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als Richard Holmes (Coleridge, Shelley), Hilary
Spurling (Matisse, Pearl Buck), Claire Tomalin
(Samuel Pepys, Thomas Hardy) en Victoria
Glendinning (Jonathan Swift, Vita Sackville-
West)verdrongen de romanschriivers van de
bestsellerlijsten: waarom zouden we fictie le-
zen als echte levens zo groots, dubbelzinnig of
tragisch zijn?

Dat gouden tijdperk is voorbij verklaard, al-
thans in Groot-Brittannië. Kathryn Hughes,
biograafvan George Eliot, stelde al in zooe in
dagblad The G uqrdian mismoedig vast dat de
interessantste personen nu allemaal wel 'ge-
daan'waren, en datalleen de tweede garnituur
overbleef. Het publiek was misschien over-
voerd met het genre.

Geld, dat was nog een reden voor de ver-
meende neergang.ln 2o12 schreef RayMonk,
schrijver van geweldige biografieèn over Witt-
genstein en Robert Oppenheimer, in dezelfde
krant dat het bijna niet meer te doen is. Het
werk is zo arbeidsintensief en tijdrovend, de
voorschotten van de uitgevers zo karig, de roy-
alty's zo laag, dat het liefdewerkwordt.

In Nederland is er geen sprake van een neer-
gang. De biografie bloeit, en niet alleen die van
voetballers, wielrenners en leden van het ko-
ninklijk huis. Ook met de schrijversbiografie
gaathetgoed.Aantallen zijn moeilijkte geven,
maar een paarkeer perjaarverschijnt er een in-
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teressante biografie over een
Nederlandse schrijver, zoals de af-
gelopen jaren de biografieën van
Vasalis, Andreas Burnier, W.F. Her-
mans, Willem Bilderdilk, Marten
Toonder, Ida Gerhardt, Kees Fens,
Willem Elsschot,Annie M.G.
Schmidt, Geert van Oorschot en
Theun deVries.

In de jaren tachtigwerd er nog
een beetje neergekeken op het
genre, vooral aan de universitei-
ten. Literatuurwetenschappers
hielden zich bezig met- l i teraire
teksten, niet met zoiets ordinairs
als het leven van de schrijver. Een
kunstwerkwas een autonoom ver-
schijnsel. Verbanden tussen leven
enwerkaanwiizen was al te mak-
kelijk scoren,werd erbij een hele
generatiê letterenstudenten inge-
hamerd, waardoor weinigen het
in hun hoofd haalden om eenbio-
grafie te schrijven.

In de jaren negentig veranderde
dat. Succesvolle buitenlandse
schrijversbiografieën werden hier
vertaald en gretiggelezen, en er
verschenen ookbij ons goede bio-
grafieên, zoals die van Elsbeth Etty
over Henriette Roland Holst, |an
Fontijn over Frederil<van Eeden
en Hans Goedkoop over Herman
Heijermans.

Kennis over het leven van een
schriiver kon wel degelijk helpen

Inde jaren
tachtigwerder
nogeenbeetje
neergekeken
opbiografieën,
uooralaznde
uníuersiteiten

bij de waardering en interpretatie
van hetwerk. Erwerd een Werk-
groep Biografie opgericht, en het
tij dschrift Bf ogrof e Bulletín (nu
Tij ds chrifi v o orBiogrcf e geheten).
Sinds zoo+ is er, bij de Rijkuniver-
siteit Groningen, een Biografie In-
stituut, met aan het hoofd hoogle
raar en biograaf Hans Renders, die
de theorievorming over het genre
hel pt onrwild<elen en schrijvers
van biografieën begeleidt.

De minachtinguit de academi-
sche hoek is verdwenen. Het is nu
heel gebruikelijkom te promove-
ren op een biografie. Renders
heeft, zegt hij, altijd wel van die
promovendi onder zijn hoede.

En nu zijn we in Nederland ook
zoverdat sommigen al hun
tweede of derde biografie krijgen.
In 2015 en 2016 verschenen biogra
fieën van de schilder Mondriaan,
eerst door Léon Hanssen, daarna
door Hans Janssen. Ool< somm ige
schrijvers zijn al voor de tweede
keer aan de beurt. Afgelopen na-
jaarverscheen een tweede biogra-
fie over F. Bordewijkvan Elly
Kamp.ln 2016 publiceerde Rémor
van Gemeren een nieuwe Coupe-
rus-biografie; er was al een goede
Couperus-biografie van F. Bastet,
uit1987. Onlangs verscheen een
tweede biografie van Willem
Kloos,vijf jaar na de vorige.
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Is het nietiammer, dat ertweede
schrijversbiografieën worden ge-
schreven terwijl er overveel inte-
ressante figuren nog geen biogra-
fie bestaat? Welnee, vindt Ren-
ders.'De praktijkwijstuit dar een
tweede of derde biografie weer
een heel anderverhaalvertelt. le
moet je eigen belangstelling vol-
gen, als biograafben je niet ver-
antwoordelijkvoor de verdeling
van de aandacht ofvoor de loop
van de literatuurgeschiedenis.'

