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WOO VOORAF 

Vorig jaar startte het Centrum voor Theoretische en Onderwijssociologie het project 
'Armoede en Kansenongelijkheid in het Onderwijs'. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
in het kader van het Programma Maatschappelijk Onderzoek van de Diensten voor 
Progranunatie van het Wetenschapsbeleid (SS/D6/001). Dit project vertrekt vanuit 
de vaststelling dat de socio-economische situatie van de jongeren een sterke invloed 
heeft op de onderwijskansen. Onderzoek heeft immers duidelijk gemaakt dat gerin-
gere socio-economische mogelijkheden meestal gepaard gaan met minder onder-
wijskansen voor de jongeren. Veel onderzoek geeft informatie over de band tussen 
de socio-economische positie van de jongeren en hun onderwijskeuze. Het vertelt 
echter weinig over het proces dat de jongeren doormaken bij deze keuze en de 
structurele factoren die dit proces bepalen. Het is onze bedoeling om aan de hand 
van biografisch onderzoek bij jongeren van 12 á 14 jaar en hun gezinnen dit proces 
te reconstrueren. Om dit te bereiken hebben wij een aantal tussenstappen gezet die 
telkens in een tussentijds rapport hun neerslag vinden. 

Het eerste tussentijds rapport geeft een overzicht van de mogelijkheden en de pro-
blemen van de biografische methode. Dit thema vormt de inhoud van dit boek. Een 
tweede tussentijds idliport zal een overzicht geven van de inzichten die de onderwijs-
sociologie tot op dit ogenblik heeft verzameld in verband met de relatie tussen 
armoede en kansenongelijkheid in het onderwijs. Het eindrapport zal deze ideeën en 
de onderzoeksresultaten samenbrengen. 

Leuven, 17 augustus 1993 
Prof. Dr. J. C. Verhoeven 
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I. INLEIDING 

De biografische methode ter sprake brengen, doet een stilte vallen waarin onwen-
nigheid de wenkbrauwen fronst of hoge ogen trekt, naargelang van de scepsis of de 
bijval die dit schrijven zal oogsten. Maar aanvankelijk blijft elk teken van 
herkenning uit, Voor de menswetenschappen is en blijft de biografische methode 
een grote onbekende, Grasduinen in de handboeken van sociologische methoden en 
technieken die een inleiding willen bieden tot de gehanteerde begrippen en 
werkwijzen, levert dan ook niets of slechts weinig op. En of men nu de gebruikte 
term hanteert of synoniemen bezigt zoals de 'case bistory' of de 'life history' metho-
de, zal er weinig aan veranderen. 

Alhoewel, deze analoge omschrijvingen laten ons al enigszins vermoeden waarrond 
het allemaal draait. De biografische methode neemt inderdaad iemands leven of een 
deelaspect ervan tot voorwerp, dit bij één of meerdere personen. Aldus is het 
diachronisch van opzet, maar daarmee eindigt dan ook de eventuele gelijkenis met 
longitudinaal onderzoek. Niet de veranderingen van geaggregeerde cohortes maar 
het eigenste leven van een individu in verandering, dat is hetgene wat men wil 
blootleggen. Daarbij komt de nadruk te liggen op het tijdsverloop als beleefd proces 
zonder dat het opgesplitst wordt in arbitraire tijdsmomenten die vervolgens aan 
elkaar gelinkt raken door hypothetische evoluties welke los blijven staan van de con-
crete sociale en culturele contexten waarin ze zich voltrekken. Biografisch onder-
zoek hanteert daarenboven geen survey technieken maar grijpt terug naar alles wat 
maar een neerslag vormt van iemands levensloop (Balan, Jelin, 1980: 269-288; 
Carr-Hill, Macdonald, 1973 : 58; Kohli, 1978: 9; Mandelbaum, 1982: 146)1  . 
Principieel kan daarvoor alles in aanmerking komen : foto's, officiële documenten, 
brieven, dagboeken en mondelinge getuigenissen, enz.. Dit zowel van het betrokken 
subject als van hen die met hem of haar op deze of gene wijze in contact staan. In de 
gangbare praktijk zal het biografisch onderzoek echter voornamelijk werken middels 
literatuurstudie of diepte-interviews (Plummer, 1983 : 13-38). Maar zodoende blijft 
de onderzoeker wel onderzoeker, in tegenstelling tot de participerende observatie 
dient er dus geen andere rol opgenomen te worden in het veld zelf. De aandacht gaat 
trouwens in eerste instantie uit naar de geschiedenis van het betreffende individu in 
plaats van naar een groter sociaal geheel dat de participerende observatie op syn-
chrone wijze in beeld wil brengen (Bertaux, Kohli, 1984: 216; Denzin, 1970a : 258; 
Denzin, 1970b : 415; Kohli, 1986: 92-93). 
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Aldus komen we tot een eerste, zeer vage omschrijving van de biografische methode 
waarbij beter bekende standaardtechnieken van de sociologie zijn gehanteerd om 
alvast duidelijk te maken waar het niet op slaat. Zij dienen als afstootblok om mee 
van wal te steken maar alzo komen we terecht in het troebele vaarwater van andere 
disciplines. Ook de geschiedenis, de psychologie en de psychoanalyse, de 
antropologie, de sociolinguïstiek, de literatuurwetenschap en de literatuur zelve laten 
zich in met mensenlevens, of zouden dat toch moeten doen (Bertaux, Kohli, 1984 : 
230-232; Helling, 1988: 213; X, 1993 : 1). Want de teiiitoriumdrift van de onder-
scheiden vakdisciplines maakt dat ze elk bij hun eigen kennen en kunnen zweren. 
Zo stelt de sociologie zich terughoudend op omdat mensenlevens al te zeer 
geschiedenis zijn terwijl de historische wetenschappen de levensverhalen van 
mensen die geen geschiedenis gemaakt hebben Met bijster relevant achten 
(Thompson, 1988(1978) 1-2; 1980: 249-252). De literatuurwetenschap heeft 
biografieën en autobiografieën lang veronachtzaamd omdat ze teruggaan op feiten en 
niet op fictie (Angrosino, 1989: 5-6), terwijl de menswetenschappen zich dan weer 
ver wilden houden van al die particuliere, persoonlijke verhaaltjes waar feit en fictie 
onmerkbaar in elkaar schuiven tot een soort van 'faction'. Aldus hebben de 
menswetenschappen en de letteren al te lang het leven van mensen begraven tussen 
de plooien van hun verschillende vakdisciplines. 

Maar daarmee zijn we nog niet tot een definitie van de biografische methode 
gekomen. De zaken liggen moeilijker dan dat en het is er niet eenvoudiger op 
geworden door het nabuurschap van andere disciplines. Wanneer er echter zoveel 
zaken te zeggen zijn die aan eenduidigheid ontberen, dan moet men een verhaal 
aanvatten. 

2. HET LEVENSVERHAAL VAN DE BIOGRAFISCHE BENADERING 

2.1. De hoogdagen der Chicago-jaren 

Binnen de grote familie van sociologische methoden en technieken is de 
biografische methode dus een klein broertje. Maar wel ééntj e met een verleden en 
een stamboom die teruggaat tot het Chicago van de jaren '20 en '3CR,  . Thomas en 
Znaniecki (1958(1919-21)) treden hier naar voren als de 'founding fathers' want zij 
ontwikkelden de methode in hun monumentale klassieker The Polish Peasant in 

Europe and America. Alleen de omvang al van het werk is indrukwekkend : twee 
volumes die samen voorbij de 2200 pagina's gaan waarin o.a. 764 brieven verwerkt 
worden en het levensverhaal van de Poolse boer Wladek, terug te vinden is. 
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Dergelijk materiaal maakt het mogelijk om naast de objectieve factoren ook voeling 
te krijgen met de subjectieve interpretatie van de situatie vanuit het perspectief van 
het individu. Dit vanuit de overtuiging dat : "The case of a social or individual 
phenomenon is never another social or individual phenomenon alone, but always a 
combination of a social and an individual phenomenon" (Thomas, Znaniecki, 
1958(1919-21) : vol. 1, 44). Het levensverhaal laat  zien hoe de persoonlijke 
zingeving verbonden is met de grotere structuren van het sociale leven (Evans, 
1993 5-13; X, 1993 : 1-4). Deze aandacht voor de subjectieve interpretatie zorgde 
voor een warm onthaal in de middens van het symbolisch interactionisme. En daar-
bij verleende de universiteit van Chicago de nodige institutionele en intellectuele 
legitimatie van de nieuwe aanpak (Plummer, 1983 : 60). De biografische methode of 
de 'case study' - zoals ze toen ook genoemd werd3  - maakte het mogelijk zicht te 
krijgen op hoe de wereld gezien en gemaakt werd door de subjecten. Haar aandacht 
gaat daarbij niet zozeer uit naar de feiten op zich maar vooral naar hun betekenis 
voor het subject. Zij legt de subjectieve definities vanwaaruit mensen handelen 
bloot en gaat op zoek naar de ervaringen in iemands levensloop die tot deze defini-
ties geleid hebben. Aldus komen de onderliggende interpretatieve processen en 
sociale interacties naar boven, en zo kan men bijvoorbeeld de aanpassingsprocessen 
in het leven van een individu gaan beschrijven. Met aanstekelijk enthousiasme 
propageerden Park en Burgess dan ook het gebruik van levensverhalen. Dat de 
verwachtingen hoog grepen, blijkt wanneer laatste daarbij het beeld hanteert dat de 
'case study' voor de sociologie ging waarmaken wat de microscoop had verwezen-
lijkt voor de biologie 4 . Het wetenschappelijk aureool dat haar werd aangemeten 
was ronduit schitterend. Chicago liet een instemmend gehum horen wanneer 
Thomas en Znaniecki (1958: vol. 2, 1832) stelden : "We are safe in saying that 
personal life-records, as complete as possible, constitute the perfect type of 
sociological material,...". Binnen de Chicago-school werd de biografische methode 
dan ook op dezelfde hoogte geplaatst als de statistische aanpak zonder dat de twee 
benaderingen als wederzijds contradictorisch werden ervaren (Hammersley, 1989 : 
67-72; Plummer, 1983: 43). 

De toepassingen waren bijgevolg veelvuldig en maakten vooral werk van de 
marginale zelfkant van de samenleving. Deze deviantie-interesse laat zich duidelijk 
aflezen uit volgende voorbeelden. Om zich tot enkele te beperken : de studies van C. 
Shaw en C. Conwell & E. Sutherland bewogen zich in het domein van de criminolo-
gie, R. Angeli. en R. Cavan & K. Rank gingen de gevolgen van de toenmalige 
depressie na op het gezinsleven, en Lindesmith verrichtte onderzoek naar opium-
verslaving. Parallel aan deze ontwikkelingen vinden we ook binnen de antropologie 
studies terug die zich bedienen van de bicgrafische methode : zo b.v. bij P. Radin, 
Walter Dyk en S. Ford Chelians Angeil biedt een overzicht van een 40-tal socio- 
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logische studies welke in die periode zijn verricht, terwijl er in dezelfde band ook 
een stand van zaken is opgenomen voor wat de antropologie en de geschiedenis aan-
gaat (Gottschalk, Kluckhohn, Angeli, 1942). 

2.2. De neergang van een methode 

En zo verdiende de biografische methode die nog in haar kinderschoenen stond, de 
eerste sporen. Zo ook verdergaan op het ingeslagen pad bleek echter moeilijker : in 
de wedren van sociologische theorieën en methoden werd onze David onder de voet 
gelopen door grote Goliath. Middenin de jaren '30 veranderde het sociologisch 
klimaat en gingen het kwantitatief onderzoek en het functionalisme van Parsons het 
mooie weer maken. De biografische methode werd naar de marge van de sociologie 
verwezen om aldaar een stille dood te sterven. De enkele studies die nog 
verschenen, waren accidenteel en werden als anaclironismes van tafel geveegd. Deze 
veronachtzaming wordt begrijpelijk wanneer we dieper ingaan op het denken van de 
antagonisten. 

De sociologie van het structureel-functionalisme legt er zich op toe een abstracte, 
allesomvattende theorie te ontwikkelen van de gehele samenleving begrepen als een 
anoniem systeem. De aldus ondernomen hoogbouw keek dan ook maar laatdunkend 
neer op de levensverhalen van het veld die bol staan van particuliere contingenties. 
De eigen, zuivere categorieën werden relevanter geacht dan de categorieën die de 
zinbelevende en betekenisgevende subjecten naar voor brachten (Becker, 
1970(1966) : 426; Denzin, 1970a : 219-259). Deze werden juist wegverklaard als 
vertekende, psychologische exaltaties welke geen weet hebben van de dieper-
liggende structuren en systemen die het tijdsverloop overstijgen (Bertaux, 1980 : 
218-219). En zo werd het subject gereduceerd tot een blinde cel in een reusachtig, 
tijdloos, almachtig en tot de anonimiteit verheven organisme (Goodson, 1980: 74; 
Plummer, 1983 : 2-3). Binnen dit theoretische, ahistorische project waren de 
levensverhalen dan ook geen plaats gegund. 

