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e biografie is een van de oud
ste menselijke ondernemin
gen. Al sinds de klassieke 

oudheid proberen biografen eerlij],\: 
het werkelijke leven van hun mede
mens op te tekenen en de waarheid 
van de my the te scheiden. Want de 
biografie heeft een ander oogmerk 
dan de mythe of de fictie, die als 
hoofddoel hebben een ontsnapping 
te bieden uit ons echte leven en ons 
zodanig te betoveren dat we onge
looflaten varen. 

Het oogmerk van de biografie is 
daarentegen om - voor ons en hen 
die na ons komen - zo veel mogelijk 
te ontdekken van de onverbloemde, 
ongeromantiseerde, compromisloze 
waarheid over echte levens. 

Net als bij fictie worden er biogra
fleen zonder inhoud geschreven, eer
der om de aandacht te wekken dan 
om door grondigebestudering van 
een bepaald mensenleven ons begrip 
van het leven te verdiepen. Maar het 
merendeel van de biografen vol
brengt langzaam en toegewijd zijn 
taak, waarvan de voltooiing zelden 
minder dan een jaar of. drie, vier 
vergt - en soms weI meer dan 27 jaar, 
zoakbij Robert Caro in de Verenigde 
Staten, die nu de publicatie voorbe
reidt van het vierde deel van zijn epi
sche biografie van president Lyndon 
B. Johnson. Vrijwel in elk opzicht is 
het werk dat biografen hebben ver
richt sinds Xenophon, Plutarchus en 
Suetonius, een werk van liefde, eer
lijkheid en mededogen. 

Het is nooit eenvoudig geweest 
om de echte waarheid over mensen te 
vertellen. "Mijn goede naain, mijn 
goede naam, mijn goede naam! 0, ik 
heb mijn onsterflijk deel verloren!", 
roept cassio in Othello - en het is de 
angst voor de goede naam die biogra
fen talloze tegenslagen heeft ge
bracht. Suetonius, schrijver van De 
twaalf keizers, werd uit zijn geliefde 
Rome verbannen. Sir Walter Raleigh 
waarschuwde in zijn beroemde Histo
ry of the World andere schrijvers dat 
"wie de waarheid op de voet voIgt, 
gemakkelijk een trap kan krijgen" -
maar hij verzuimde zijn eigen raad 
op te volgen en werd terechtgesteld, 
deels vanwege zijn onbeschaamd
heid tegen vorsten. 

De biograaf gaat dan ook telkens 
een gedurfde en rigoureuze uitda
ging aan als bij of zij probeert een 
echt leven op te tekenen en te verkla- . 
ren - niet alleen de uitdaging van het 
onderzoek, maar ook de confrontatie 
met de ontvangst van het werk. De 
familie van de .derde Amerikaanse 
president, Thom<ilS Jefferson, heeft 
zich eeuwenlang verwoed en hoog
hartig verzet tegen de gedachte dat 
Jefferson zijn jonge slavin Sally He
mings had verleid en een stuk of ze
ven kinderen bij haar had. Nog maar 
kort geleden~ in 1998, heeft DNA-on
derzoek de huichelarij kunnen ont
hullen van die ontkenning. Met deze 
ontkenning was in de Verenigde Sta
ten zo lang het racisme van het Zui
den onderstreept. Nog altijd strijden 
biografen tegen aanklachten wegens 
laster en smaad, en wordt hun de toe
gang tot archieven ontzegd of au
teursrechtelijke toestemming gewei
gerd - pogingen van de gevestigde 
belangen om hen te dwarsbomen. 
Als we de arcbieven van uitgevers en 
schrijvers zouden openen, dan von
den we ontelbare litrekens van geIe
verde - en vaak verloren - gevechten 
in de strijd om de waarheid te vertel
len. 

T och hebben biografen eeuw 
na eeuw, decennium na de
cennium, jaar na jaar vastge

houden aan deze taak om de waar
heid te vertellen - daarbij werkend in 
de overtuiging dat wie de waarheid 
over een persoon vertelt, symbolisch 
de waarheid over een hele samenle
vingvertelt. 