Ook Jaap Bos, hoofdredacteur
v anTij ds chrifi v o o r Bi o gr afi e, psy-
choloog en biograaf, ziet geen en-
kel bezwaar. 'Als je denkt dat je een
interessant verhaal te vertellen
hebt,l<an niemand je datverbie-

den. Enwaarom zou iemand dat
willenverbieden?'

Helemaal als er een periode van
twintig jaar of meertussen de ver-
schijning van twee biografieên
over een persoon zit, vindt hij een
tweede biografie interessant.'Een
visie op een persoon verandert
ookin de loop der jaren,we wor-
den beïnvloed door onze eigen
tijd. Iedere generatie brengt zijn
eigen beeld voortvan mensen als
Sigmund Freud of Vincentvan
Gogh; het is mooi dat er over hen
telkens weer nieuwe biografieën
verschilnen.'

Voor Eric Palmen, historicus,
biograaf en hoofdredacteur van
biografieportaal.nl, een website
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waarop vrijwel alle interessante Nederlandse
en buitenlandse biografieën worden bespro-
ken, is het verschijnen van'tweede biografieën'
een teken dat de biografie in Nederland vol-
wassen wordt.'Het is een verheugende ontwik-
keling. De twee Mondriaan-biografieën, bij-
voorbeeld, zijn verschillend, en vullen elkaar
aan. Veel biografieën corrigeren het beeld dat
in een eerdere biografie wordt gegeven. Maar
als biograafword je vooralgedreven doorje ei-
gen bevlogenheid voor een onderwerp.'

Ontewedenheid met een bestaande
biografie kan ook een goede drijfueer zijn om
zelf met een beter boek te komen. Over Multal-
tuli, W.F. Hermans, SimonVestdijken Hans Lo-
deizen bestonden al biografieën. Maar dat
weerhield respectievelijk Dik van der Meulen,
Willem Otterspeer,Wim Hazeu en Koen Hilber-
dinkergeluld<ig nietvan om betere en meer
complete biografieën te schrijven. .e{}

Volgens Greetje Heemskerk, afdelings- f
hoofdbinnenlandvanhetNederlands f  d
Letterenfonds is dat-de bestaande bio- b .t
grafievoldoetniet-demeestgenoemde 9.
reden voor een tweede biografie.'Van een e"
trend wil ik n iet spreken, veruit de meesre t

biografieë.n zijn eerste biografieën.Wel zie ik
dat de biografie in Nederland nog steeds een
bloeiendgenre is.'

Dat de biografie bij ons niet, zoals in de
Angelsaksische landen, moeite heeft stand te
houden tussen de beterverkopende genres, is
volgens haarmede te danken aan een substan-
tieel subsidiebeleid. Sinds 2oo2 kent het Lette-
renfonds een subsidieregeling voor biografen.

In de jaren 2oo9 tot2016 zagHeemskerk het
aantal aanvragen toenemen; gemiddeld waren
het ert3 perjaar; vorigjaarwaren het ert6. Ge-
middeldworden erzes biografen per jaaron-
dersteund. De spoelingwordtwel dunner: het
totale bedrag dat jaarlijks beschilóaar is voor
de biografieregeling is 16o duizend euro; de
maximale subsidie voor een biografie bedraagt
4o duizendeuro.

'lk ben ervan overtuigd', zegt Heemskerk,
'dat deze biografieregeling flink heeft bijgedra-
gen aan de bloeivan hetgenre. Relatiefzijn de
subsidies in ons land substantieel. Dat moet
ookwel, anders kunnen er in zo'n ldein taalge-
bied geen goede biografieën verschijnen.'

Voorlopigzijn bij ons de gouden jaren nog
nietvoorbij. Op wikipedia.nl staateen lange
lijst van Nederlandse biografen en hun biogra-
fie(ën), ookbiografieën in wording. De ko-
mende jaren krijgen we de biografieën van
onder anderen Frans Kellendonk, HarryMu-
lisch, Godfried Bomans, Fritzi Harmsen van
Beek en Remco Campert. Boeken om je enorm
opteverheugen. o


