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E W O U D KIEFT 

Toen Angenies Brandenburg schreef aan 
haar biografie van Annie Romein-Ver
schoor begon haar hoofdpersoon zich 
•gaandeweg steeds opdringeriger te ge

dragen. Er onts tonden hele gesprekken met de 
overledene, niet alleen aan de schrijftafel, maar 
ook tót ver na werktijd. Zelfs in haar d romen be
gon Annie een prominente plaats in te nemen. 
Brandenburg bekroop he t gevoel da t haar onder
werp haar ten mins te zo goed had leren kennen 
als andersom - waarschijn) ijk zelfs beter. 

In de relatie tussen de biograaf en zijn onder
werp heeft de laatste de touwtjes in handen . An
ders dan de romanschrijver moet de biograaf een 
dienende rol voor lief nemen, jarenlang vorsen 
naar de kleinste details: de speeldoos in de kin
derkamer, de pesterijen op school of de voorlief
de voor draadjes vlees op latere leeftijd. Tegelij
kertijd is een bepaalde kritische afstandelijkheid 
onontbeerlijk o m niet te vervallen in hagiografi
sche goedgelovigheid. 

In Brandenbu rgs geval is da t laatste zeker niet 
gebeurd. Haar biografie, die in 198S verscheen, 
geldt samen met die van Jan Fontijn óver Fredc-
rik van Eeden en die van Frédéric Bastet over 
Couperus als de eersreliéhting wetenschappelijk 
verantwoorde levensbeschrijvingen in Neder
land - wat t rouwens verbazingwekkend laat is. 
Zij fungeert nog steeds als voorbeeld voor bio
grafen die worstelen met hun bronnenmater iaal 
en me t de vraag hoé ze b u n benadering moeten 
verantwoorden. Want dat bet onmogelijk is om 
volledig en objectief een leven te reconstrueren 
zijn allen zich zeer bewust. De behoefte onder bi
ografen was dan ook groot o m met elkaar van ge
dachten te wisselen over di t soort problemen. 

Met dat doel werd in 1991 het tijdschrift Bio
grafie Bulletin opgericht, dat zich snel heeft ont
wikkeld van een aan elkaar geniet setje stencils 
tot een toonaangevend vakblad: een weerspiege
l ing van de volwassenwording en van het succes 
dat het genre sindsdien heeft gekend in Neder
land. En naast de kwalitatieve verbetering van de 
biografie groeide ook het publiek ervoor. Recen
te biografieën, als die van Annejet van der Zijl 
over Annie M G Schmidt en Dik van der Meulens 
met de AKÖ-prijs bekroonde MuUatuliwerden 
grote verkoopsuccessen. Er is een vruchtbare bi
ografische cul tuur ontstaan in Nederlandj wat 
n ie t alleen blijkt u i t Biografie Bulletin, maar ook 
u i t he t onlangs aan de Rijksuniversiteit Gronin
gen opgerichte Biografie Inst i tuut . 

In d e bundel Bespottelijk maar aangenaam züa de 
beste, breedste en meest tijdloze artikelen ui t 
Biografie Bulletin gebundeld. Het heeft een af

wisselend, vaak fascinerend overzicht opgele
verd, da t als geheel echter ook wat onsamenhan
gend is. De bijdragen die wat schools en obligaat 
overkomen worden gelukkig ruimschoots ge
compenseerd door spannende en goed geschre
ven s tukken. Die gaan de methodologische en fi
losofische diepte in, maar bieden ook prachtige 
verhalen en nodigen u i t de speurtocht van de bi
ograaf té volgen. Het is de oude garde die er uit
springt; Jan Fontijn over de bekeringen van Va-
léry en Van Eeden en Angenies Brandenburg met 
een prachtig s tuk over Augustinus, dat duidelijk 
maakt dat zelfs uit sterk manipulatieve autobio
grafieën nog heel wat betrouwbare biografische 
motieven te destilleren vallen. 

En natuurli jk llella Haasse, d k vertelt over 
haar onderzoek naar het leven van de passionele 
en eigengereide Charlottc-Sophic vun Akien-
burg, die een liefdeloos huwelijk met de Hol
landse politicus Willem Beminck ontvluchtte 
om haar geluk elders in Europa te zoeken. Net als 
bij Het woud der verwachting en Heren vmi de thee 
heeft Haasse grondig biografisch onderzoek ge
daan. Toch heten haar boeken historische ro
mans, omdat ze zich vrijheden permit teert als 
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he t omzet ten van brieven in dialoogvorm. De 
vraag is natuurli jk of biografen, of historici in 
het algemeen, n u zo veel wetenschappelijker te 
werk gaan. Haasse legt de lat voor zichzelf in ie
der geval hpog: 'Ik vind wel dat ik niets mag ver
zinnen waarvoor geen aanknopingspunt te vin
den is en dat ik, als ik geen Zekerheid over iets be
zit, da t ui terst zorgvuldig al deducerend en com
binerend moet proberen af te leidén u i t de be 
schikbare gegevens.' 