Anderzijds moest de biografische methode de duimen leggen bij de onstuitbare 
kwantificering van de empirische sociologie. In de overtuiging dat feiten voor zich 
spreken, namen het survey-onderzoek en de experimentele methode een hoge vlucht. 
Pas wanneer de gegevens koud en hard waren, konden ze geteld en gemeten worden. 
Levensverhalen pasten dan ook niet binnen dit kwantitatief, positivistisch project dat 
individuen reduceerde tot respondenten, en sociale verbanden herleidde tot relaties 
tussen variabelen (Bertaux, 1981 : 34; Versteijnen, 1985: 46). De biografische 
methode werd niet geschikt bevonden voor causale en dus wetenschappelijke analy-
se; ze zou een onbetrouwbare wijze van waarnemen zijn en haar bevindingen konden 

geen generaliseerbaarheid claimen wegens gebrek aan representativiteit (Becker, 
1970(1966) : 427-428; Plummer, 1983 : 2; Versteijnen, 1985 : 51 e.v.). Hoogstens 
binnen het pilootonderzoek kon zij fungeren als navigator door nieuwe variabelen te 
suggereren die in het latere, echte want kwantitatieve survey zouden opgenomen 
worden (Denzin, 1970a : 254; Hamniersley, 1989: 102-103; Plummer, 1983: 46; 
Lundberg, 1968(1926) : 379-388; Versteijnen, 1985 : 112-113)6 . Aansluitend hier-
op werden er - ert worden er ook nu nog pogingen ondernomen om de biografische 
methode te kwantificeren? 

2.3. Het reveil 

Zoals het verval van de biografische methode niet te wijten was aan intrinsieke 
mankementen, zo ook was haar wederopstanding middenin de jaren '70 eerder een 
gevolg van externe factoren. Dezelfde tendensen die de biografische methode 
hadden gemarginaliseerd in de jaren '30, stootten nu op een groeiende onvrede 
binnen het sociologiebedrijf. De hegemonie van het kwantitatief onderzoek en het 
parsoniaans functionalisme over respectievelijk de empirische en theoretische socio-
logie werd sterk betwist (Bertaux, 1980: 199; Kohli, 1986 : 98). In de late jaren '60 
manifesteerde zich een hernieuwde belangstelling voor het interpreterend subject in 
zijn particuliere leefwereld. Auteurs als Berger, Luckmann, Garfinkel en Cicourel 
maakten het objectief gewicht van begrippen als sociale realiteit en sociale structuur 
luchtiger door het te gaan hebben over constructies (Helling, 1988 : 212-213). Het 
ging niet langer meer op het subject op te lossen. 

Het toenmalig alternatief van het marxisme, dat voornamelijk in Europa circuleerde, 
botste om dezelfde reden op de grenzen van haar verklaringskracht. De positie van 
de arbeiders in de klassestructuur alleen bleek ontoereikend ter verklaring van hun 
conform gedrag en maar 'vals' blijvend bewustzijn. Een groter belang moest toege-
kend aan de primaire socialisatie, het culturele milieu en de leefwereld van de arbei-
ders (Helling, 1988 : 213; Kohli, 1986 : 97; Versteijnen, 1985: 49). Met de roerige 
jaren '60 laat het subject dus voelen dat het niet over het hoofd kan gekeken worden 
en de tijd blijkt rijp om de biografische methode uit de oude doos te halen. Emanci-
patoire bewegingen zoals het feminisme en 'nieuw links' zien er een middel in om 
verdoken realiteiten mee naar boven te halen die vertellen over de andere kant van de 
geschiedenis. Met de levensverhalen krijgt wie verzwegen en monddood is, het 
woord verleend (o.a. Cotterill, Letherby, 1993 : 67-79; Evans, 1993 : 5; Leydesdorff, 
1983 : 496-498). Het wederoptreden van de biografische methode op de socio-
logische scène betreedt echter een podium dat radicaal anders is dan indertijd. 



de criminologische sfeer vinden we terug bij J.P. de Waele e.a. (1985 : vol. 2, 16-22, 
34-90), doch de werkwijze wordt niet gethematiseerd en reikt niet verder dan het 
illustratieve stadium. Enkel in het pedagogische veld heeft de biografische methode 
enkele toepassingen gevonden : getuige hiervan B. de Graeves (1988: 150-174) 
onderzoek naar de levensverhalen van arbeidersgezinnen te Gent voor de periode 
1900-1960, evenals G. Kelchtermans' (1993) studie naar de professionele ontwikke-
ling van onderwijzers. In Wallonië is er recentelijk onder leiding van J.P. Pourtois 
ook biografisch onderzoek verricht naar de schoolloopbanen van kansarme jongeren 
(Pourtois, Desmet, 1993). Voor het overige vallen er maar weinig publikaties te 
b esp euren 9. 

2.3,2. Theoretische diversificatie op alle domeinen 

Tot zover de internationale scène van de herboren biografische methode. Dit maakt 
echter niet het enige verschil uit met de Chicago-jaren. Toendertijd was de methode 
stevig vergroeid met de theorie van het symbolisch interactionisme, zij diende er om 
zicht te krijgen op de subjectieve definities die het subject hanteert in zijn interacties. 
Daarenboven was de thematiek van onderzoek sterk beperkt : de mild anarchistische 
romantiek van Chicago zette namelijk scherp op deviantie. Laat het de immigrant 
zijn, de jeugdige crimineel, de verslaafde, de zelfmoordenaar of prostituées : steeds 
ging het om mensen die uit de pas liepen, om marginalen en drop-outs (Bertaux, 
1980 : 203; Versteijnen, 1985 : 43-45). 

Middenin de jaren '70 heeft het panorama echter een radicaal ander uitzicht gekre-
gen : de sociologie is knel komen te zitten in een crisis waarin geen natie, geen theo-
rie en geen methode alleenzaligmakend blijkt te zijn. Dit leidt tot een pluralisme 
waardoor onvermijdelijk ook de biografische methode zal gegrepen worden. Vanuit 
verschillende, vaak contrasterende theoretische benaderingen wordt zij ter hand 
genomen om uiteenlopende wegen op te gaan. Zo is er het marxisme in zijn ver-
schillende culturele varianten (o.a. Deppe, Ferrarotti, Osterland), het structuralisme 
(Bertaux, Bertaux-Wiame), de rollentheorie (Luchterland), de hermeneutiek (Kohli, 
Schiitze, Oevermann, Helling), het poststructuralisme (Foucault), enz.. Het symbo-
lisch interactionisme van indertijd speelt ook nog mee (met o.a. Denzin) maar de 
biografische methode kan er zeker niet meer mee vereenzelvigd worden (Bertaux, 
1980 : 202-203; 1981: 10; Bertaux, Kohli, 1984 : 218). 

Ook inhoudelijk wijkt men af van de deviantie-studies van de Chicago-jaren. De 
vreemde vogels zijn gevlogen en nu wordt het biografisch onderzoek toegepast in 
zowat alle domeinen. Dat het hierbij om alledaagse zaken mag gaan, bewijzen 
Bertaux en Bertaux-Wiame (1981: 169-189) met hun studie over de warme bakkers 
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2.3.1. Ruimtelijke spreiding 

Allereerst is het een internationale scène geworden waarin Europa en zelfs Latijns-
Amerika zich profileren als naarstige nieuwelingen. De oude dame haalt uit haar 
intellectuele erfenis van rond de eeuwwende benaderingen vanonder het stof die zeer 
gunstig zouden gestaan hebben ten aanzien van het biografisch onderzoek. Zo was 
er Dilthey die in zijn fundering van de 'Geisteswissenschaften' de autobiografie zag 
als de beste weg om tot betekenisvolle structuren te komen. Natuurlijk was er 
Webers methodologie van het 'Verstehen', al heeft Weber zelf vreemd genoeg nooit 
interesse getoond voor biografieën. En ook het toenmalige Wenen waar Freud de 
psychoanalyse ontwikkelde, kende een gunstig klimaat. De uit Amerika overge-
waaide biografische methode kon zich dus intellectueel legitimeren aan. respectabele 
klassiekers (Erben, 1993: 1547; Kohli, 1986: 95-96; Plummer, 1983 : 16, 44). 
Daarnaast kwam Europa tot de verrassende constatatie dat zich op eigen bodem 
analoge, maar geïsoleerd gebleven onderzoekstradities hadden ontwikkeld in Polen 
en Scandinavië. Het neerpennen van autobiografieën en deelnemen aan daartoe 
opgezette nationale wedstrijden, bleken er een gangbare praktijk die bruikbaar mate-
riaal opleverde voor sociologen. Niet toevallig duikt hier de naam weer op van 
Znaniecki welke tijdens het interbellum teruggekeerd was naar Polen. Een meer 
kwantitatieve aanpak van de 'pamietnild' (zeg maar, onderwerpsgebonden memoires) 
is te vinden bij Krzywicki. Na WO II heeft de Poolse biografische benadering echter 
aan vitaliteit ingeboet en haar isolement is er niet direct in geslaagd doorheen de 
taalbarrière te breken zodat ook nu nog de aansluiting op het reveil los/vast 
is (Bertaux, Kohli, 1984: 221; Chevalier, 1978 : 80; Denzin, 1989 : 60; Markiewicz-
Lagneau, 1976: 591-613). 

Symptomatisch en instrumenteel voor dit wederoptreden van de biografische 
methode is de in '78 opgezette 'B iography and Society'- cel. Binnen de 'International 
Sociological Association' (ISA) is ze uitgegroeid tot een eigen onderzoekscomité dat 
onder andere het tijdschrift 'Life Stories / Récits de Vie' uitgeeft. En ook in 'Oral 
History' verschijnt er regelmatig biografisch materiaal (Denzin, 1989: 8, 42). 
Bertaux en Kohli kunnen zowat beschouwd warden als de voornaamste protagonis-
ten van deze Europese aansluiting. In The Life Story Approach : A Continental View 
brengen zij verslag uit van het 'work in progress' zoals het zich per land aandient 
(Bertaux, Kohli, 1984). Naar deze kartografie te oordelen zijn België en Nederland 
blinde vlekken gebleven in de biografische produktie. Intussentijd zijn deze leemtes 
evenwel enigszins ingevuld geraakt. Vooral Nederland heeft er werk van gemaakt 
tal van domeinen zijn er ontsloten, gaande van dijkbreuken tot de lotgevallen van 
academici uit laaggeschoolde middenss . In België daarentegen is er maar weinig 
dat de leegte kan verbergen. Een schuchtere aanzet tot biografisch onderzoek binnen 



veelheid aan biografisch onderzoek zullen ordenen. Laten we van start gaan met de 
vraag naar de interne validiteit, zij opent de deur tot de eerste gang" 

3.1. De referentiële dimensie 

Is het levensverhaal maar een verhaaltje, een op zichzelf staande realiteit naast an-
dere realia of is het een verhaal dat danig betrokken is op het leven dat men via het 
verhaal dat ware leven kan leren kennen zoals het onafhankelijk, op zichzelf bestaat 
en bestaan heeft ? 

3.1.1. Het levensverhaal verwijst naar een externe realiteit, die subjectief of 
objectief is 

Bij deze referentiële kwestie is het merendeel van het biografisch onderzoek er van 
uitgegaan dat men via de referent het gerefereerde bereiken kan. Het levensverhaal 
vertelt dus met andere woorden echt iets over het leven, het verwijst naar een 
externe, buitentalige realiteit want het verhaal is transparant. Dit als evident ervaren 
realisme is echter een vlag die vele ladingen dekt naargelang het onderzoek zicht wil 
krijgen op een subjectieve dan wel objectieve realiteit. Bertaux maakt in deze zin 
een onderscheid tussen een sociosymbolische en een sociostructurele benadering 
(Bertaux, 1980 : 203-204; Poirier, Clapier-Valladon, Raybaut, 1983 : 50, 225). Deze 
dubbele interesse mag evenwel niet opgevat worden als een zwart-wit contrast, 
eerder gaat het om twee polen verbonden middels een spectrum van tussenliggende 
mogelijkheden en elke variant kent intern nog heel wat schakeringen. Dit gezegd 
kan de glijdende schaal gevolgd worden van zwart naar wit over de vele schakerin-
gen van donker- en lichtgrijs. 

- De eerste variant richt de belangstelling niet naar de feitelijkheden op zich maar  
wel naar de definities eraan toegekend door zinbelevende en betekenisgevende sub-
jecten. Dergelijke benadering vinden we terug bij de Chicago-school zoals ze hier-
boven voorgesteld werd. Meer recent werk binnen het symbolisch interactionisme 
vindt men bij Denzin 12 , Niet toevallig wordt dergelijk sociosymbolisch werk voor-
namelijk in Noord-Amerika verricht. Ook de sociale psychologie en de psycho-
analyse zijn te situeren in de nabijheid van deze subjectieve pool. 

