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anafdejarenzeventigvan
devorigeeeuwwaser
sprakevan eengoldenageof
biograplryinhetAngelsaksiti.
schetaalgebied.Biografen
alsRichardHolmes(Coleridge,
Shelley),
Hilary
Spurling(Matisse,
PearlBuck),ClaireTomalin
(SamuelPepys,
ThomasHardy)enVictoria
Glendinning(JonathanSwift,Vita SackvilleWest)verdrongen
deromanschriivers
vande
bestsellerlijsten:
waaromzoudenwe fictielezenalsechtelevenszogroots,dubbelzinnigof
tragischzijn?
Datgoudentijdperkisvoorbijverklaard,althansin Groot-Brittannië.
KathrynHughes,
biograafvanGeorgeEliot,steldeal in zooein
dagbladTheGuqrdianmismoedigvastdat de
interessantste
personennu allemaalwel 'gedaan'waren,en datalleendetweedegarnituur
overbleef.
Hetpubliekwasmisschienovervoerdmet hetgenre.
Geld,datwasnog eenredenvoordevermeendeneergang.ln2o12schreefRayMonk,
schrijvervangeweldigebiografieènoverWittgensteinen RobertOppenheimer,
in dezelfde
krantdat hetbijnaniet meerte doenis.Het
werkis zoarbeidsintensief
entijdrovend,de
voorschottenvan de uitgeverszo karig,de royalty'szolaag,dat het liefdewerkwordt.
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In Nederland is er geen sprake van eenneergang.Debiografiebloeit,enniet alleendievan
voetballers,
wielrennersen ledenvanhet koninklijk huis.Ookmet de schrijversbiografie
gaathetgoed.Aantallen
zijn moeilijktegeven,
maareenpaarkeerperjaarverschijnter eenin-

biografieovereen
teressante
schrijver,
zoalsdeafNederlandse
gelopenjarendebiografieën
van
AndreasBurnier,W.F.HerVasalis,
mans,WillemBilderdilk,Marten
IdaGerhardt,
KeesFens,
Toonder,
M.G.
WillemElsschot,Annie
Schmidt,GeertvanOorschoten
TheundeVries.
In dejarentachtigwerder nog
op het
eenbeetjeneergekeken
genre,vooralaandeuniversiteiten.Literatuurwetenschappers
hieldenzichbezigmet-literaire
teksten,niet met zoietsordinairs
Een
alshet levenvande schrijver.
kunstwerkwaseenautonoomverVerbanden
tussenleven
schijnsel.
wasal te makenwerkaanwiizen
erbij eenhele
kelijkscoren,werd
generatiêletterenstudenten
ingehamerd,waardoorweinigenhet
in hun hoofdhaaldenom eenbiografiete schrijven.
In dejarennegentigveranderde
buitenlandse
dat.Succesvolle
werdenhier
schrijversbiografieën
ener
vertaaldengretiggelezen,
ookbij onsgoedebioverschenen
grafieên,zoalsdievanElsbethEtty
overHenrietteRolandHolst,|an
Eeden
FontijnoverFrederil<van
en HansGoedkoopoverHerman
Heijermans.
Kennisoverhet levenvan een
schriiverkonwel degelijkhelpen

Inde jaren
tachtigwerder
nogeenbeetje
neergekeken
opbiografieën,
uooralaznde
uníuersiteiten

bij dewaarderingen interpretatie
vanhetwerk.ErwerdeenWerkgroepBiografieopgericht,en het
tij dschriftBfogrofeBulletín(nu
TijdschrifivoorBiogrcfegeheten).
Sindszoo+iser,bij de Rijkunive
siteitGroningen,eenBiografieInstituut,met aanhet hoofdhoogle
raar en biograafHansRenders,die
detheorievormingoverhetgenre
helpt onrwild<elen
enschrijvers
vanbiografieën
begeleidt.
Deminachtinguitdeacademi
schehoekisverdwenen.
Hetis nu
heelgebruikelijkomte promove
ren op eenbiografie.Renders
heeft,zegthij, altijdwelvandie
promovendi
onderzijn hoede.
Ennu zijn we in Nederlandook
zoverdatsommigenal hun
tweedeof derdebiografiekrijgen
In 2015en 2016verschenen
biogra
fieënvandeschilderMondriaan,
eerstdoorLéonHanssen,
daarna
doorHansJanssen.
Ool<
sommige
schrijverszijn al voordetweede
keeraande beurt.Afgelopennajaarverscheen
eentweedebiogra
fie overF.BordewijkvanElly
Kamp.ln2016publiceerde
Rémo
vanGemereneennieuweCouperus-biografie;
er wasal eengoede
Couperus-biografie
van F.Bastet,
uit1987.Onlangsverscheen
een
tweedebiografievanWillem
Kloos,vijfjaarna devorige.
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waaropvrijwelalleinteressante
Nederlandse
enbuitenlandsebiografieënwordenbesproken,is hetverschijnenvan'tweedebiografieën'
eentekendat debiografiein Nederlandvolwassenwordt.'Hetiseenverheugende
ontwikkeling.DetweeMondriaan-biografieën,
bijvoorbeeld,zijnverschillend,
envullenelkaar
aan.Veelbiografieëncorrigerenhetbeelddat
in eeneerderebiografiewordt gegeven.Maar
alsbiograafwordje vooralgedreven
doorjeeigenbevlogenheid
vooreenonderwerp.'

