registers van de keuringen 
voor de militaire dienst, die momenteel landelijk gescand worden. Dat levert de lengte 
van de mannen in de steekproef op – een belangrijke aanwijzing voor hun voedings

situatie en gezondheid. De onderzoeksmogelijkheden worden verder verruimd als we 
die levenslopen ook kunnen koppelen aan databestanden met bijvoorbeeld klimaat
gegevens46 of met gemeentelijke informatie over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.47

Meer en grotere digitale bestanden leiden niet onmiddellijk tot verrijkte geestes
wetenschap. Willen we nieuwe onderzoeksvragen kunnen stellen, of betere antwoor
den geven op oude vragen, dan zullen we moeten werken aan onderzoeksvaardigheden 
die toegesneden zijn op het digitale materiaal, die de typisch geesteswetenschappelijke 
expertise ten volle benutten en die bovendien haalbaar zijn voor een nieuwe generatie 
onderzoekers. Voor de studie van levenslopen in het verleden betekent dit het volgende. 
In de eerste plaats moeten we experimenteren met technieken om die digitale bestan
den optimaal te exploreren. Met GIStechnieken kunnen we beter zien hoe de ruimte 
een rol speelt in het geheel van factoren, denk bijvoorbeeld aan buurten die meer of 
minder gezond zijn en die sterftekansen beïnvloeden.48 Dataminingtechnieken kun
nen ons helpen typische en atypische patronen te herkennen in de volgorde van stap
pen in levenslopen.49 Wellicht zijn er ook mogelijkheden voor textmining. Zo kunnen 
we individuele personen opsporen in het gedigitaliseerde krantenarchief van de  
Koninklijke Bibliotheek. Kunnen we echter ook voor grote groepen mensen systema
tisch informatie generen, bijvoorbeeld uit familieadvertenties? In de tweede plaats 
moeten we bij het bouwen aan en werken met grote bestanden meer zorg besteden aan 
de contextgevoeligheid van de gegevens. Dat wil zeggen documenteren hoe en waarom 
gegevens over personen destijds zijn vastgelegd, hoe die gegevens door ons zijn ver
zameld en welke aannames en schattingen er zijn gemaakt om het ontbreken van  
gegevens op te vangen. Bovenal moet het altijd mogelijk zijn – door het aanbrengen van 
een gelaagde structuur – om terug te keren naar een versie die zo dicht mogelijk bij de 
bron staat.50 In de derde plaats moeten we investeren in een internationale infrastruc
tuur voor harmonisatie en uitwisseling van gegevens. In dit opzicht verwacht ik veel 
van het onlangs gestarte European Historical Population Samples Network, waarin  
beheerders van levensloopbestanden uit zo’n twintig landen bij elkaar komen om een 
centraal platform te ontwikkelen.51 Gegevens over beroepen, gezinsvorming, migratie 
et cetera uit heel verschillende bronnen worden op dezelfde manier beschreven en toe
gankelijk gemaakt. Uiteindelijk kunnen onderzoekers direct levens lopen in verschil
lende samenlevingen – dus ook in verschillende familiesystemen – vergelijken en  
ontdekken wat de oorzaak is van variatie in gedrag. De opbouw van collaboratories – 
waarin onderzoekers wereldwijd via het net data delen en samenwerken – staat in de 
geesteswetenschappen nog in de kinderschoenen. Het is nog lang niet duidelijk of en 
welke samenwerkingspraktijken en bijbehorende virtuele omgevingen gaan aanslaan.52 
Tenslotte moeten we investeren in interfaces. Willen we dat de inspanningen voor 
nieuwe, gekoppelde en met aangepaste technieken te ontsluiten databases renderen, 
dan moet de zorg voor een heldere en gebruikersvriendelijke toegang vooropstaan.  
Te vaak (maar heel begrijpelijk) laten mensen mogelijkheden liggen omdat een website 
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onhelder is ingedeeld, er een omslachtige registratieprocedure is, goede documentatie 
ontbreekt, de interactieve bevraging van data niet goed werkt et cetera. De bouw van 
efficiënte interfaces vraagt om een goed opgezette dialoog tussen gebruikers en ont
werpers en dat wordt nogal eens overgeslagen.

Ik kom tot een afronding. Het vergelijkend historischdemografisch levensloop
onderzoek zoals ik dat voor me zie, vraagt enerzijds om een integratie van inzichten uit 
de sociaaleconomische en de culturele geschiedenis, anderzijds om een investering in 
een digitale infrastructuur en in nieuwe onderzoekspraktijken. Het vraagt bovenal om 
samenwerking met onderzoekers in andere landen en in andere disciplines. Ik hoop dat 
we als Nijmeegse onderzoeksgroep op dit gebied een stevige stap vooruit kunnen  
zetten.
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Steekproef Nederlandse bevolking wordt gebouwd. Kees Mandemakers dank ik voor zijn 
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