- Een wat vreemde schakel in de kabel waarmee de reeks vervolgt, is de 'psycho-
history° of 'psycho-biography'. Dit opzet plaatst het leven van historisch belangrijke 
personages in het licht van de psychologische theorie, voornamelijk dan de klinische 
en psychoanalytische benadering. Hun levensloop zal zo geïnterpreteerd worden dat 
begrijpelijk wordt hoe bepaalde historische periodes zich weerspiegeld zien in het 
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in Frankrijk. De biografische methode wint dus veld op alle domeinen, gaande van 
de klassieke terreinen zoals de arbeidssociologie tot de gronden in ontginning zoals 
de jeugdsociologie, de sociale gerontologie, vrouwenstudies enz.P 

Dergelijke theoretische en thematische veelheid gaat natuurlijk samen met de ver-
melde internationalisering van de biografische benadering. Zij beleeft vanaf het 
midden van de jaren /0 een ware 'boom', zodanig zelfs dat doorheen de bomen het 
bos bijna niet meer te zien is. En omdat veel nog meer kan zijn, wordt de diversiteit 
gekwadrateerd door analoge biografische interesses in naburige vakdisciplines. In 
deze wildgroei lijkt het wel of DE biografische benadering niet meer bestaat en er 
enkel maar wetenschappers zijn die biografisch onderzoek verrichten. HieniLee is 
het de lezer duidelijk geworden waarom de aanvang van dit betoog zozeer op de 
vlakte bleef wanneer het erop aankwam de biografische methode van een definitie te 
voorzien. Een enge omschrijving mag dan het voordeel van eenduidigheid aan haar 
kant hebben, zij komt vast te zitten binnen één specifieke theoretische richting. In 
deze val worden bijvoorbeeld Denzin (1970a : 220; 1970b : 415416) en Versteijnen 
(1985: 13-22) gestrikt, want zij voeren tezeer de methode terug tot haar symbolisch 
interactionistische origine. Een weidse definitie die daarentegen het gehele 
panorama wil beslaan, reikt niet verder dan een tautologie : de biografische methode 
neemt levensverhalen tot voorwerp. Hiennee weet men alles en niets tegelijkertijd. 
Op zich is dit misschien nog geen erg als de presentatie van de vele verschillende 
benaderingen verder kan gaan dan een loutere opsomming die de veelheid op een 
hoopje veegt. In wat volgt zal dan ook gepoogd worden een overzichtelijke typolo-
gie op te zetten waarbinnen alle, zoniet de meeste biografische onderzoeken kunnen 
gesitueerd worden. 

3. TYPOLOGIE VAN HET BIOGRAFISCH ONDERZOEK 

We staan  voor een vreemd huis met vele kamers, en zijn op zoek naar de gangen via 
dewelke men elke kamer bereiken kan. De validiteit van het biografisch onderzoek 
biedt echter een goed grondplan. Wie werken gaat volgens de biografische 
benadering blijft immers al snel haken aan de vraagtekens die haar waarachtigheid 
omringen. Zowel intern als extern moet men weten waarvoor men de levensdocu-
menten aangiet. Externe validiteit verwijst hier naar hun representativiteit terwijl 
intern de vraag moet gesteld worden of het levensverhaal als verhaal wel iets vertelt 
over het leven. In het hiernavolgende, derde gedeelte zal de tekst zich uitsluitend 
wijden aan deze problematiek. Voorlopig interesseert ze ons enkel voor zover we 
aan de hand van de antwoorden op deze vragen, dimensies kunnen uitzetten die de 
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leven van deze illustere figuren en in welke mate zij op hun beurt deze geschiedenis 
hebben vorm gegeven. Erik Erikson (1958; 1970) is in dit domein zowel theoretisch 
als in zijn onderzoek naar Luther, Gandhi en Hitler, leidinggevend te noemen 
(Angrosino, 1989: 42-62). Een minder individualistisch alternatief binnen deze 
benadering schenkt aandacht aan gedeelde psychohistorische thema's en de collec-
tieve symbolen van bepaalde landen, zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de collec-
tieve trauma's van Hiroshima of de Vietnamoorlog (Nummer, 1983 : 71). 

- Schuift men echter gradueel op naar de objectieve zijde, dan komt men voorbij het 
sociologisch onderzoek naar de levensloop. Bedoeling is het gehele leven te beslaan 
zodat jeugdsociologie, aandacht voor volwassenen en sociale gerontologie in elkaars 
verlengde komen te liggen. Dit onderzoeksproject dat zich niet als een nieuwe theo-
rie maar eerder als nieuwe start van de vroegere aandacht voor de levenscyclus aan-
dient, wil nagaan in welke zin de verouderingsprocessen een dimensie zijn binnen de 
sociale structuur. Daarbij kan gezocht worden naar de verschillende sociaal gecon-
strueerde trappen in het levenstraject, de cultureel geobjectiveerde en normgeladen 
kenmerken van deze fases, het ontstaan van generatieconflicten, enz. Dit zeer open 
onderzoeksprogramma is 'objectiever te noemen in de zin dat het tijd en chronologie 
gaat isoleren als factoren die biezondere aandacht verdienen, doch het blijft een 
breed kader waarbinnen er zowel plaats is voor vragen naar de subjectiviteit - en dan 
is de ontwikkelingspsychologie nabij - als voor een aandacht die zich richt naar 
maatschappelijke structuren en historische ontwikkelingen. Vooral Duitsland is 
actief op dit domein (Bertaux, Kohli, 1984: 221-223; Kohli, 1978; Kohli, Robert, 
1984; Kohli, 1986 : 99-101; Fuchs-Heinritz, Krtiger, 1991; etc.). 

- Een volgende stap van 'subjectief naar 'objectief betreedt uiteindelijk het domein 
van de 'oralltistory'. Binnen de sociale geschiedenis kent het gebruik van levensver-
halen een hoge vlucht. Zij worden er uitgeplozen als archieven die een vergeten 
geschiedenis in herinnering brengen. Men zou als het ware kunnen spreken van een 
soort mondelinge archeologie die een massa aan informatie opgraaft betreffende 
subculturen, zowel deze van de elites als die van rurale en stedelijke arbeiders. Hier-
bij stelt men scherp op gebeurtenissen, processen, oorzaken en effecten eerder dan op 
de aangesproken individuen, deze dienen strikt genomen als aanvullende bron ver-
mits schriftelijke bronnen partieel en selectief van geheugen zijn (Bertaux, Kohli, 
1984: 231; Denzin, 1989 : 41-42; Leydesdorff, 1983 : 496-498; Plummer, 1983 : 
25-26; Thompson, 1988(1978)). Bij ontstentenis van geschriften bedient ook de 
antropologie zich van levensverhalen en orale overlevering. Zo heeft de Belgische 
etnoloog Vansina baanbrekend werk verricht voor Centraal-Afrika (Vansina, 1961). 

- Het biografisch onderzoek dat zich ongenuanceerd rondom de objectieve pool: 
situeert, gaat subjecten benaderen als knooppunten in een netwerk van relaties en 
structuren. Hun verhaal dient enkel als periscoop om dit sociale universum in beeld 
te brengen. Dergelijke conceptie - hoeft het gezegd - staat natuurlijk haaks op de 
sociosymbolische interesse voor levensverhalen, theoretisch gaat dergelijk onder-
zoek dan ook terug op structuralistisch en marxistisch gedachtengoed (Bertaux, 
1980: 216-217; Ferrarotti, 1980 : 227-248; Osterland, 1978 : 272-290). 

3.1.2. Geproblematiseerde referentie 

Microscoop of periscoop, recentelijk wordt met het reveil van de biografische 
methode betwijfeld of levensdocumenten wel zo'n klaar zicht hebben op het leven. 
De evidente verwijzing van het levensverhaal als referent naar het gerefereerde leven 
verliest haar vanzelfsprekendheid en wordt geproblematiseerd. Wanneer nu het 
levensverhaal het woord neemt om over het leven te vertellen dan wordt dit op de 
nodige scepsis onthaald (de redenen hiervoor volgen later), zelfs al is men gewonnen 
voor de biografische methode. Onbezonnen realisme zoals het gangbaar was in de 
Chicago-jaren, wordt onhoudbaar (Ilanamersley, 1989 : 74, 86). 

Rekening houdend met het Franse deconstructie-denken lijkt de interne validiteit 
van het levensverhaal enkel nog maar geldig wanneer het niets meer pretendeert te 
zijn dan dat wat het is : een verhaal zonder hermeneutische (in de etymologische 
betekenis van verklaren, duidelijk maken) waarde. Wat Thomas en Znaniecki het 
gedroomde sociologisch materiaal noemden, blijken fantastische verhaaltjes voor de 
socioloog slapen gaat. De Franse poststructuralisten zijn Fstrange bedfellows indeed' 
(Plummer, 1983: 130). In plaats van het levensverhaal te hanteren als een methode 
waarmee sociale realiteiten kunnen bekeken worden, maken ze het tot blinde tekst 
die op zichzelf problematisch is. Het biografisch onderzoek dreigt dan ook vast te 
slippen in een impasse, Angrosino spreekt zelfs van een crisis (Angrosino, 1989: 1). 
Theoretisch zijn het Barthes en Derrida die dergelijke deconstructie hebben ingezet : 
het levensverhaal wordt verzelfstandigd tot een tekst zonder auteur en enkel maar 
lezer. De vertellende auteur met zijn/haar intenties, definities en ervaringen maakt 
plaats voor de lezer die het verhaal in een intertextueel veld laat fungeren zodat er 
gespeeld kan worden met alle mogelijke interpretaties die niet noodzakelijk in de 
tekst zelf hoeven aanwezig te zijn. De hermeneutische waarde van het levensverhaal 
wordt er dus in de lezing aan toegekend i.p.v. dat zij er immanent in aangetroffen 
wordt. Dergelijke lezingen kennen heden ten dage een wildgroei, maar vanuit onze 
optiek leveren ze bloemen zonder vrucht in de zin dat ze geen alteinatief bieden voor 
het biografisch onderzoek. 
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Dit vinden we wel bij Foucault (1973 en 1978) terug. In aansluiting op zijn cultuur-
sociologisch en -filosofisch werk heeft hij zelf twee biografische studies gepresen-
teerd waarin het relaas van het betreffende individu gekruist wordt met verslagen 
van de betrokken instanties 13 . Deze vertogen kennen evenmin een immanente 
hermeneutische waarde maar ze worden wel als symptomen geduid van alles-
omvattende macroprocessen zoals de drang tot vertogen, de biomacht en de wil tot 
weten. Het levensverhaal vertelt dus niet zozeer iets over het leven maar wel over de 
anonieme macht die aanzet tot deze bekentenissen : het feit dat een verhaal  
aangeheven wordt is met andere woorden belangrijker dan wat het verhaal zelf te 
berde brengt. Als binnen de empirische sociologie het biografisch onderzoek echter 
de vraag stelt waarom het subject tot vertoog komt, verwijst het antwoord naar de 
eigen curieuze onderneming. Foucault geeft dan ook een genealogie van de 
menswetenschappen, hem tot voorbeeld nemen betekent dat de sociologie reflexief 
haar eigen onderzoek zal moeten problematiseren als symptomatisch voor spiralen 
van macht en kennis, en zulk een meta-analyse veronderstelt een kritische afstand. 
Dergelijk opzet wordt enkel maar mogelijk vanuit historisch perspectief. 

Analoog aan maar gescheiden van het Franse denken, ontwikkelt er zich binnen de 
Duitse biografische golf een vergelijkbare kritische bezinning omtrent de 
referentiële verwijzing van het levensverhaal. Dit vertaalt zich in een doorgedreven 
methodologisch-theoretische arbeid, met als uiteindelijke bedoeling de 
bruikbaarheid van de biografische methode voor de sociologie nader te stipuleren. 
Maar daarmee gaat men dus niet verder kijken dan het levensverhaal zelf en sluit 
men het al dan niet daaraan beantwoordende leven buiten het gezichtsveld. Niet naar 
het wat maar wel naar het hoe wordt gevraagd. Aldus laat men de hermeneutische en 
referentiële waarde van het levensverhaal in het midden door het 'tussen haakjes' te 
zetten. Het zijn meerbepaald de 'objectieve hermeneutiek' en 'het narratieve 
interview' die zich van deze leestekens bedienen. 

De objectieve hermeneutiek wil de latente betekenisstructuren achterhalen van com-
municatieve boodschappen. Daarbij gaat het niet om wat het betrokken subject 
bedoelt met zijn uitspraak, maar wel om alle betekenissen die mogelijkerwijze in 
welke denkbare context dan ook achter de tekst kunnen schuilgaan. Niet die ene 
door het subject geïntendeerde betekenis maar de veelheid aan potentiële betekenis-
sen waarvan de structuur een observeerbaar geheel van handelingen en interpretaties 
produceert, wordt dus onderzocht. Hierbij is men van oordeel dat elke sociaal-
wetenschappelijke tekstanalyse zou moeten vertrekken vanuit dergelijke explicitatie 
van de latente betekenisstructuur van een interactietekst {Oevermaan, Allert, Konau, 
Krambeck, 1979: 352-434). Voor het biografisch onderzoek van levensverhalen 
houdt dit in dat voortgaand op relevante informatie omtrent iemands levensloop 

(geslacht, leefdtijd, beroep, enz.), er een typisch-hypothetisch levenstraject met 
overeenkomstige handelingsmotivaties zal uitgetekend worden. De aldus gecon-
strueerde latente betekenisstructuur zal vervolgens vergeleken worden met de actuele 
levenswandel en de waarlijk werkzame intenties, en deze vergelijking zou de sleutel 
vormen tot de structuur van de case-study (Helling, 1988 : 232-235). Zulk een vorm 
van structuralisme is theoretisch en methodologisch evenwel zeer complex, en vindt 
in de onderzoekspraktijk weinig gevolg (Denzin, 1989: 54-55; Kohli, 1986: 106). 