Is het nietiammer, dat ertweede
schrijversbiografieën
worden geschreventerwijl er overveelinteressantefiguren nog geenbiografiebestaat?
Welnee,
vindt Renders.'Depraktijkwijstuit dareen
tweedeof derdebiografieweer
eenheelanderverhaalvertelt.
le
moetje eigenbelangstelling
volje nietvergen,alsbiograafben
antwoordelijkvoordeverdeling
vandeaandachtofvoor de loop
vande literatuurgeschiedenis.'
OokJaapBos,hoofdredacteur
v anTijdschrifi voor Biografie,psycholoogen biograaf,zietgeenenkelbezwaar.
'Alsje denktdatje een
interessant
verhaaltevertellen
hebt,l<an
niemandje datverbie-

den.Enwaaromzouiemanddat
willenverbieden?'
Helemaalalser eenperiodevan
twintig jaarof meertussendeverschijningvantweebiografieên
overeenpersoonzit,vindt hij een
tweedebiografieinteressant.'Een
visieop eenpersoonverandert
ookin de loopderjaren,wewordenbeïnvloed
dooronzeeigen
tijd. Iederegeneratiebrengtzijn
eigenbeeldvoortvanmensenals
SigmundFreudof Vincentvan
Gogh;het is mooi dat er overhen
telkensweernieuwebiografieën
verschilnen.'
VoorEricPalmen,
historicus,
biograafen hoofdredacteur
van
biografieportaal.nl,
eenwebsite
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Ontewedenheid met een bestaande
biografiekanookeengoededrijfueerzijn om
zelfmet eenbeterboekte komen.OverMultaltuli, W.F.
Hermans,SimonVestdijken
HansLodeizenbestondenal biografieën.
Maardat
weerhieldrespectievelijk
DikvanderMeulen,
WillemOtterspeer,Wim
Hazeuen KoenHilbernietvanom betereen meer
dinkergeluld<ig
completebiografieën
te schrijven.
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VolgensGreetjeHeemskerk,
afdelingsf
hoofdbi nnenl andvanhe t Neder lands f
d
Letterenfonds
isdat-debestaande
biob .t
grafievoldoetniet-demeestgenoemde 9.
redenvooreentweedebiografie.'Van
een
e"t
trendwil ik n ietspreken,
veruitdemeesre
biografieë.n
zijn eerstebiografieën.Wel
zieik
dat debiografiein Nederlandnog steedseen
bloeiendgenreis.'
Datdebiografiebij onsniet,zoalsin de
Angelsaksische
landen,moeiteheeftstandte
houdentussendebeterverkopende
genres,is
volgenshaarmedete dankenaaneensubstantieelsubsidiebeleid.
Sinds2oo2kenthetLetterenfondseensubsidieregeling
voorbiografen.
In dejaren2oo9tot2016zagHeemskerk
het
aantalaanvragen
toenemen;gemiddeldwaren
het ert3perjaar;vorigjaarwarenhetert6.Gemiddeldwordenerzesbiografenperjaarondersteund.Despoelingwordtweldunner:het
totalebedragdatjaarlijksbeschilóaarisvoor
debiografieregeling
is16oduizendeuro;de
maximalesubsidievoor eenbiografiebedraagt
4o duizendeuro.
'lk ben ervanovertuigd',zegtHeemskerk,
'dat dezebiografieregelingflink heeftbijgedragenaandebloeivanhetgenre.Relatiefzijnde
subsidies
in onslandsubstantieel.
Datmoet
ookwel,anderskunnener in zo'nldeintaalgebiedgeengoedebiografieënverschijnen.'
Voorlopigzijnbij onsdegoudenjarennog
nietvoorbij.Opwikipedia.nlstaateenlange
lijstvanNederlandse
biografenen hun biografie(ën),ookbiografieën
in wording.Dekomendejaren krijgen we debiografieënvan
onderanderenFransKellendonk,
HarryMulisch,GodfriedBomans,FritziHarmsenvan
Beeken RemcoCampert.Boekenom je enorm
opteverheugen.
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