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Amerikaanse meesterbiografen
‘We kijken naar onze helden in het licht van
de problemen van vandaag’

Jackie Kennedy-Onassis Biograaf Kitty
Kelley zette een nieuwe toon.
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De biografie is big business in de VS. Auteurs als Kitty Kelley en Walter Isaacson
staan met hun biografieën van Oprah Winfrey en Leonardo Da Vinci maanden
op de bestsellerlijsten van The New York Times. Wat is het geheim van hun
succes?

Tekst Eric Palmen
Illustratie Nina Limarev

Als hoofdredacteur van het weblog Biografieportaal (waarop recente biografieën die
in het Nederlandse taalgebied zijn verschenen worden besproken en gesignaleerd) en
liefhebber van de Amerikaanse biografie
reisde ik onlangs af naar New York, waar
de crème de la crème uit de biografiewereld
bijeengekomen was voor het jaarlijkse
congres van Biographers International
Organization (BIO). Ik sprak er de meesterbiografen Kitty Kelley, Nigel Hamilton en
John A. Farrell. Een zoektocht naar de
kunst van het vertellen en de betekenis van
de Amerikaanse held.
Een schandaal
Ik spreek John Alosyius Farrell (1953) in
zijn kamer van het Hyatt Hotel op de hoek
van 56th Street en 6 Avenue in New York.
Net als John F. Kennedy noemt hij zich
Jack. Hij is een gemoedelijke zestiger, blij
met het succes van Nixon. A Life. Het boek
werd genomineerd voor een Pulitzer en
kreeg enthousiaste besprekingen in The

New York Times en The Washington Post.
Hoe zou hij de traditie omschrijven die
hem als auteur heeft gevormd?
‘The Life of George Washington van
Parsons Weems (1759-1825) is, afgezien
van de Bijbel, lange tijd het bestverkochte
boek in Amerika geweest,’ vertelt hij.
‘Daarin staat de fabel van de kersenboom
waarmee generaties Amerikanen zijn opgegroeid. De zesjarige George is zo goudeerlijk dat hij niet kan liegen, dus biecht hij
zijn vader op dat hij met zijn verjaardagscadeau, een bijltje, de kersenboom beschadigd heeft. Pa is zo ontroerd door de
rechtschapenheid van zijn eerstgeborene
dat hij hem die kersenboom schielijk vergeeft. Volkomen uit de duim gezogen,
natuurlijk.’
In de biografieën van Farrell kom je
weinig fabels tegen, hoezeer hij zich ook
verbonden voelt met de nalatenschap van
Parsons Weems.
Voor Nixon. A Life diepte hij uit de
archieven van de Nixon Library de smo-

king gun op van een schandaal dat Watergate doet verbleken. Nixon saboteerde in
aanloop naar de presidentsverkiezingen in
1968 moedwillig de vredesonderhandelingen tussen Noord- en Zuid-Vietnam, om
zo zijn democratische tegenstrever Hubert
Humphrey de wind uit de zeilen te nemen.
Als Nixon de verkiezingen zou winnen,
beloofde hij de Zuid-Vietnamezen betere
vredesvoorwaarden, dus moesten zij tijdens de onderhandelingen in Parijs hun
poot stijf houden.
Vermoedens over die malversatie
bestonden er al langer, maar Farrell leverde
aan de hand van de notities van Nixons
vertrouweling en latere stafchef Bob Haldeman het onomstotelijke bewijs. De deelname van de Verenigde Staten aan de
Vietnamoorlog sleepte zich tot 1973 voort
en zou na de verkiezingen van 1968 nog
het leven kosten aan meer dan 21.000
Amerikaanse jongens, om over het leed
van het Vietnamese volk nog maar te zwijgen.

‘Mensen als Robert Caro
en Walter Isaacson
vertaalden de politieke
en culturele
veranderingen van de
jaren zestig en zeventig
in hun biografieën.’

Geleerd om te graven
Farrell leerde de kneepjes van het vak in
het roemruchte Spotlight Team van The
Boston Globe, dat het seksuele misbruik
van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van de Verenigde Staten onthulde. ‘The Globe heeft me geleerd om te
graven. Graaf tot je zeker bent van je zaak.
Ik had geen eureka-moment toen ik die
notities van Haldeman aantrof. Ik dacht
alleen: dit is te mooi om waar te zijn. Dus
zocht ik verder. De cover-up, de angst
onder de medewerkers een grens overschreden te hebben...’
Farrell komt uit de hoek van de investigative journalism, net als Walter Isaacson (Time Magazine), David McCullough
(Sports Illustrated) en Jon Meacham
(Newsweek).
Zijn grote voorbeeld is Robert Caro,
die met zijn vuistdikke boeken over
Robert Moses en Lyndon B. Johnson het
genre van de biografie opnieuw heeft uitgevonden. ‘Caro liet ons zien hoe je het
compleet anders kon doen. Hij combineerde zijn verlangen naar waarheids
vinding en de technieken van de
onderzoeksjournalistiek met een enorme
gedrevenheid een verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Vóór Robert begon een
biografie steevast met de overgrootvader
en grootvader van de protagonist, en
kreeg je vervolgens zijn leven van de wieg
tot het graf voorgeschoteld. Caro incorporeerde de lessen van Truman Capote en
Tom Wolfe in zijn non-fictie. Dialogen,
flashbacks en flashforwards, couleur
locale. Hij weet hoe hij een verhaal moet
vertellen. Caro is een bron van inspiratie
voor biografen die na hem kwamen,
zoals ik.’