Een analoog doch interessanter formalisme kenmerkt het werk van Schlitze, hij is 
ervan overtuigd dat aan de hand van een levensverhaal de sequenties van levenspro-
cessen kunnen nagegaan worden, mits men maar een gepaste methodologie bezigt. 
Deze vindt men bij het 'narratieve interview', een bevragen zo opgebouwd dat een 
glijdende overgang gemaakt wordt van de dataverzameling naar de conceptualisering 
van de ingewonnen gegevens. Daartoe verloopt het interview in drie stappen : 
allereerst laat men het subject aan het woord in zijn levensverhaal, waarna de inter-
viewer begint na te vragen zodat de vertelling hernomen en uitgediept wordt waar 
nodig. Ten derde zet men de geïnterviewde ertoe aan te komen tot een theoretisch 
thematiseren van diens eigen levensloop. De daaropvolgende data-analyse is sterk 
formeel : men segmenteert de tekst in passages, gaat na hoe ze structureel getinkt 
worden (chronologisch, contrasterend, in een causaal verband, etc.), om daaruit dan 
de procesmatige structuur van iemands leven te distilleren. Vervolgens gaat men 
dieper in op de initiële theorievorming van het subject om de functies ervan te door-
gronden (Schiitze, 1983 : 283-293). Een praktische toepassing van deze werkwijze 
vinden we bij Schietzes analyse van de oorlogservaringen van een Duitse soldaat 
(Schtitze, 1992). 

Een vierde mogelijk antwoord op de bevraagde interne validiteit geeft Angrosino. 
Ook hij laat de referentialiteit van het levensverhaal in het midden maar recupereert 
het dan weer door de biografie te beschouwen als een interactie tussen verteller en 
toehoorder, waarbij deze laatste niet de passieve recipiënt is maar een vitale, 
creatieve rol vervult bij het ontstaan van het verhaal. Dit levensverhaal zal dan 
geanalyseerd worden vanuit symbolisch interactionistisch perspectief als een ont-
moeting tussen verteller en toehoorder waarbij zich een dynamiek ontwikkelt waarin 
beide partijen aan role-making doen. De regels die dit interactief gebeuren gaan 
sturen en de zelfrepresentatie van de verteller bepalen, warden voorwerp van onder-
zoek (Angrosino, 1989 : 17-28, 80-102). Dit alternatief is echter niet valabel wan-
neer men middels levensverhalen levens wil leren kennen vermits Angrosino deze op 
oneigenlijke wijze gaat aanwenden, nl. als aanleiding om tot interactie te komen 
zonder dat de specificiteit van het levensverhaal verder benut wordt. En de belang- 
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stelling gaat hier trouwens ook eerder uit naar het hoe dan naar het wat van de 
vertelling. 

3.2. De representativiteitsdimensie 

De tweede dimensie waarbinnen de veelheid aan biografisch onderzoek kan 
opgedeeld worden, betreft de externe validiteit van de betrokken studie : zegt het 
levensverhaal enkel maar iets over de lotgevallen van de verteller of veinemen we in 
zijn/haar geschiedenis ook nog iets over het leven van anderen ? Met andere woor-
den, kan het bestudeerde levensdocument enige representativiteit claimen en waar-
voor dan wel ? Hier wordt gevraagd naar de basis en de reikwijdte van het bio-
grafisch onderzoek. 

Het hoeft geen betoog dat wat de reikwijdte betreft, veel afhangt van het aantal cases 
in de analyse opgenomen Dit kan variëren van één enkel tot meerdere tientallen 
levensverhalen (Bertaux, 1980 : 205-206). Solo-studies zijn b.v. deze van Shaw naar 
de criminele carrière van een nozem (Shaw, 1930) en Bogdans onderzoek naar de 
wedervaringen van Jane Fry, een transseksueel geboren als man maar in de over-
tuiging vrouw te zijn (Bogdan, 1974). Aan de andere zijde van het scala zijn er dan 
die studies welke binnen een homogeen milieu verscheidene levensverhalen ver-
werken, dit in een poging om representatief te zijn : Bertaux en Bertaux-Wiame 
(1981: 169-190) hebben bij hun onderzoek naar warme bakkers b.v. zo'n 30 
levensverhalen aanhoord, terwijl Deppe en Osterland (1978: 272-290) 161 fabrieks-
arbeiders de revue lieten passeren. 

Tweede element in het spel betreft het al dan niet kruisen van de levensverhalen : 
men kan het relaas van het betreffende subject enkel vanuit zijn/haar perspectief in 
ogenschouw nemen of men kan het gaan aanvullen met de versies van betrokkenen, 
dit in een poging om de 'ganse waarheid' te kennen. In de literatuur maakt men 
overeenkomstig een onderscheid tussen respectievelijk life stories' en rlife histories', 
of 'récits de vie' en 'histoires de vie' zoals het in het Frans heet (Bertaux, 1980 : 200; 
Denzin, 1970a : 221, 237-238). Zo presenteert Shaw een 'life history' terwijl 
B erteaux en Berteaux-Wiame een collectie 'récits de vie' verzameld hebben. 

Tenslotte kan het levensverhaal het gehele leven omvatten in al zijn aspecten of het 
kan zich daarentegen gaan beperken tot één welbepaalde thematiek. Is het allesom-
vattend (of 'complete') van opzet, dan betrekt het alles in de studie wat in de 
vertelling maar naar boven komt : men wil immers de totaliteit van een bestaan door-
gronden. Bedoeling is representatief te zijn voor het gehele leven van die ene per-
soon. Is men slechts geïnteresseerd in één segment van iemands levenswandel, 

neemt men enkel dat in aanmerking wat van belang is voor dit ene aspect. Des-
gevallend gaat het om een thematisch levensverhaal (Denzin, 1970a : 221-222). De 
complete variant kan men terugvinden bij Shaw en Bogdan, terwijl Berteaux en 
B erteaux-Wiarae evenals Deppe en Osterland dan weer thematisch te werk gaan. 

Het mag uit de voorbeelden blijken dat de verschillende opties mogelijk, onderling 
ergens samenhangen. Niet toevallig heeft dit enerzijds te maken met de oriëntatie 
van het onderzoek : richt men de aandacht op het sociostructurele dan zal de studie 
thematisch zijn en meerdere personen in de studie betrekken. Omgekeerd tracht de 
sociosymbolische benadering zo compleet als mogelijk te wezen, eventueel door ook 
perspectieven te kruisen en dit heeft natuurlijk zijn repercussies voor het aantal cases 
onder studie (Bertaux, 1980: 209-213). En daarmee stoten we op de tweede factor 
van belang : biografisch onderzoek is van het meest arbeidsintensieve soort. Eén 
iemand zijn levensverhaal tot vertoog brengen op een zo volledig mogelijke wijze, 
kan jaren in beslag nemen. En als de betrokkenen hun versie van de feiten geven dan 
vertellen ze weer hun eigen verhaal. Principieel is het best mogelijk dat men com-
pleet en met kruising van peaspectieven het Ievensver  aal van verschillende sub-
jecten. gaat behandelen, maar praktisch grenst dergelijke krachttoer aan het onmo-
gelijke. 

4. DE WAARACHTIGHEID VAN DE LEVENSVERHALEN BEVRAAGD 

Zoals bij het opstellen van de typologie al bleek, kan de wetenschappelijkheid van de 
biografische methode niet onbevraagd blijven. Zowel intern als extern moet haar 
validiteit onder een kritische loupe van dichterbij warden bekeken. Hierbij zullen 
we enkel de epistemologie van de levensverhalen in ogenschouw nemen. Werken 
met persoonlijke documenten zoals dagboeken of brieven - wat toch niet tot de 
ambities van komend onderzoek hoort - wordt hiermee aan de kant geschoven. Het 
volstaat te verwijzen naar de bestaande literatuur daaromtrent (Denzin, 1970a : 248-
249; Plummer, 1983 : 13-38; Versteij nen, 1985 : 97-98). 

4.1.. De betrouwbaarheid van de biografische methode 

Voorlopig wordt dus niet de vraag gesteld of de biografische methode realiteits-
getrouw is maar wel of zij op een betrouwbare, nl. intern consistente, wijze 
waarneemt zodat ook een ander tot hetzelfde resultaat kan komen. Om datgene 
waarop gedoeld wordt 	in een beeld te vatten : het interesseert ons nu niet of 
het uurwerk wel de juiste tijd aangeeft maar we willen wel weten of het systematisch 
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een bepaalde tijd voor- of achterloopt (Plummer, 1983 : 101). Om na te gaan of het 
meetinstrument onsystematische fouten begaat, zoeken de kwantitatieve methoden 
de meting te herhalen. Komen de onderzoeksbevindingen dan nog overeen, dan 
wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn. Dergelijke toetsen gehanteerd bij 
survey- en experimenteel onderzoek, kunnen echter niet zomaar ontleend en 
toegepast worden door de biografische methode. Zij gaat immers inductief te werk, 
daar waar survey en experiment een deductieve strategie volgen welke resulteert in 
een gestructureerd onderzoeksontwerp en geordend -verloop. Hiermee zij de repro-
duceerbaarheid van het onderzoek gegarandeerd en stelt het nog eens overdoen van 
metingen om de betrouwbaarheid te toetsen, geen problemen. Anders is het echter 
gesteld met de biografische methode : inductief onderzoek wordt verplicht verder te 
gaan dan het gestructureerde voorontwerp en het verloopt zodoende volgens een zig-
zagredenering waarin theorie en empirie het onderzoek telkens weer nieuwe wegen 
doen bewandelen. Deze flexibiliteit maakt het de reproduceerbaarheid moeilijk, en 
met haar de betrouwbaarheidstoetsen. Men wordt als het ware verplicht het hele 
onderzoek nog eens over te doen (Versteijnen, 1985: 100 e.v., 107 e.v.). Deson-
dankg kan men de kracht van inductief onderzoek niet loochenen, het mag niet de 
bedoeling zijn het kind met het badwater weg te spoelen. Praktische afspraken en 
een helder, zelfkritisch verslag kunnen het onderzoek een transparantie verlenen 
waarmee ook haar betrouwbaarheid verhoogd wordt. 

Is de studie thematisch en betreft ze meerdere cases, dan kunnen afspraken tussen de 
verschillende interviewers een analoog navragen verzekeren, kwestie van geen 
appels met citroenen te vergelijken. Een itendijst kan in die zin behulpzaam zijn, 
zolang evenwel dergelijke standaardisatie niet verwordt tot een oppervlakkigheid die 
niet dieper graaft naar de specificiteit van de geïnterviewde. 

Wat het analyseren van de ruwe biografische gegevens aangaat, is er in de jaren '30 
onderzoek verricht. Cavan, Hauser en Stouffer zijn nagegaan in welke mate hun 
onafhankelijk van elkaar bekomen bevindingen omtrent een aantal autobiografieën, 
met elkaar overeenstemden. Zij analyseerden elk dezelfde documenten waarin de 
onderzoekspersonen verslag uitbrachten van de aanmoediging en stimulans die ze als 
kind ontvingen van hun ouders. De overeenkomst tussen de bevindingen van Cavan 
en Hausser bedroeg 0.81, tussen Cavan en Stouffer 0.80 en tussen Stouffer en Hauser 
eveneens 0.80. Deze contingentiecoëfficiënten liggen hoog en volledige overeen-
komst ligt in het verschiet (Cavan, Hausser, Stouffer, 1970(1930) : 436-441). 

4.2. De geldigheid s vertelt het levensverhaal wel het verhaal van het leven 

Hier komen we terug op de referentiële kwestie van daareven. Vraag is of het 
levensverhaal bij machte is ons het leven te leren kennen zoals het onafhankelijk op 
zichzelf bestaat. Is de biografische methode met andere woorden wel geldig ? Van-
uit verschillende hoeken wordt deze aanspraak in twijfel getrokken, doch de kritiek 
op de biografische methode vertoont weinig samenhang. Daarom zullen we eerst 
alle bezwaren punt voor punt op rij zetten, eens de posities ingenomen kan de kritiek 
dan op zijn plaats gezet. Het ligt immers in onze bedoeling de biografische methode 
uit de brand te redden, het spreekt voor zich. 

4.2.1. Het bezwaarschrift 

Het levensverhaal zou over het leven van een mens gaan. Nu, elke sterveling leidt 
slechts één leven maar iedereen kan wel meerdere levensverhalen vertellen, verhalen 
die onderling sterk verschillen. Dit terwijl ze toch allen over één en hetzelfde leven 
zouden moeten gaan (o.a.. Plummer, 1983: 101). Blijkbaar slaagde enkel Proust erin 
de intensiteit van een vergaan moment te bewaren overheen de tijd. De verschillen 
in levensverhalen daarom gaan toeschrijven aan het falend geheugen van de geïnter-
viewde, is echter al te makkelijk want de geschiedenis verloopt zeker niet zo een-
duidig als een tijdlijn wel lijkt uit te wijzen 14  . Het heden kan het verleden inder-
daad van betekenis doen veranderen, de consequenties van voorbije gebeurtenissen 
laten zich immers maar later blijken. Naargelang van de huidige stand van zaken 
verandert dus ook haar voorgeschiedenis • elke gebeurtenis die zich aan het hic et 
nunc opdringt als belangrijk heeft haar antecendenten in een verleden dat zich nog 
niet bewust was (of beter : kon zijn) van hun relevantie, dit terwijl gebeurtenissen 
die toendertijd zeer gewichtig leken de tand des tijds niet doorstaan en mettertijd in 
de irrelevantie vergaan. Deze terugkoppelende effecten van het heden kunnen 
ingegeven worden door externe omstandigheden (b.v. een politieke omwenteling) of 
kunnen te wijten zijn aan veranderingen die zich in het subject zelf voltrekken (b.v. 
proces van volwassenwording of in extremis het overlijden van de 
geïnterviewde) 15 . Het levensverhaal vertelt ons dus wel een geschiedenis, maar 
meer bepaald welke geschiedenis ? Een geschiedenis van het verleden of één van het 
heden ? 