Hoe dienstbaar de 'wetenschappelijk verant
woorde ' biograaf ook is, hij beslist uiteindelijk 
wat relevant is voor zijn verhaal, wat kenmer
kend is voor zijn hoofdpersoon. Willem Otter
speer, die nu aan een biografie over W. 1. Her
mans werkt, verwoordt in zijn bijdrage aan de 
bundel zijn scepsis over de schijn van objectivi
teit in de geschiedschrijving: ' In he t archief wor
den duizenden moorden gepleegd en tijdens de 
lectuur worden honderden suggesties verwaar
loosd. Wie schrijft neemt permanent beslissin
gen, sluit pe rmanen t andere constructies uit . ' 
Hoe waar dit op zichzelf genomen ook is, Otter-
speers poëtische artikel biedt een : a l even poè'ti-
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sche oplossing voor dit probleem, die wat al te 
vrijblijvend is: mooi schrijven en weer wat mythe 
in de geschiedenis toelaten. 

Maar hoe het dan wel moet? De kwestie wordt 
helemaal precair als we he t gaan hebben over het 
psychologiseren, iets waar elke biograaf zich, 
welhaast noodgedwongen, aan bezondigt, maar 
waar een gróót taboe op rust. Want niets lijkt 
speculatiever dan t rauma's , en al helemaal Oedi
puscomplexen, in te zetten om bijvoorbeeld Na
poleons strategische fouten bij Waterloo te ver
helderen. De bunde l Biografie & Psychologie b iedt 
zowel inzichten die daadwerkelijk kunnen bij
dragen aan wat vaste;grond onder de zoekende 
biografische tred als voorbeelden \ au psycho bi
ografische buitensporigheden; die op de. lach
spieren werken. Zo is de ui tv inding van de waar
devrije wetenschap door Max. Weber ooi t ver
klaard aan de hand van zijn relatie ir.vt zijn ou
ders, die op gespannen voet met elkaar leefden, 
Weber had moeite o m tussen beiden te kiezen. 
En van he t één kwam het ander. Een vergelijkba
re analyse bestaat er van Newtons ontdekking 
van de zwaartekracht: die was een gevolg v a n h e t 
feit dat zijn moeder h e m tussen zijn 3de en 11de 

jaar in de steek had gelaten. In de na tuur kunnen 
dingen ook van een afstand op elkaar inwerken, 
besefte hij toen. Daarna was het nog slechts 
wachten op de appel. 

Het dédain voor de psychoanalyse komt 
voort 'uit één gebrek aan kennis van de 
huidige s tand van zaken in d i t vakgebied, 

waarschuwt Solange teibovici in haar bijdrage. 
Dat laatste zy* toegegeven, maar in haar artikel 
bevestigt zij vervolgens zelf alle vooroordelen, 
onder meer door talloze aspecten u i t Jean-Paul 
Sartres leven, werk en politieke engagement te 
verklaren ui t het feit dat hij tot zijn zesde met 
zijn moeder in één kamér sliep. En dan volgt als 
klap op de vuurpijl nóg d é cirkelredenering dat 
de academische weerstand tegen psychoanalyse 
uiteindelijk onderdruk te angst is om dergelijke 
mechanismen bij zichzelf te onderkennen. 

Gélukkig staan er ook mindei coni « p r o d u c 
tieve pleidooien in de bundel . Psycholoog Jaap 
van Belzen wijst er juis t op dat de psychoanalyse 
niet iedereen tot 'gestoord ' wil verklaren. J1 ij nu
anceert een al te schérp onderscheid tussen psy
chische ziekte en gezondheid. Pathologische ge
vallen komen voort ui t onbeheersbaar geworden 
gevoelens, conflicten en t rauma's die bij iedereen 
een rol spelen. Een ander p u n t da t hij maakt is 
da t alle psychologische theorieën er globaal ge
zien op neerkomen da t het eigen ik alleen ge
dacht kan worden als onderdeel van relaties tot 
andéren. Dit inzicht kan de biograaf verdei bren
gen. Het is een nu t t ig tegenwicht voor de hard
nekkige romantische neiging, die met name in 
de kunstenaarsbiografie heerst, om het creatieve 
proces als op zichzelf s taand te begrijpen. Die 
hardnekkigheid lijkt me overigens niet raar. De 
meeste mensen die een Mozart-biografie willen 
lezen, zijn tenslotte liefhebbers van zijn muziek. 
Eh dan zi t je niet te wachten om te horen dat Dan 
Giovanni niet u i t innerlijke, maar financiële 
noodzaak is geschreven. De doelgroep van de 
kunstenaarsbiografie koestert n u eenmaal de 
mythe van he t geïnspireerde kunstwerk. 

