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iopics, biografische films dus, nemen
het vaak niet zo nauwmet de waarheid.
Zo bestaat er een film over de Ameri
kaanse senator Ted Kennedy, Chappaquiddick.
Centraal staathetonfortuinlijke auto-ongeluk
<lat zijn campagnevoerder Mary Jo Kopechne
het leven kostte. Volgens de film reageerde Ken
nedy daarop met de verzuchting: 'I'm not
going to be president.' Sowieso wordt l(ennedy
in die film neergezetals een weerzinwekkende
idioot. Dat citaat is echter uit de duim gezogen
en Kennedy was over de hele linie behoorlijk
onkreukbaar.
Zelfs wanneer zulke fictieve elementen de
verkoop van bioscoopkaartjes opstuwen, dan
nog is het schetsen van een apert onjuist beeld
van een historische figuur een doodzonde voor
een bi9graaf. Aldus Hans Renders en Nigel
Hamilton. Behalve de Kennedy-kletskoek ge
ven zij nog tientallen voorbeelden van sugge
stiviteit en onzin in levensverhalen in HetABC
van de biografie, <lat gelijktijdig is verschenen
in het Nederlands en in het Engels. 26 essays
met tips en trues voor biografen, op alfabet ge
rangschikt. De schrijvers vinden de tijd rijp
voor deze handleiding, omdat de biografie als
genre zich mag verheugen in_ een ongekende
populariteit, van boek en film tot musical.
Een goede biografie is 'een correctie op de ge
schiedenfs'. Met het verstrijken van de tijd ko
men meer bronnen beschikbaar, worden meer
feiten bekend. Daardooi-is het mogelijk scheve
beeIden rechtte trel<l<en, onvolledige verhalen
af te maken. Daarbij mdet de biograaf uiterst
behoedzaam te werkgaan: de schrijvers waar
schuwen keer op keer voor de Trump-praktijk
waarin waarheid en verzinsel dusdanig door
elkaarworden gehusseld dat het lastig kan zijn
de lduwen te ontwarren.
De bundel is een beetje een omgevallen boe
kenkast, met erg veel refererities aan bestaande
geschiedenisboeken en biografieen. Dat gaat
ten koste van het leesplezier. Bovendien zijn er
grote verschillen in de leesbaarheid van de
hoofdstukken,.waardoor HetABC een wat on
evenwichtig geheel is.
De goedgelukte lemma's zijn met veel vaart
en humor geschreven. Zoals de 'M' van memoi
res. Die zijn niet te verwarren met biografieen,
omdat mensen er-oncontroleerbaar! - in be:
schrijven watze menen zich te herinneren, ter. wijl biografen verondersteld worden tot het ui
terste te gaan om de enige, historisch juiste toe
drachtte vinden. Die keurige correctheid moet
er niet toe leiden dat biografen al te droogl<lo
terig gaan schrijven, waarschuwen Renders en
Hamilton, want anders leest niemand zo'n le
vensverhaal uit.
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