Het leven spreekt niet voor zich, het moet verteld warden door het betreffende 
subject. Al verhalend dient deze zich te gaan ontpoppen tot autobiograaf die 
zijn/haar vergane leven zal reanimeren en dat is niet min. Wat in een halve slaap 
gedommeld is dient gewekt te worden. Daarbij dringt zich een zekere retrospectieve 
reflexie op : men moet in het verleden teruggaan en het vergane terugbrengen tot de 
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tegenwoordigheid van geest. Het subject moet zich opnieuw in het voorbije inleven 
en feiten en ervaringen gaan ontfutselen aan de duistere vergetelheid en de obscure 
verdringing (Evans, 1993 : 7; Nummer, 1983 90; Thompson, 1988(1978) : 150-
152, 156-157; X, 1993 : 3). Maar stel dat de geïnterviewde al verhalend waarlijk 
autobiograaf wordt, dan nog kan geen zekerheid ons garanderen dat zijn/haar verhaal 
betrouwbaar is. Het subject kan de onderzoeker naar de mond praten, zijn vertelling 
laten leiden door sociale wenselijkheid of daarentegen een meelijwekkende litanie 
aanheffen van de eeuwige underdog. Dergelijk verhaal zegt niet zoveel maar wil wel 
heel wat bereiken : het gaat om taalhandelingen tactisch ingezet om wat dan ook te 
bewerkstelligen bij de toehoorder 16  . Het levensverhaal kan dus evenveel ver-
duisteren als het verduidelijkt. Hierbij gaat het van onschuldige vergetelheid of 
selectieve amnesie, over het vertekenen van het gebeurde en ervarene, tot lukraak 
fantaseren en bewust manipuleren. Het levensverhaal zet uiteindelijk een portret 
neer, getekend door vergetelheid, een geflatteerd of gedramatiseerd portret inge-
kleurd naargelang van en een masker dat verbergen en misleiden kan. Praktische 
kunstgrepen kunnen het geheugen een steuntje geven door het interview 
chronologisch doorheen het leven te leiden aan de hand van de zogenaamde 'obj ec-
tive career points' (Denzin, 1970a : 237; Helling, 1988: 221; Strauss, 1987 : 
222) 17. Ook middels het inroepen van andere bronnen (zoals foto's, dagboeken, 
bevoorrechte getuigen) en het evoceren van toenmalige evenementen (de val van de 
Berlijnse Muur, het overlijden van Koning Boudewijn) komt er heel wat in 
herinnering. De interviewer kan het vertrouwen inwinnen van de onderzochte 
persoon zodat het ware beeld prevaleert boven het gehanteerde imago, terwijl 
resterende sociale wenselijkheids- of meelijwekkende effecten weerom kunnen 
uitgezuiverd worden door kruising van de bronnen en perspectieven. En bewuste 
manipulatie kan ontmaskerd worden door een achterdochtig speuren naar motieven 
daartoe (Denzin, 1970a : 249-253; Versteijnen, 1985: 98-100). Maar steeds zal de 
mogelijkheid blijven dat het portret vertekend is en het subject niet samenvalt met de 
door het verhaal uitgetekende contourlijnen. 

Waar het verhaal over het leven zou vertellen, zegt het misschien meer over de inter-
viewsituatie waarin dat alles ter sprake komt. Het subject richt zijn vertelling 
immers niet tot de sterren, maar verhaalt zijn leven op aanvraag van de onderzoeker. 
Diens invloed is dus onmiskenbaar. De biografie is in die zin een produkt van de 
ontmoeting tussen verteller en toehoorder, het is het resultaat van interactie 
(Angrosino, 1989: 4, 17 e.v.; Catani, 1981 : 212). Van de kant van de onderzoeker 
moet er rekening gehouden worden met diens reactieve effecten : het verhaal kan bij 
hem/haar allerlei gevoelens, emoties e.d. oproepen (verbazing, ergernis, etc.) die 
onmiddellijk de vertelling gaan beïnvloeden. En de ondenzoeker zal over de tijd ook 
veranderen, niet zelden maakt de aanvankelijk zakelijke relatie plaats voor, wat  

sympathie of vriendschap zou kunnen heten. Dergelijke invloeden zijn niet uit te 
sluiten en hoeven zelfs niet altijd kwalijk te zijn. Wel moet men pogen deze effecten 
in te schatten naar hun invloed maar dat veronderstelt op zijn beurt weer enige 
vertrouwdheid met de onderzoekspersoon (Denzin, 1970a : 243; Versteijnen, 1985 : 
92-93). Het interview als vorm van interactie kent echter ook een eigen dynamiek. 
Het vertellen van diens levensverhaal heeft voor de verteller klaarblijkelijk een 
therapeutisch effect. Herinneringen worden opgehaald en met hen komen ook de 
bijhorende emoties boven, de verteller maakt opnieuw het beleefde door. Dergelijke 
reis doorheen het verleden kent een louterend effect waarna de verteller met gesterkt 
zelfvertrouwen en zelfbewustzijn terug tot zichzelf zou komen (Thomas, 
1988(1978) : 157-160; Faraday, Plummer, 1979 : 789-791). Op deze effecten berust 
de werking van de psychoanalyse. 

Als het interview het gemeenschappelijk resultaat is van geïnterviewde en inter-
viewer in interactie, laat dit zich volgens Bourdieu voornamelijk blijken in wat hij 
"l'illusion biographique" is gaan noemen. Onderzoeker en onderzochte postuleren 
beide de zin van het vertelde leven, zin in zijn dubbele lading van betekenis en 
richting. Er wordt verondersteld dat het leven het ondeelbare geheel is van de 
gebeurtenissen in een individueel bestaan, een geheel dat kan opgevat worden als een 
geschiedenis en verteld als een verhaal. Deze coherente totaliteit wordt dan gezien 
als de uitdrukking van een onderliggende intentie of dragend project. Hierdoor 
krijgt het leven betekenis en ook richting want zijn verloop laat zich lezen als een 
lineair traject met begin, een opeenvolging van etappes en een voorlopig einde 
waarin zich een doel voorafschaduwt. Maar het komt Bourdieu voor dat deze een. 
heid van het ik en de totaliteit van het leven niet meer zijn dan constructies van een 
onbestrafte abstractie. Het reële leven is discontinu, als een aanrijding van 
elementen die onvoorzien opduiken en haaks op elkaar komen te staan, elementen 
die elk uniek zijn in hun particulariteit en dus niet te herleiden tot enige eenheid. En 
men kan evenmin spreken over een persoon in tuinen van identiteit wanneer er enkel 
maar een disparate rapsodie voorligt van biologische en sociale eigenschappen in 
constante verandering. Daarom is de biografie net als de eigennaam, de handteke-
ning of het C.V. niet meer als een arbitraire maar sociaal conventionele vorm om het 
vormeloze te regeren. Dat het anders kan, toont de moderne literatuur die de lineaire 
romanstructuur verlaten heeft (Bourdieu, 1986 : 69-72; X, 1993 : 1). 

Het levensverhaal kan kennelijk niet buiten deze referentie naar de autobiografie als 
literair genre (Plummer, 1983 : 8-10; X, 1993 : 1-2). In zoverre het levensverhaal 
een conventionele, narratieve expressie is van de levenservaringen, wordt het gedra-
gen door genrespecifieke maar problematische vooronderstellingen. Denzin onder-
scheidt negen van dergelijke assumpties. Zo veronderstelt het levensverhaal het 
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bestaan van anderen die toehoren (1), situeert het zich binnen de geslachts- en 
klassedistincties (2), weidt het uit over de familiale achtergrond (3)18  en laat het de 
vertelling steeds beginnen met een begin (4). De vertelling veronderstelt dat er 
iemand toehoort en nota neemt, of in het geval van de autobiografie dat men zelf in 
staat is de zin uit te maken van zijn bestaan (5). Het verhaal is zo opgebouwd dat het 
in het teken staat van bepaalde motieven die het leven zouden structureren (6). Dit 
alles in de veronderstelling dat de vertelling steeds gaat over echte personen en hun 
waarlijke leven (7). Dit leven wordt dan dramatisch gearticuleerd door het te recon-
strueren rond 'epiphanies', nl. cruciale gebeurtenissen die de levenswandel een 
andere wending geven (8). En tenslotte spant de gehele tekst samen door objec-
tiviteit en correcte weergave te suggeren, het zou uit het leven gegrepen zijn (9). 
Althans dat is de afspraak van het literaire genre (Denzin, 1989: 17-23). 

Geen levensverhaal is dus een strikt individuele produktie. Zoals het gedragen 
wordt door de genrespecifieke conventies der representatie, is het ook geworteld in 
specifieke culturele, ideologische en historische contexten. Zo kan de biografie niet 
los gezien worden van de westerse cultuur : de enige cultuur waarvan geschiedenis 
een ik heeft voortgebracht, een individu dat zich subject acht van zijn eigen bestaan 
en zich maat weet der dingen. Antropologisch onderzoek merkt dan ook dikwijls dat 
het opgevraagde levensverhaal verglijdt naar een dorpsgeschiedenis die samenhangt 
met anecdotes. De biografie als produkt van een westers humanisme en individua-
lisme is evenmin evident bij de lagere lagen van onze cultuur. In rurale middens, 
onder arbeiders en bij een meerderheid van vrouwen heeft het ik evenmin zomaar 
een eigen verhaal te vertellen. De biografie kan in die zin haar origine niet 
loochenen zij is een westers verhaal van bourgeois-huize (B ertaux, 1980: 215-216; 
Denzin, 1989: 17, 7374; Evans, 1993 : 7). Deze afstamming belet echter niet dat 
biografisch onderzoek deze enge contexten achter zich kan laten en nieuwe terreinen 
ontgint, dit maakt het opzet misschien niet makkelijker maar des te boeiender. De 
Chicago-studies hebben bewezen dat de levensverhalen van randfiguren uitermate 
bruikbaar zijn en het feminisme heeft middels biografieën verzwegen vrouwen het 
woord gegeven. Ook buiten de westerse context weet de antropologie desondanks 
haar voordeel te halen uit het biografisch werk. Zelfs wanneer men deze bezwaren 
samen optelt door onderzoek te verrichten naar derde-wereldvrouwen, blijkt de 
biografische benadering één van de weinige die erin slaagt hun onzichtbaar bestaan 
uit de schaduw te halen (Watson, Watson-Franke, 1985: 161-184; een voorbeeld 
hiervan is : Atiya, 1988(1982)). 

Alle punten van kritiek tot hiertoe aangehaald, trekken de transparantie van het 
levens-,erhaal in twijfel. Het zou immers een gebrekkige descriptieve waarde bezit-
ten, maar men kan nog verder gaan  Wanneer iemand zijn leven gaat verhalen, 

sluipen ook 'prescriptieve' elementen binnen. Het levensverhaal stelt imm 	IS de 
vraag wie men is, en de herinnering is geen bestaand geheugen dat hierop zomaar  
met een toetsslag kan antwoorden. Pas na een retrospectieve bezinning en al verha-
lend zal men hierin slagen. Door zijn levensverhaal samen te stellen gaat het subject 
zichzelf als het ware ontdekken. Het verhaal brengt een bewustwordingsproces op 
gang waarin de verteller met het neerzetten van een ik-personage ook komt tot een 
beter inzicht in zichzelf. In de vertelling zal men zichzelf worden in de herkenning 
en identificatie met het geschetste beeld : men ontleent zichzelf aan het 
levensverhaal. De verteller gaat dus een ik-personage presenteren waarin zijn zelf 
zichzelf realiseert; dit zowel in de betekenis dat het subject pas in het verhaal zich in 
die mate bewust wordt van zichzelf, als in de betekenis dat er een ik-personage als 
protagonist van het levensverhaal geconstrueerd wordt. Het levensverhaal geeft dus 
geen externe, vooraf gegeven werkelijkheid weer maar doet er één in de vertelling 
ontstaan. Het zelf valt samen met het verhaal omdat het levensverhaal ook een 
bewustwordingspro ces en niet enkel referent is. In die zin is het zelf van de verteller 
niet enkel een biografische illusie maar tevens een biografisch produkt (Plath, 
aangehaald uit Denzin, 1989 62-63). 

4.2.2. Het verweerschrift 

Bovenstaand bezwaarschrift heeft een scherpe, geslepen pen en punt voor punt zijn 
eimee steken toegekend die de biografische methode zeer zeker treffen, ze lijken bij 
momenten wel fataal. Haar geldigheid kan zich inderdaad niet meer sterk maken aan 
een onbezonnen realisme. Al te vaak verkeert men in de veronderstelling dat het 
levensverhaal verwijst naar externe realiteiten terwijl deze referentie in feite niet 
verder grijpt dan dat ze reiken kan. Zij valt op zichzelf terug en het levensverhaal 
verliest zijn transparantie. Als het ons dan al iets vertelt dan zou het slechts één van 
de mogelijke geschiedenissen van het heden zijn waarin het subject een vertekend 
portret presenteert van zichzelf, ontstaan in de interviewcontext tegenover een inter-
viewer, als een produkt van arbitraire orde en improviserend zelfonderzoek 
overeenkomstig de conventies van het literaire genre waaraan het levensverhaal 
schatplichtig is. En toch schijnt het ons toe dat de biografische methode ons iets te 
vertellen heeft, het bezwaarschrift draagt haar nog niet ten grave. De weergegeven 
kritiek gaat zelf immers niet vrijuit, waar mogelijk, is daarom reeds geantwoord op 
de bezwaren. Een meer algemene verdediging van de methode heeft op zich laten 
wachten maar ze dient zich nu evenwel aan. Teneinde de biografische benadering 
weer op de been te brengen, zet zij volgende stappen. 