Dit streven, deze uitdaging, lijkt 

Het doel van een 
biografie is om de 
'waarheid tegeven 
over een persoon en 
daarmee over de 
samenleving. Eer 
deze zoektocht met 
het instellen van 
een Nobelpdjs voor 
de biografie, stelt 
Nigel Hamilton. 

mij een van de edelste uitdagingen 
die wij tweeduizendjaar geleden van 
de Grieken en Romeinen hebben 
geerfd, en die de kern van de moder
ne democratische samenleving 
raakt. Zoals we op ons horloge kijken 
hoe laat het is, zo kunnen we de ge
zondheid, de vrijheid, de gerechtig
heid en de geest van een samenleving 
meten door te kijken hoe de biogra
fie in een land wordt beoefend - en 
ontvangen. 

Of het nu goed is of niet, we leven 
in een tijd van individualisme -
waarin elke persoon wordt aange
spoord om te geloven dat hij of zij 
meetelt en een leven heeft dat de 
moeite waard is. De biografie wordt 
tegenwoordig meer gewaardeerd en 
is belangrijker dan ooit voor de ge
zondheid van onze samenleving- ze 
is te vergelijken met het patienten-

dossier van het individu. "Ik respec
teer de biografie", zei de vader van de 
moderne biografie, dr. Samuel John
son, "omdat ze ons iets schenkt wat 
dicht bijonszelf komt, waarvan we 
gebruik kunnen maken". Het soort 
biografie dat dr. Johnson 250 jaar ge
leden zeIf beoefende, verovert nu de 
wereld, als mensen bijvoorbeeld be
sluiten de waarheid te vertellen over 
het Ieven van hun heersers in heden 
en verleden. 

I k had het voorrecht om dit jaar 
in Nederland de toekenning bij 
te wonen van de tweejaarlijkse 

Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs voor 
de beste biografie - en met eigen 
ogen te zien hoe de biografie bier 
bloeit: in haar aantallen en haar le
zers, in de boekhandel en in acade
mische studies, in tijdschriften en in 

het publieke debat. Als voorzitter 
van de Biographers International Or
ganization was het bovendien mijn 
voorrecht om te zien dat de beoefe
ning van de biografie zich over steeds 
meer landen verspreidt. Naar mijn 
oprechte overtuiging wordt het tijd 
om deze geduIdige mondiale ins pan
ning te belonen, niet met geld, maar 
door te erkennen hoe belangrijk de 
biografie in onze samenleving is ge
worden - hoe slecht onze samenle
ving eigenlijk af zou zijn als ze het 
zonder zou moeten stellen. Mijn 
voorstel is dan ook dat we een N obel
prijs voor de biografie instellen, be
stemd voor biografen over de hele 
wereld. 

Bij de instelling van de oorspron
kelijke Nobelprijzen wilde Alfred 
Nobel diegenen belonen die "de 
mensheid het grootste voordeel 
brengen". De biografie brengt dit 
voordeel al twee millennia. Kan de 
zoektocht naar de waarheid over ech
te mens en op de hele wereld beter 
worden geeerd en geYnspireerd dan 
door de instelling van zo'n Nobel
prijs voor de biografie? Is er in een 
tijd van zo veel menselijk vermogen, 
maar ook van zo veel gevaar van roe
keloze individuen, een betere manier 
om laten zien dat de waarheid van 
beling is - hier; in andere landen en 

over de hele wereld? 

Nigel Hamilton is een Britse 
biograaf. Zijn jongste biogra
fie is American Caesars: U-
ves of the U.S. presidents
from Franklin O. Roosevelt 
to George VI!. Bush. Hij 
was de eerste hoogleraar 
biografie aande Britse De 

Montfort University en is nu 
verbonden aan de John W. 

McCormack Graduate School of 
Policy and Global Studies, in zijn 
woonplaats Boston. In 2013 zal zijn 
boek FOR at Warversch ijnen. Hij 
hield gisteravond een lezing bij 
de uitreiking van de Erik Hazel
hoff Roefzemaprijs voor de bes-
te biografie. 
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