Een biografie waarin de relatie tussen leven en 
werk niet wordt gelegd verdient de naam niet. 
Die opvatt ing doet al langer opgeld in de kunste
naarsbiografie, maar in de inleiding van Privc in 
de politieke biografie, in dezelfde reeks verschenen 
als Biografie & Psychologie, stelt Hans Renders die 
eis ook aan de politieke biografie. Hierin lag lan
ge tijd her accent op de publieke functie, waar
door he t als een soort onders teuning van de alge
mene politieke geschiedenis fungeerde. Boven
dien volgden de politieke biografen keur ig de 
scheidslijnen van de zuilen: katholieken schre
ven over katholieke leiders, sociaal-democraten 
over sociaal-democraten. He t waren feitelijk 
ghostwriters. Nu de ideologie ondergeschikt aan 
de persoonlijke kwaliteiten van de politicus lijkt 

te zijn geworden is die verschoven interesse ook 
in onze blik op het verleden merkbaar. Dat per
soonlijke ontboezemingen al ru im een eeuw 
voor Pim Fortuyn een belangrijke rol in de mobi
lisatie van de politieke achterban speelden, laat 
Jeroen Koch zien aan de hand van Abraham Kuy-
pe r .Die wist op een aantal cruciale momen ten 
problemen met zijn gezondheid in te zetten voor 
politiek gewin. Zijn k ran t De Standaard hield de 
gereformeerde achterban op de hoogte van he t 
verloop van zijn steeds terugkerende ziektes, hoe 
zijn zenuwinzinking gepaard ging met 'een 
bloedige opwerking der long ' . Kuyper greep di t 
vervolgens met behulp van de christelijke reto
riek van luden en opoffering aan om on tzag te 
creëren voor zijn leidersrol, die m e t tal van be
proevingen gepaard was gegaan. 

en vierde net verschenen boek over biogra-
itecn is Bicgmphw A Brief History door Nigel 
I lamihon. Dit biedt een vogelvlucht over de 

menselijke biogiafische activiteit vanaf de pre
historie tot het internett i jdperk. Hamil ton ziet 
de biogiafie als hér middel waardoor de mense
lijke individualiteit door de eeuwen heen heeft 
kunnen evoluei en. Biografie in die brede beteke
nis verdient meer academische studie, v indt Ha
mil ton, maai daarvoor moet eerst de definitie 
van biograüe uitbreid worden, zodat alle media 
erbii horen- van de grotschildering, via film en 
roddelbladen tot de biog. Alles wat e r ooit over 
een ander mens is gecommuniceerd rekent hij er 
bij. Biogiaphy is een vlot weglezend boekje, dat 
ondanks de enorme reikwijdte van de behandel
de stof toch nog de tijd vindt om hoogtepunten 
als Rousseaüs Confessions, Freuds biografie over 
Xeonardo da Vinei, en Lytton Strachey's Eminent 
Victorïans kor t uit te l ichten. Hamil ton blijft 
noodgedwongen bij de oppervlakkige grote lijn 
hangen. Dat hij op die manier kan laten zien hoe 
de rol van individualiteit door de eeuwen heen 
veranderde is mooi meegenomen. Nadeel is wel 
dat de specifieke kwaliteiten van de biografie ge-

\ heel wegvallen. 

Het misverstand is namelijk dat Hamil ton 
dénkt dat de biografie zonder de door hem geop
perde ui tbreidingen een te beperkt genre zou 
zijn, terwijl ze de meest veelzijdige vorm van ge
schiedschrijving is. Er is niets wat er niet in 
thuishoort . Van de grote culturele, sociale, tech
nologische en economische ontwikkelingen die 
op de achtergrond spelen, de angsten en driften, 
tot geloof, politieke voorkeur en spijsvertering. 
Voor de biograaf is alles relevant. Die tegelijker
tijd ru ime en gedetailleerde Wik maakt d e bio
grafie ook zo aantrekkelijk voor een groot pu
bliek. Het meeleven met één persoon, inclusief 
alle kleine wederwaardigheden en nuances, 
b iedt een aantrekkelijke manier o m de geschie
denis van b innenui t te leren kennen. 