Het levensverhaal als referent aan het gerefereerde leven is inderdaad verre van 
transparant. Dit betekent echter nog niet dat het gerefereerde zuiver, oorspronkelijk, 
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echt en waar is terwijl de referent daarvan enkel maar een onzuiver, vervalst derivaat 
kan zijn. Alsof het gaat om twee zijnsniveaus waarin de referent een trapje lager 
staat dan het gerefereerde. Dergelijke onderschikking in waardering gaat terug op 
een platoons denkscherna dat het geleefde en ervaren leven een hogere 
realiteitswaarde toekent dan zijn afschaduwing, het vertelde leven. En dit vertelde 
leven kan het 'ware leven° inderdaad niet weergeven in zijn volle maar verwarde 
veelzijdigheid. Vanuit het gerefereerde begrepen is de referent niet meer dan een 
mimetische suggestie, een vervalsing van het 'echte'. Wil men dus het levensverhaal 
hanteren als een middel om tot bij het ware leven te komen, dan komt men enkel 
maar bedrogen uit. De microscoop krijgt dan een trompe-l'oeil onder ogen en de 
periscoop komt niet meer boven water. Bovenstaande kritiek op het levensverhaal 
als documentair medium mag dat wel duidelijk gemaakt hebben. Maar op grond van 
deze mimetische beperkingen van het levensverhaal overgaan tot een depreciatie 
ervan, is onterecht. Zulk een afwijzing veronderstelt immers dat het leven in zijn 
volledigheid waarheidsgetrouw te capteren zou zijn, en hiermee maakt men een 
aanspraak die men niet kan waarmaken. 

De waarde van de referent wordt pas duidelijk als we naar het zgn. hogere zijns-
niveau van het gerefereerde overstappen, nl. het 'leven' zelf. Wat moet men zich 
immers voorstellen van dit 'echte leven' waarin 'alle waarheid' besloten ligt ? Het 
reële waar Bourdieu het over heeft ? Dan gaat het om het fragmentaire, discontinue, 
om de rapsodie van veranderingen. Deze gefragmenteerde chaos die het leven is, is 
op zichzelf niet duidelijk en kan zich dus niet op eigen kracht als zodanig tegen-
woordig stellen. Zoniet zou ons eigen leven en dat van diegenen die ons dagelijks 
onder ogen komen, helder zijn als kristal. En dat is het niet : er moeten vragen 
gesteld warden, er moet nagedacht en naar antwoord gezocht worden vooraleer het 
leven op verhaal komt. Het leven legt zichzelf niet uit, het moet uitgelegd worden. 
Het moet ergens buiten zichzelf treden om aan inzicht en inzichtelijkheid te winnen. 
Het gerefereerde heeft immers aan zichzelf niet genoeg om aanwezig gesteld te 
worden, het blijft onvermijdelijk afwezig en zal zich enkel middels de referent (nl. 
een levensverhaal, een interview, een vragenlijst, een set observaties of wat dan ook) 
kunnen presenteren. Daarom kan men het leven niet leren kennen zonder dat het 
gerepresenteerd wordt, en in die zin is het leven dan ook afhankelijk van zijn ver-
haal. De relatie tussen het geleefde en ervaren leven enerzijds en het uitgedrukte 
leven anderzijds is dus geen afleiding die aan waarde verliest want zoals het geleefde 
en ervaren leven het levensverhaal structureren, zo structureert de vertelling ook het 
geleefde en ervaren leven. Het gaat om een 'dialectische' relatie waarin het 
levensverhaal het geleefde en ervaren leven gaat verlichten, expliciteren en 
definiëren (Bruner, 1986: 6-7; Usseling, 1987: 3-21; Moyaert, 1986: 47-52)19  . 
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Inplaats van te struikelen over de mimetische beperkingen van het levensverhaal, is 
het voor de sociologie minstens even interessant na te gaan hoe de subjecten vat krij-
gen op de gefiagmenteerde chaos die het leven is, hoe zij voortgaan doorheen alle 
discontinuïteit en gaandeweg het fragmentaire tot een eenheid pogen te brengen in 
het vertellen van hun levensverhaal. Dit verhaal van vallen en opstaan kan in eerste 
instantie best verteld warden door de persoon in kwestie, wie is immers beter bij 
machte het fiagmentaire en discontinue leven te thematiseren ? Hij/zij brengt het 
discontinue tot eenheid doorheen de tijd en slaagt erin het fragmentaire in elkaar te 
passen. De sociologie als empirische wetenschap kan zich in dit initiële stadium van 
het onderzoek nog niet beroepen op een beter weten zolang ze geen weet heeft van 
hoe de subjecten het zelf zien. Daarvan weet krijgen is een eerste vereiste zonder 
dewelke ze zelf nooit tot een beter weten kan komen (Bertaux, 1980: 219). De 
subjecten dienen dus in onderaanneming opgenomen te worden in het sociologisch 
onderzoeksopzet. Hun levensverhaal wordt dan ingehuurd als zelfanalyse (en niet 
als authentiek document want dan komt men weer knel te zitten tussen 
bovenvermelde bezwaren omtrent de mimetische beperkingen van het 
levensverhaal). Het voer dat sociologen aldus krijgen voorgeschoteld, betreft inder-
daad geen 'rauwe' empirie of naakte feiten maar de eerste verwerking ervan, hoe 
gebrekkig, voorlopig en herinterpreteerbaar deze ook mag wezen (vergelijk X, 
1993 : 3). 

Laten we de draad van het betoog eerst eens natrekken vooraleer hem kwijt te raken 
in warrige hersenspinsels. Het verweerschrift betoogde dat het gerefereerde 
onmachtig is zichzelf te presenteren, het geleefde en ervaren leven moet dus buiten 
zichzelf gebracht worden middels een bevragen vooraleer het vatbaar wordt. Aldus 
onstaat de referent, het vertelde leven, die het leven zal modelleren en expliciteren 
net zoals hij gestructureerd wordt door het gerefereerde. Gezien de onmacht van het 
gerefereerde om zich zelfstandig tegenwoordig te stellen, bestaat er geen reden om 
de referent af te schrijven als een minderwaardige afgeleide. Of het nu gaat om 
gestructureerde vragenlijsten, vrije interviews of de verslagen van participerende 
observatie, de socioloog zal zich onvermijdelijk op hen moeten beroepen om vat te 
krijgen op het leven. Het biografisch onderzoek opteert daarbij voor levensverhalen 
omdat deze als een soort van zelfanalyse de betrokken subjecten zelf aan het woord 
laten. In eerste instantie zijn zij immers - en niet de sociologische betweter - de 
meest aangewezen personen om aan te geven hoe zij het discontinue leven tot een-
heid brengen en het fragmentaire in elkaar passen. Tegenstanders van deze kwali-
tatieve optie kunnen nog altijd opperen dat de onderzochte subjecten zodoende een 
vrijbrief gegeven wordt om op onrechtmatige wijze eenheid te geven aan hun ver-
warde leven en aldus een biografische illusie te creëren die eerder op genrespecifieke 
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conventies berust dan op een beantwoordende realiteit. Dergelijke kritiek is echter 

naïef. 

Het levensverhaal dient zoals gesteld als zelfanalyse begrepen te warden : aldus 
vormt de vertelling het resultaat van een kenproces dat retrospectief de feiten en 
ervaringen in herinnering brengt om hen in welke voorlopige orde dan ook te gaan 
presenteren. Het levensverhaal is m.a.w. een cognitief produkt van de onderzochte 
persoon. Hiermee willen we geen filosofisch-kentheoretische discussie inzetten, het 
volstaat eraan te herinneren dat in dit debat een strikt empirisme welk de kennis 
enkel maar in de zintuigelijke ervaring wil gronden, een onhoudbare extremiteit is 
gebleken. En toch laten er zich nog velen onbewust door verleiden, men veronder-
stelt immers dat het levensverhaal uit het leven gegrepen zou zijn, als ware het een 
pure brok empirie uit eerste hand. Alsof het een middel is om het leven zelf te 
vatten. Dergelijke naïviteit komt echter bedrogen uit wanneer ze merkt dat het 
levensverhaal inderdaad al 'gevormd' is, maar dit mag ons insziens geen reden zijn 
om van vervorming te spreken. Het levensverhaal als zelfanalyse begrepen is de 
eerste verwerking van de empirie, en als voorlopig cognitief produkt gaat ze 
inderdaad feiten en ervaringen vormen volgens a-priori's en cognitieve categorieën 
die niet terug te voeren zijn tot de ervaring. Dat dit zo is betekent evenwel nog niet 
dat het resulterende levensverhaal ongeldig zou wezen. Dergelijke a-priori's en. 
cognitieve categorieën fungeren immers als mogelijkheidsvoorwaarden. Zolang hun 
werking maar gekend en intersubjectief erkend wordt, kan er over 'de realiteit' 
gesproken worden. Hiermee vervallen we niet tot een onbezonnen realisme maar 
geven we - op, toegegeven, zeer Kantiaanse wijze - wel aan waarom er communicatie 
tussen onderzoeker en onderzoekspersoon mogelijk is terwijl beide intentioneel 
gericht blijven op het leven. 

AI kadert Schiitze zijn theoretisch werk niet direct binnen deze discussie, het komt 
binnen dit defensief opzet zeer zeker van pas. Bij hem vinden we een gelijkaardige 
appreciatie van het geconstrueerd karakter der levensverhalen (Schutze, 1984: 78-
117). Sehë.tze spreekt hier van cognitieve figuren die onafhankelijk van de inter-
viewsituatie het levensverhaal gaan construeren. Wanneer de geïnterviewde zijn 
levenservaringen recapituleert en ze gaat herconceptualiseren, zijn er zelfstandige 
ordeningsprincipes werkzaam die de invloed van de interviewcontext en de toe-
hoorder beperken. Deze cognitieve figuren kanaliseren de stroom aan herinneringen 
op systematische en flexibele wijze, zij werken als funderende oriënterings- en 
presentatierasters die een formele orde en eenheid doen ontstaan. In het interview 
worden deze wederzijds door beide partijen als vanzelfsprekend verondersteld, zodat 
de constructie een beter begrip van het levensverhaal mogelijk maakt. Deze cogni-
tieve figuren zijn evenwel niet tot de zintuigelijke empirie terug te voeren doch hun 

transcendentaal karakter is daarom nog niet artificieel, ze worden immers ook in het 
dagdagelijkse leven gehanteerd wanneer het subject zich spiegelt aan een systemati- 
sche zelfconceptie en zich orienteert binnen het reeds geleefde en de nog te 
verwachten afloop van zijn levensgeschiedenis. Schtitze onderscheidt vier van 
dergelijke cognitieve figuren, al lijken mij meerdere opdelingen en aanvullingen 
mogelijk. Zij werken als volgt. Allereerst is er de veronderstelling dat het ik kan 
figureren als protagonist van de biografie waarin zijn mede- of tegenspelers in wis-
selende relatie tot elkaar staan. Vervolgens bestaat er de resem gebeurtenissen en 
ervaringen waarvan verondersteld wordt dat ze zich aan elkaar gaan schakelen als 
een chronologische keten. Ten derde is er de idee dat de situatie, het leefmilieu en de 
sociale werelden de geëigende contexten vormen van de erin werkzame sociale pro-
cessen. Zij kaderen, bepalen en oriënteren de gebeurtenissen. En tenslotte bestaat de 
veronderstelling dat de levensgeschiedenis een aanschouwelijk geheel of Gestalt 
vormt. Hierin herkennen we wat Bourdieu de biografische illusie noemt en stoten 
we op analogieën met de genrespecifieke veronderstellingen van de biografische 
vertelling, door Denzin opgesomd. De eenheid van het ik en de totaliteit van het 
leven, welke de biografische illusie uitmaken, zijn terug te vinden in de eerste, 
tweede en vierde cognitieve figuren_ Terwijl de 'literaire' conventies die de biograaf 
voorschrijven steeds te situeren naar geslacht en klasse en die het levensverhaal 
immer laten beginnnen bij de familiale achtergrond, kunnen gehuisvest warden 
onder de derde cognitieve figuur. De veronderstelling dat het leven bepaald wordt 
door zekere motieven en het verloop ervan gestructureerd wordt rond zgn. 
'epiphanies', valt in te passen onder de hoofdingen van de tweede en vierde figuur. 
Wat de conventie aangaat dat er een toehoorder verondersteld is, in staat om de zin  
uit te maken van het verhaal, kunnen we een gelijkaardige aanzet daartoe onder- 
scheiden bij Schtitze zonder dat deze evenwel verder wordt gethematiseerd (Schatze, 
1984: 78). De overige door Denzin versnelde genrespecifieke veronderstellingen 
willen we hiermee niet van tafel vegen maar vraag is toch wel of deze zo eigen zijn 
aan het levensverhaal en niet aan alle vormen van communicatie ten grondslag 
liggen. De gelijkenissen tussen de cognitieve figuren enerzijds en de biografische 
illusie en genrespecifieke conventies anderzijds, zijn dus niet uit de lucht gegrepen 
maar i.p.v. deze constructieprincipes ten kwade te duiden en als des duivels te 
veroordelen, analyseert Schtze ze als mogelijkheidsvoorwaarden zonder dewelke 
het levensverhaal niet zou verteld en begrepen kunnen worden. Zolang men bewust 
is van hun aanwezigheid en hun werking kent, terwijl ze wederzijds verondersteld 
worden door geïnterviewde en interviewer, kunnen de cognitieve figuren enkel maar 
positief geëvalueerd worden in hun onvermijdelijkheid. Ze maken immers de com-
municatie mogelijk en ze zijn verre van artificieel want het subject hanteert ze ook in 
het dagelijkse leven. 
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De ondernomen revisie van het levensverhaal lost nog andere bezwaren op. Zoals 
reeds vermeld zijn de cognitieve figuren onafhankelijk van de interviewsituatie. 
Daarmee zij niet gezegd dat deze geen invloed heeft op de vertelling, maar deze 
invloed kan niet zodanig uitvergroot worden dat het hele levensverhaal erdoor in 
verdrukking komt. De vertelling is dus zeker niet te reduceren tot een epifenomeen 
van de interviewsituatie, deze contextuele invloed blijft beperkt en is bijgevolg beter 
controleerbaar. 