dat wel. Journalisten hadden lak aan reputaties en durfden de waakhond van de
democratie te zijn, zoals het hoort.’
Hamilton, geboren in Alnmout,
Northumberland en opgegroeid in Londen,
is onder de Amerikaanse biografen de
vreemde eend in de bijt. Toen hij negentien
was, zond zijn vader Dennis Hamilton,
Times-editor en roemrucht bataljonscommandant in Arnhem tijdens de Tweede
Wereldoorlog, hem naar de Verenigde Staten om ervaring op te doen als verslaggever
bij The Washington Post. Dat was in april
1963. John F. Kennedy noemde zich in de
hoofdstad van het Vrije Westen ein Berliner. Hamilton werd gegrepen door de
dynamiek van het Amerika dat zijn nieuwe
vaderland zou worden.
Dertig jaar later publiceerde hij een
baanbrekende biografie van de president
die hij als jongeling zo bewonderde.
Hamilton rekende daarin af met de gangbare visie dat Kennedy pas geïnteresseerd
raakte in de politiek nadat zijn oudste
broer in 1944 was gesneuveld. JFK was
allerminst de willoze spreekbuis van zijn
vader: de reactionaire en antisemitische
Joe Kennedy, die als ambassadeur in Londen zijn bewondering voor Hitler niet
onder stoelen of banken stak.
De biografie kwam Hamilton op de
woede van de familie Kennedy te staan,
maar die nam hij voor lief. Een dikke huid
hoort erbij – ook dat leerde hij van zijn
Amerikaanse vakgenoten. ‘Vergeet niet
dat juristen al in 1964, in naam van
de Freedom of Speech uit het Eerste
Amendement, de wetten ten aanzien van
smaad en laster hebben gekraakt. Een
mijlpaal in de geschiedenis van de Amerikaanse biografie.’

De woede van de familie Kennedy
Nigel Hamilton deelt Farrells enthousiasme voor Caro. ‘Mensen als Robert Caro
en Walter Isaacson vertaalden de politieke
en culturele veranderingen van de jaren
zestig en zeventig in hun biografieën. In het
Verenigd Koninkrijk haalde geen biograaf
of reporter het in zijn hoofd een politicus
aan de tand te voelen, in de immigrantencultuur van de Verenigde Staten deden ze

