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:lÍ mee aan de slag kan.

:ografie die Aleid Tiuiiens

;an de curieuze, ietrvat
:ge. maar zeer aimabele

rist en schrijver F.B. Hotz

: :: , voldoet weliswaar

i.rois aan de Van de Reijt-

';;r i) nog altiid wat corPu-

ror \\'at te sníjden in de

': in het gezin waaruit Hotz

':l door niet elke recensie na

-:n had er zo nveehonderd

::n bezuinigd kunnen

:. rr aardoor Qelukkun je

:,.i'"rieren een nog fraaier

r3nt vooÍ deze volstrekt

:uieul was geworden.

f DIE OOK, IN HEIT VOET-

';n Hegel, denkt dat kwanti-

::ker moment vanzelf

-: in krvaliteit, is Reve-bio-

rcp \1.ras. Nu ziln driedelige

:<schrijving van Gerard Reve

:: :ó ) pas voor nveederde aÍ

,n $ e al op bijna róoo Pa-
\bor echte kritiekloze

:.n' die elke wind van de

,: s illen opsnuiven ongetwii-

,r onuitputteliike schatkamer.

^'oor normale mensen een

ik onoverzichteliike berg

::ateriaal, die door Maas niet

:ordend wordt. Deze biogra-

e: het vooral hebben van de

ERIK HAZELHOFF
ROELFZEMA J'i,.:Ji.'}
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Op maandag 23 aPril aanstaan-
de wordt in het Koninklijk
lnstituut voor de TroPen voor de
tweede keer de Erik Hazelhoff
Prijs uitgereikt aan de schrilver
vên de beste Nederlandstalige
biografie. De winnaar ontvangt
l5.OOO euro.

De Erik Hazelhoff Pri1s is ver-
noemd naar de'Soldaat van

Oranje' Erik Hazelhoff Roelf-
zema, die behalve oorlogsheld
ook lournalist en schrijver was

De tweejaarlijkse Prijs is inge-

steld door de Stichting Erik

Hazelhoff Roelfzema Prijs. in

samenwerking met het Biografie
lnstituut van de Rijksuniversitelt
Groningen, uitgeveriJ Het
Spectrum, de Volkskrant en

Historisch Nieuwsblad Naast de
prijs voor de beste biografie is er

een aanmoedigingsPrijs voor de

beste masterscriPtie, geschre-

ven aan een Nederlandse of
Vlaamse universiteit. De winnaar
hiervan krijgt 5OOO euro en de
scriptie zal in boekvorm worden
uitgegeven.

Alle inzendingen worden
beoordeeld door een jury met
daarin onder meer SER-voorztt-
ter Alexander Rinnooy Kan. De

BiografiePrijs werd twee jaar

geleden gewonnen door Jo-
lande Withuis met haar biografie
van Pim Boellaard: lzleesf
manlijk, ziit sterk.

fraaie Reve-citaten (deel 3 verschijnt

zelfs niet, omdat Reves weduwnaar

geen toestemming geeft uit de

brieven te citeren), die sterk con-

trasteÍen met het fut- en kleurloze

proza van de auteur.

Wat biografen van het ryPe NoP

Maas en Maaike Meiier doen, is de

ene kruiwagen vol feities na de

andere op een enorme comPost-

hoop kieperen, in de hooP dat daar

vanzel{ een mooi boomPie gaat

groeien. Dat zou best kunnen, als

een bekwaam tuinman flink durfde

te snoeien, te enten en af en toe al te

weelderige takken zou oPbinden'

Dit wil níet zeggen dat deze

blokkendoosbiografi eën waardeloos

zijn, als er zich in Nederland ten-

minste een biografieëncultuur gaat

onnvikkelen die enigszins liikt op

de Engelse of Franse. Daar is het

helemaal niet vreemd om de zoveel-

ste biografie van een bePaalde

frguur te schriiven, om na een min

of meer complete levensbeschril-

ving te komen met een handzame

biografie met een duidelijke visie,

die bovendien goed geschreven is.

Een biografie moet natuurliik

wel betrouwbaar ziin, maar'weten-

schappeliikheid' is niet alles. Per

slot van rekening is de biografre

voor alles een literair genre.

-RoB H,A.RTlur.c.xs
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Eva Rovers
601 p. Prome-
theus, € 4Z5O
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Aleid Truiiens
662 p. De
ArbeidersPers,

:ille. Remco

:er, Simon
,"ono T:n--''"D"-'_
:.n. Jan

::r. Het was
.-'cntuur vo1

eJe. r'riend-
:cen. rokerige

. ia::kelders en
-- -l- .tolierticq

-<unstschilder

we in de

voetsporen van

die kunste-

naars. Waar

woonden,

feestten,

werkten en

exposeerden zii?

Ludo Pieters was na

de oorlog het gezicht

van de Rotterdamse

havenwerkgevers. Hii

debuteerde als dichter,

maaÍ zagdat ziin talent

niet groot genoeg was.

Wil Heezen en Paul

van der Laar laten in

Ludo Pteters. Rode

hauenbaron, mecends en

xriend uan Qerard Reue

(253 p. morn , € 27,5o)

zien hoe Pieters besloot

zich voor de talenten

van anderen in te zeffen.

5r r-.1;Ë**1jii.
j1 :ïrl j +:t+ :1i: i--: l :

1.,1::':iii:;:liiiii:: ::l ::!:
i l.:ij::,:! :,1.,. ií] +i i::il.i

!:.:1 Ír:r

onder redactie
van Gerard
Termorshuizen
273 p, KIÍLV,
€ 19,90

NTSPANNING EN

vermaak waren

onder de EuroPeanen in

de Nederlandse

overzeese

gebiedsdelen

beperkt. De

persorganen die

in Indië, Suri-

name, de

Antillen en ook in

Zuid-Afrika verschenen

trachtten deze lacune zo

veel mogelijk op te

vullen. journalistieke
:rik Stevens treden
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