Ook de moeilijkheid waarmee het bezwaarschrift opende, verliest haar contradic-
torisch karakter. Het levensverhaal opgevat als zelfanalyse maakt het inderdaad 
begrijpelijk waarom er verschillende levensverhalen kunnen verteld worden over één 
en hetzelfde leven. Geen mens blijft immers bij hetzelfde gedacht : naargelang de 
retrospectie meer inzicht verschaft in het leven zal ook het verhaal veranderen. En 
naargelang de tijd verderschrijdt en het heden het verleden in een ander daglicht 
plaatst, zal ook het geschetste beeld veranderen zonder dat dit als vertekening van de 
waarheid moet gezien worden, integendeel. 

De sluiter van het bezwaarschrift, nl. dat het zelf van de verteller een autobio-
grafisch produkt is, wordt nu een bewijs te over dat het levensverhaal opgevat moet 
worden als zelfanalyse, en hoeft dus niet meer ten kwade geduid te worden. Het is 
de evidentie zelve dat een zelfanalyse tot nieuw inzicht komt en aldus een ik-perso-
nage creëert dat niet vooraf gegeven in het geleefde en ervaren leven besloten ligt. 
Het zelf gepresenteerd in het verhaal is inderdaad een autobiografisch produkt, maar 
het is er één met inzicht en cognitieve relevantie dat in onderaanneming ook voor de 
sociologie verhelderend werk kan leveren. 

De enige objectie die ons rest, betreft 'de credibiliteit' van het levensverhaal. Gaat de 
onderzochte persoon in zijn zelfanalyse wel degelijk zijn leven verhalen of vertelt ie 
er maar op los ? Kunnen we m.a.w. de verteller op zijn woord nemen? Hier dient 
onderscheid gemaakt tussen waarheid en authenticiteit (Helling, 1988: 222, 229). 
Het levensverhaal is waar wanneer het getrouw verslag uitbrengt van het feitelijk 
verloop van het leven. Het gaat hier om de weergave van intersubjectief deelbare 
werkelijkheden, en als zodanig kunnen de vertelde feiten dan ook door kruising der 
perspectieven gecontroleerd worden op hun waarheid (principieel althans, want door 
hun verleden karakter onttrekken zich heel wat van de feitelijke beweringen aan 
toetsing). Wanneer het echter de ervaringen van de onderzochte persoon aangaat -
zijn/haar subjectieve beleving en definitie van de feiten -, daar spreke men beter van 
authenticiteit. Of het subject wel authentiek is in zijn/haar levensverhaal is echter 
moeilijker na te gaan.: subjectieve ervaringen en definities worden immers niet 
noodzakelijk intersubjectief gedeeld. Men kan er eventueel op letten of de subj cc- 

lieve vertelling interne consistentie vertoont (Denzin, 1970a : 249-253), maar dit 
geeft ons geen garantie want een doortrapte leugen kan meer samenhangend zijn dan 
het meest authentieke verhaal over een hectisch bestaan. Uiteindelijk zal de 
onderzoeker voor zover er daar tijd toe is, een vertrouwensrelatie pogen op te 
bouwen waarin de onderzoekspersoon geloofwaardig kan worden. 

Dit credibiliteitsprobleem stelt zich trouwens bij elke andere methode van bevragen. 
Maar bij het survey-onderzoek is er helemaal geen tijd om stil te staan bij de 
waarheid of authenticiteit van de antwoorden, laat staan dat deze gerealiseerd kunnen 
worden binnen de gegeven antwoordcategorieën. De resultaten krijgen met andere 
woorden de kans niet hun problematisch karakter te laten blijken; en dit kan zowat 
de finale vormen van ons verweerschrift. Alle behandelde moeilijkheden die aange-
grepen worden als punten van kritiek stellen zich uiteindelijk ook bij andere socio-
logische methoden. Wat verzekert ons dat een vragenlijst meermaals aangeboden 
aan een respondent ook steeds consequent op dezelfde wijze zal ingevuld worden ? 
En het beeld dat erin geschetst wordt kan evenzeer vertekend zijn, misschien is het 
dit zelfs in grotere mate omdat de tijd er niet is om te ontmaskeren. Formalisering 
van het interview is geen verzekering tegen de invloed van de interviewsituatie. 
Deze vertekeningen kunnen evenwel uitgezuiverd worden door de steekproefgrootte 
maar waar het levensverhaal zich moet beroepen op de genrespecifieke conventies 
van een literair genre, daar wordt het survey begrensd door de conventies van een 
sociografisch genre. Met andere woorden, elke methode is in hetzelfde bedje ziek 
maar de biografische methode is misschien nog wel één van de minst verziekte 
werkwijzen vermits in haar praktijk manifest wordt welke problemen zich al niet 
stellen bij de dataverzameling. 

4.3. De representativiteitskwestie 

Hier wordt de vraag gesteld naar de reikwijdte van het biografisch onderzoek. Kan 
zij met andere woorden op basis van de onderzochte levensverhalen uitspraken doen 
die opgaan voor de hele populatie ? Of blijven deze proposities beperkt tot de 
onderhavige cases zodat de biografische methode enkel maar de sleutel heeft tot een 
soort sociologisch rariteitenkabinet waarin de uniciteit van elk particularisme wordt 
tentoongesteld. Wat de externe validiteit van het biografisch onderzoek aangaat, 
hangt natuurlijk veel af van het aantal cases in studie. Zijn het er meerdere dan zal 
de argumentatie die representativiteit claimt, anders verlopen dan bij de solostudies. 

Wat gemeenschappelijk blijft, is een anderssoortige individuconceptie dan deze die 
b.v. in het statistisch onderzoek verondersteld wordt. Aldaar is het individu sociaal 
omdat het 1/N vertegenwoordigt van de populatie : de sociale dimensie blijft met 



30 
	

31 

andere woorden extern. Biografisch onderzoek daarentegen ziet het als een intern 
wezenskenmerk, het individu wordt nl. geconcipieerd als een microcosmos van de 
sociale wereld waarin hij/zij zich beweegt (Denzin, 1989: 9; Dollard, 1949: 4, 13-
17; Helling, 1988: 219), of zoals de welbespraakte Sartre (1971 : 7) het zegt : "C'est 
qu'un homme n'est jamais un individu; ii vaudrait mieux l'appeler un universel 
singulier : totalisé et, par la même, universalisé par son époque, il la retotalise en se 
reproduisant en elle comme singularité". In die zin begrepen zegt elk biografisch 
onderzoek iets over het sociale universum, ook al steunt het maar op één enkel 
levensverhaal. En hoe individueel deze biografie ook mag wezen, steeds weer-
spiegelt ze als een monade het sociale universum waarin ze zich heeft voltrokken. 
Voor wat de verdere representativiteitskwestie van solostudies aangaat, kan men 
terecht bij Versteijnen (1985 120-121). 

Baseert het biografisch onderzoek zich op meerdere cases, dan kan het volgens 
sommige auteurs representativiteit claimen door deze in eerste instantie steekproef-
gewijs te selecteren. De toevallige keuze elimineert mogelijke vertekening en de 
gestratificeerde selectie kan erover hoeden dat alle in het universum bestaande 
varianten opgenomen worden. Dit gebeurt echter enkel en alleen om een eerste 'tour 
d'horizon' te bekomen en volstaat op zichzelf genomen nog niet om aanspraak te 
maken op enige veralgemeenbaarheid (Denzin, 1970a : 240; Helling, 1988: 217; 
Versteijnen, 1985 : 58-60, 123)20 . 

Voor het verder onderzoek worden de subjecten echter niet meer geselecteerd op 
representativiteitsgronden, maar op basis van hun relevantie. Geheel tegengesteld 
aan de logica van de aselecte steekproef gaat deze 'theoretische selectie' afhankelijk 
van hun inhoudelijke kenmerken uitmaken welke cases al dan niet in analyse 
genomen worden. Naargelang van de betekenis die ze hebben voor de uitbouw van 
de verdere theorie zullen ze geïncorporeerd worden door het onderzoek, en daarom 
gaat de voorkeur uit naar negatieve cases die de voorlopige theorie falsifiëren en 
uitdagen tot een verderreikende verklaringskracht (Denzin, 1970a : 240-241; 
Plummer, 1983 : 127-129; Strauss, 1987: 16-21, 38-39, 274-247; Versteijnen, 
1985 : 60; etc.). Zij nopen de onderzoeker ertoe na te gaan waarom in dit ene geval 
zijn/haar hypotheses niet opgaan. In die zin zijn de negatieve cases niet particulier te 
noemen, ni. van louter lokaal en accidenteel belang, want hun singulariteit is van 
cruciale relevantie voor de verdere theoretische ontwikkeling van het onderzoek. 
Binnen deze tegendraadse onderzoeksstrategie sluit dus de theoretisering van de 
bevindingen immers de studie niet af, neen. De theorie is erbij van de beginne om 
hand in hand te gaan met de dataverzameling en ze in nieuwe wegen te leiden 
(Hamel, 1992: 117). Deze gang van zaken hangt evenwel samen met het grotere 
plan van de 'analytische inductie', voor het eerst toegepast in The Polish Peasant en 

later meer theoretisch uitgewerkt door Znaniecki (1968 : 235-331). De voorgestelde 
procedure verloopt als volgt : men stelt om te beginnen een definitie op van het te 
verklaren fenomeen (1). Per respondent poogt deze tot inzicht te komen in diens 
levensverhaal en op deze basis stelt men een hypothetische verklaring op van het 
fenomeen. In navolging van Keichtermans kunnen we hier spreken van een verticale 
analyse (2). Men stapt nadien over naar een volgende respondent en gaat na 
verticaal onderzoek over tot een horizontale analyse waarbij de onderhavige cases 
ten gronde vergeleken worden. Men gaat na of de voorlopige hypotheses van ZaVCn 
ook hier nog opgaan (3). Is dit niet het geval, zal men ofwel het fenomeen 
herdefiniëren en aldus de voorliggende case uitsluiten, ofwel zullen de totdantoe 
gehanteerde hypotheses geherformuleerd worden zodat ze opgaat voor alle 
opgenomen gevallen. En zo gaat men levensverhaal na levensverhaal alsmaar verder 
met het specificeren van de definitie van het verschijnsel en het bijsturen van de 
theoretische verklaring ervan. Zoals vermeld zal de aanvankelijke aselecte 
steekproef mettertijd vervangen worden door de theoretische selectie welke zoekt 
naar negatieve cases die de gehanteerde definitie ontkrachten en de voorlopige 
theorie falsifiëren (4). Gaandeweg zal deze routine zich alsmaar herhalen en blijken 
nieuwe cases niets toe te voegen aan de omschrijving van het verschijnsel en de 
theoretische verklaring ervan. De meermaals herhaalde bevestiging resulteert in een 
déja vu welk men betitelt als 'theoretische saturatie' (5). Dan kan men aannemen dat 
de gehanteerde definitie voldoende uitgepuurd is en de theoretische verklaring door-
wrocht. Na hoeveel levensverhalen men op dit punt komt, valt vooraf echter niet uit 
te maken. De beslissing mag zeker niet ingegeven worden door haast want één 
contradictorische case volstaat om alles weer in vraag te stellen21  . Hoe dit concreet 
in zijn werk gaat kan men b.v. bij B ertaux en Bertaux-Wiame (1981: 37, 169-190) 
nagaan. Hun studie van het bakkersberoep betrof een populatie van om en bij de 
160.000 eenheden. De eerste levensverhalen waren zeer instructief en schaafden 
gedurig de definiëring en hypothesevonning bij. Na 15 vertellingen begon het 
inzicht te dagen en de tien daaropvolgende levensverhalen hadden daaraan maar 
weinig toe te voegen maar klaarden het inzicht wel uit. Met 30 hield men het 
uiteindelijk voor bekeken, de theoretische saturatie was bereikt. 

Een minder gangbaar maar daarom niet minder valabel alternatief voor de analyti-
sche inductie kan 'the grounded theory' bieden (Plummer, 1983: 126-127; Strauss, 
1987: 220-224). In oppositie tot logisch-deductief onderzoek dat ten velde trekt 
met a-priori assumpties stellen Glaser en Strauss (1968: 104-105) een inductief 
model voor dat de theorie vanuit de data doet oprijzen. Hierbij zijn er meerdere 
gelijkenissen aan te stippen met de analytische inductie : zo zijn daar de theoretische 
steekproef, de gedurige vergelijking van cases en de voortdurende theorievorming in 
de loop van het empirisch onderzoek. Doch volgens Glaser en Strauss zou de ana- 
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lyrische inductie er eerder op uit zijn causale modellen te testen, terwijl hun com-
paratieve methode breder van opzet is door zowel oorzaken als voorwaarden, pro-
cessen, dimensies etc. te genereren en suggereren, dit eerder dan ze te testen. Hun 
model toont in elk geval aan dat biografisch onderzoek niet altijd de hoge ambitie 
moet koesteren sociale theorie te produceren. Biografisch onderzoek kan de theorie 
ook illustreren, oriënteren en falsifiëren (Plummer, 1983 : 122-130). 

Op grond van dergelijke dataverzameling en -analyse, maakt het biografisch onder-
zoek aanspraak op representativiteit en veralgemeenbaarheid der bevindingen. In de 
ogen van menig statisticus vindt dergelijke werkwijze echter geen genade. Het moet 
evenwel beklemtoond dat de bevindingen van het biografisch onderzoek anders-
scortig zijn dan wat de statistische sociografie door de band produceert, het is dan 
ook niet de statistische generaliseerbaarheid die op spel staat. De kleine, selecte 
steekproeven zijn niet representatief op morfologisch niveau, maar het ligt ook niet 
in de bedoeling van het biografisch onderzoek uitspraken te doen over proporties of 
verdelingen van een fenomeen. Wel wil het te weten komen welke mechanismen dit 
ene fenomeen produceren en door welke sociale relaties het gedragen wordt. Bij 
wijze van illustratie interesseert men zich dus niet voor het percentage stemmen dat 
deze of gene politieke partij zal binnenrijven: dit vormt de inzet van publieke-
opinieonderzoek. Maar men wil wel lucht krijgen van de wijze waarop iemand zich 
die ene politieke overtuiging heeft eigen gemaakt en hoe zijn omgeving daarin 
meespeelt. Op dit sociologisch niveau kan het biografisch onderzoek na saturatie 
wel theoretische veralgemeenbaarheid claimen (Bertaux, 1981 : 37-38; Hammel, 
1992: 117; Kohli, 1986 : 104). 

4.4. De kwaliteiten van biografisch onderzoek 

En hiermee is de eigenheid van de biografische benadering nog maar eens in de verf 
gezet. Haar originaliteit doet het altijd net iets anders. In het epistemologisch 
krakeel dat de sociologische methoden en technieken intern verdeelt, neemt zij dan 
ook merkwaardige posities in en biedt zij op vernieuwende wijze oplossingen voor 
de klassieke problemen van betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid, representa-
tiviteit en generaliseerbaarheid. Dat haar alternatief zelf niet vrij is van problemen, 
spreekt voor zich. Hieraan heeft de tekst heel wat woorden besteed zonder evenwel 
tot de conclusie te kunnen komen dat de biografische benadering niets of slechts 
weinig te bieden heeft. En zelfkritiek mag edel zijn van inborst, men mag ook niet 
neigen naar het ander extreem waar een schuldbekentenis de eigen kwaliteiten 
veronachtzaamt. Ondanks sommige precaire aspecten heeft de biografische 
benadering heel wat pluspunten in petto. 

Zo erkent zij om te beginnen de onderzoekspersoon als subject wiens ervaring en 
kennis van de situatie een cognitieve waarde bezit voor de sociologie. Dit i.p.v. een 
positivistische reductie door te voeren, opdat het 'object' toch maar observeerbaar en 
meetbaar zou zijn en de onderneming zich kan tooien in oogverblindende objec-
tiviteit (Bertaux, 1980: 219). Haar analyse zal daarentegen vanuit het perspectief 
van de betrokkenen vertrekken, van binnenuit als het ware. En zo zal het empirische 
materiaal zijn vitaliteit behouden, ook al gaat de uiteindelijke interesse uit naar b.v. 
grotere structurele gehelen (Denzin, 1970a : 256; Plummer, 1983 : 64-71). De 
empirie die aangeboord wordt vertoont een buitengewone rijkdom en schakering, 
terwijl deze variëteit vervat blijft in de geëigende context van een mensenleven. 
Aldus kan de sociologie vragen stellen omtrent zaken die anderszins niet naar boven 
zouden komen, dit zonder evenwel de elementen uit hun organische verwevenheid te 
rafelen. En het weerhoudt haar ervan op te gaan in een theoretische hoogbouw die 
tot aan de wolken reikt. Ook al wil men structuren onderkennen, dan zullen deze 
niet boven de hoofden gaan zweven van hen waarover het dan wel gaat. Vermits het 
biografisch onderzoek vertrekt vanuit de individuele geschiedenissen die hun weg 
zoeken in de gestructureerde sociale realiteit, kan zij micro in het verlengde leggen 
van macro (Denzin, 1970a : 256; Thompson, 1980 : 252-254; X, 1993 : 1-4). Hoe de 
gegevens ook zullen verwerkt worden, steeds zal men zich bewust blijven van het 
geweld waarmee de analyse de data duidt. Met dit kritisch potentieel kan 
biografisch onderzoek vele gangbare veronderstellingen weerleggen en de ultieme 
toetssteen vormen van de sociologische theorie. Haar falsificatie maakt het mogelijk 
stagnatie te doorbreken en de theorievorming nieuwe wegen uit te sturen (Becker, 
1970(1966) : 423; Denzin, 1970a : 257; Thompson, 1980: 254). De biografische 
benadering kan echter ook zelfstandig onderzoek verrichten en op eigen houtje 
komen tot nieuw theoretisch inzicht. En dit doet ze op zeer flexibele wijze middels 
de theoretische selectie die empirie en theorie maximaal tegenover elkaar uitspeelt. 
Zodoende blijven de abstracties levendig zonder vaste voet te verliezen met de 
empirische realiteit (Thompson, 1980: 255-256). Dit innovatief karakter laat zich 
ook merken wanneer zij bij wijze van verkennend onderzoek op het achterplan ver-
doken realiteiten naar voren haalt en blinde vlekken gaat invullen (Faraday, 
Plummer, 1979: 780; Helling, 1988: 232; Denzin, 19/0a : 254-255; Thompson, 
1980 : 262-263). 

Vele van deze eigenschappen kan ander kwalitatief onderzoek ook op haar palmares 
schrijven. Maar de biografische benadering heeft nog meer in haar mars vermits zij 
expliciet scherp stelt op het tijdsverloop van fenomenen. Het procesmatige karakter 
van de sociale realiteit weet zij als geen één te expliciteren en thematiseren. Deze 
diachronie kan zowel de micro-dimensie uitwerken door de sociaal-psychologische 
aspecten van sociale processen bloot te leggen als macroscopisch historische 
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ontwikkelingen tastbaar te maken. Daarbij zullen er geen grote allesomvattende 
verschuivingen gehypostaseerd worden maar zal het onderzoek laten zien hoe sociale 
verandering zich concreet voltrekt in de individuele levens van de subjecten zelf. 
Hier verbindt de persoonlijke levensgeschiedenis zich met de geschiedenis van een 
samenleving (Becker, 1970(1966) : 425; Denzin, 1970a : 257; Goodson, 1991: 133-
134; Thompson, 1980 : 260-262). 

Het is evenwel overdreven de biografische methode te gaan kronen tot koning Midas 
die bij aanraking elk materiaal in goud verandert. Biografische gegevens mogen dan 
rijk zijn, het kost ook heel wat tijd om ze verzameld te krijgen. De 'lift history,  
methode is inderdaad tijdrovend als een cleptomane, maar dat mag geen reden wezen 
om haar te schrappen van het sociologisch agenda. Zoals betoogd opent de 
biografische benadering vele nieuwe mogelijkheden en er zijn dan ook redenen te 
over om in te haken op haar reveil, redenen die gegronder zijn dan een modieuze 
retro-gevoeligheid. 

VOETNOTEN 

1 	De genoemde verschillen mogen niet noodzakelijk als contradictorisch opgevat 
worden. Zij kunnen ook complementair werken zoals blijkt bij Courgeau en 
Lelièvre, 1990 : 55-74. 

2 	Aanzetten tot de biografische methode vindt men reeds in de 19e eeuw bij b.v. 
Mayhew, Booth, Webbs en de pionier in de gezinssociologie Le Play. Doch hun  
werk heeft geen school gemaakt in de toen nog premature sociologie die al te 
snel overging tot generaliseren zodat de hoogst speculatieve theorieën elke 
voeling met de empirie ontbeerden. In die zin reiken deze voorbeelden niet 
verder dan zichzelf en zijn ze voor ons van geen belang (Plumrner, 1983: 39; 
Versteijnen, 1985 : 41). 

3 	Life history' en 'case history' waren in de Chicago jaren inwisselbare termen. 
De nood aan een meer gespecificeerde terminologie stelde zich toen nog niet 
gezien beide termen als synoniemen gebruikt werden in oppositie tot de zgn. 
statistische aanpak. Dit kwalitatief - kwantitatief dualisme bestaat nu nog steeds 
maar onderhand is er in elk van beide kampen een waaier van specifieke metho-
den en technieken ontwikkeld zodat er ook een meer gedifferentieerd taalge-
bruik moet gebezigd worden. De 'case method' zoals die recentelijk weer 
opgang maakt, verschilt dus van de 'life history'-methode zoals die in de verdere 
tekst zal gepresenteerd worden. Ondanks onmiskenbare gelijkenissen (zeker 
waar het representativiteit en veralgemeenbaarheid der bevindingen aangaat) 
ligt het kenmerkende verschilpunt in de diachronische benadering van de 

biografische methode, terwijl de 'case study' zich concentreert op de analyse van 
een hedendaags fenomeen in zijn context van het alledaagse leven (Platt, 1992 : 
17-48; Strauss, 1987 : 218). 

4 	Burgess, E.W., 'Research Methods in Sociology', in G. Gurvitch, W.E. Moore 
(1945) Twentieth Century Sociology. New York, The Philosophical Library : 
20-40; geciteerd uit Plununer, 1983 : 42-43. 

5 	Voor een gedetailleerd historisch overzicht van het biografisch werk binnen de 
antropologie kan men o.a. terecht bij Langness en Frank, 1981: 10-29 en 
Watson en Watson-Franke, 1985: 1-29. 

6 	Lundberg (1926) noemt in die zin de 'case study' "the tail to the statistical kite". 
Deze gewraakte uitspraak valt niet meer te bespeuren in de herwerkte versie van 
1942 waar dergelijk denigrerend taalgebruik gemeden wordt maar de teneur van 
het betoog wel identiek blijft (Lundberg, 1968(1942) : 379-388). 

7 	Lazarsfeld, Robinson, 1940: 817-825. Stoffer wil er zelfs toe komen gegevens 
verkregen via gestructureerde vragenlijsten en attitudeschalen even valide en 
betrouwbaar te verklaren als de data die de tijdrovende biografische methode 
oplevert (Stouffer, 1930). Een meer recente poging in deze richting is te vinden 
bij Car-Hill en Macdonald, 1973 : 57-96. 

8 	In Nederland valt er van alles wat te rapen : Versteijnen heeft een theoretische 
inleiding tot de biografische methode op zijn naam staan en du Bois-Reymond 
haalt de 'oral history' binnen op het terrein van gezinsra en jeugdsociologie. 
Miedema en Janssen doen middels levensverhalen aan levensstijlonderzoek, 
terwijl Happel, Keune, Korremans en Rooy sociale geschiedschrijving ver-
richten. Meer recentelijk is er het werk van Brands omtrent de levensverhalen 
van academici met laaggeschoolde ouders. 

9 Wel zijn er enkele eindwerken gemaakt die zich bediend hebben van de 
biografische werkwijze, dit onder leiding van prof. Gaus in Gent en prof. 
Dobbelaere en prof. Laermans in Leuven. Ook binnen de historische weten-
schappen lopen er onderzoeksprojecten waaraan de biografische interesse niet 
vreemd is. Zo legt het KADOC de levensverhalen vast van katholieke politici 
en missionarissen (1992). Buiten het academische circuit dient nog melding 
gemaakt van de projectgroep mijnwerkersgeschiedenissen (1981) en de 
publikatie van De Bal en Smans (1991) over de lotgevallen van arbeiders-
dochters. 

10 Een exemplarische lijst van studies op al deze fronten kan gevonden worden bij 
Kopli en Robert, 1984 : 296-305. 

11 Het onderscheid tussen interne en externe validiteit gaat terug op Denzin, 
1970a : 241-246, 249-253. 
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onherleidbaar en onophefbaar. Het gerefereerde zal dus nooit volledig aanwezig 
kunnen gesteld worden via de referent, maar tegelijkertijd maakt deze blijvende 
afwezigheid de mogelijkheidsvoorwaarde uit waardoor het gerefereerde kan 
verschijnen. 

20 Dus niet enkel de statistische toevalssteekproef maar ook haar alternatieven 
zoals de gestratificeerde of de sneeuwbalsteekyoef (zoals toegepast door 
Bertaux en Bertaux-Wiame (1981 : 37) komen hier in aanmerking. 

21 Theoretische saturatie zal elk onderzoeker wel herkennen als dat moment 
waarop het vermoeden overgaat in de subjectieve zekerheid die men objectief 
zal pogen hard te maken. Vraag is echter in hoeverre dit subjectieve gevoel niet 
contextafhankelijk is : binnen het beschikbare onderzoeksbudget, gegeven de 
beschikbare tijd en afhankelijk van de plausibiliteit van de te bewijzen bewering 
kan deze subjectieve zekerheid vroeger of later intreden. In die zin begrepen is 
theoretische saturatie geen absolute standaard maar een relatief begrip. 
Absoluut en op zich genomen bezweert de theoretische saturatie dus nog niet de 
kans dat haar bevindingen fout zitten, in een gegeven situatie kan theoretische 
saturatie de waarschijnlijkheid echter wel binnen haar bereik brengen. 
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