How is Mark Roetèèèh!
’s Avonds ben ik met Hans Renders, boardmember van BIO, op de congresborrel. De
receptie vindt plaats in de neo-Victoriaanse
bibliotheek van Fabbri Mansion in East
95th Street aan de voet van Central Park;
op het programma is een mystery guest
aangekondigd. Rond een uur of zeven arriveert hij: het is Robert Caro, de éminence
grise van de Amerikaanse biografie, bege-
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leid door zijn echtgenote Ina Caro-Schlossberg. ‘Hans, how is Mark Roetèèèh!’ Caro
slaat de directeur van het Biografie Instituut Groningen joviaal op de schouder, al
is hij verbaasd dat Hans Mark Roetèèèh
niet kent. ‘Ina, Hans doesn’t know his
prime minister!’ roept Caro zijn vrouw
geamuseerd toe.
Dat domme blondje
De eerste keer dat Hans Renders biograaf
Kitty Kelley ontmoette, tien jaar geleden
alweer, stelde ze zich voor als: ‘Kitty Kelley,
six million copies.’ Tijdens de opening van
het congres komt ze zo onopvallend mogelijk binnen, een verschijning van hooguit
1,55 meter met het haar in een boblijn
geknipt en een ietwat verlegen glimlach,
omgeven door een wolk van parfum en een
enkele bewonderaar, die ze hartelijk maar
kort te woord staat. We duiken een achterafzaaltje van het Leon Levi Center in voor
een gesprek.
Ze steekt voortvarend van wal: ‘Ik was
een jaar of dertig, had een boek over de
wellnesscentra in Amerika geschreven,
waarvan ik er veertien had verkocht, wellicht allemaal aan mijn moeder, toen ik
besloot de biograaf van Jackie KennedyOnassis te worden.’
Kelley leerde het vak van Ben Bradlee,
de legendarische hoofdredacteur van The
Washington Post. Ze was zijn onderzoeksassistent, wat in die tijd vooral betekende
dat je hem zijn koffie bracht. Voor een
vrouwelijke reporter was het regionale
nieuws of de entertainmentpagina het
hoogst haalbare. Kelley besloot te gaan
freelancen.
Het interview voor haar biografie van
Jackie Kennedy-Onassis met George Smathers, senator uit Florida en beste vriend
van John F. Kennedy, werd legendarisch.
Smathers deed een boekje open over de
seksuele escapades van JFK terwijl Jackie
kampte met een zware depressie nadat hun
dochtertje Arabella tijdens de geboorte
overleden was. Kelley zet een meisjesstem
op en trekt een pruillip: ‘“Maar senator,
hoe kunt u dat nou weten? U zat toch niet
onder zijn bed,” vroeg ik hem. “O,” zei
Smathers, “Jack hield ervan om de liefde in
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aanwezigheid van anderen te bedrijven.” Ik
dacht alleen maar: “Kitty, shut up and listen.” En dat ben ik tot op de dag van vandaag blijven doen.’
Na verschijning van de biografie kreeg
Smathers van The Washington Post alle
gelegenheid zijn onthullingen over het
seksleven van Kennedy te ontkennen, maar
dat deed hij niet. Hij had zich laten inpakken door dat domme blondje uit George
town, gaf hij in alle ootmoed toe.
Vijftien jaar na de traumatische gebeurtenis in Dallas begon het beeld van de
jonge, dynamische president scheuren te
vertonen. Kelley stond aan de wieg van die
ontluistering.
Het persoonlijke is politiek
Kitty Kelley schreef vervolgens biografieën
van Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Nancy
Reagan, de familie Bush, Oprah Winfrey
en de Windsors. Ze verwierf bij het establishment de reputatie een tabloid biografe
te zijn, maar ze oogstte vanwege haar gedegen onderzoek ook bewondering.
‘Ik schrijf over mensen die ongelooflijk
machtig zijn en van wie we de publieke
invloed dagelijks ondergaan,’ zegt ze. ‘Voor
mijn biografie van Oprah Winfrey heb ik
meer dan duizend mensen geïnterviewd,
ondanks de geheimhoudingsclausules die
Oprah met haar medewerkers heeft afgesloten. Oprah is een rolmodel, vrouwen
zijn enorm door haar beïnvloed. Ik wilde
laten zien aan welk milieu zij zich ontworsteld heeft, hoe ze zich ontwikkelde tot de
vrouw die zij vandaag de dag is en hoe
ongelooflijk zwaar dat is geweest.’
Winfrey was woedend. Op haar website noemde ze het boek een ‘ongeautoriseerde biografie’, alsof dat een
diskwalificatie is.
‘Ik laat me erop voorstaan dat ik ongeautoriseerde biografieën schrijf,’ zegt Kelley. ‘Ik kijk bepaald niet uit naar een wereld
waarin alle informatie geautoriseerd,
gezuiverd en eenvormig is. Een van mijn
motto’s in mijn werk is een uitspraak van
John F. Kennedy: “De grootste vijand van
de waarheid is vaak niet de leugen – slinks,
opzettelijk en oneerlijk – maar de mythe –
volhardend, overtuigend en irreëel.”’

‘“Maar senator, hoe kunt
u dat nou weten? U zat
toch niet onder zijn bed,”
vroeg ik hem.“O,” zei
Smathers,“Jack hield
ervan om de liefde in
aanwezigheid van
anderen te bedrijven.”’

Uiteindelijk gaan haar boeken over
macht en roem, de zin en onzin van de celebritycultuur waarin we vandaag de dag
leven, en de vervlechting van de boven- en
onderwereld, ook in Hollywood en
Washington. Gerenommeerde historici als
Robert Dallek, die in zijn biografie van
Kennedy uit 2003 over diens medicijnverslaving schreef, keken in de keuken van
Kelley.
Het persoonlijke is wel degelijk politiek. Voelt Kelley zich erkend door die
gevestigde orde, heeft ze mensen als Dallek
iets geleerd? ‘Als in deze ruimte vijf academici aanwezig zouden zijn, zouden ze op
dit moment over de grond rollen van het
lachen of die brandblusser naar je hoofd
gooien.’
Hou van de zondaar
Nigel Hamilton herinnert zich maar al
te goed zijn studententijd in Cambridge
waarin de privacy van een historische
figuur tot no-go-area werd verklaard: ‘Het
dedain voor het persoonlijke, het
snobisme! Wij waren de dekens van de
hogere cultuur, en de schandalen behoorden toe aan de boulevardpers. Geschiedenis was een intellectuele discipline waarin
je deze sferen strikt gescheiden moest houden. Met dat snobisme hebben de Amerikanen volledig afgerekend. Voor mij is het
enorm leerzaam geweest om in de Amerikaanse traditie van de biografie te werken.’
Jack Farrell is ervan overtuigd dat
mensen als Kitty Kelley het ambacht van
de biograaf voorgoed hebben veranderd.
‘Kelley is ongetwijfeld een van de grote
onderzoeksbiografen in de Verenigde Staten. Op haar eigen manier is ze net zo revolutionair geweest als Robert Caro. Kelley
heeft ons deze meedogenloze gedrevenheid
laten zien om het publieke imago van een
beroemdheid af te pellen, om zo tot de
kern van een persoonlijkheid te komen.’
Ook Farrell deed er zijn voordeel mee:
‘Het innerlijk leven van een politicus is wel
degelijk een factor van betekenis in de
geschiedenis. Uiteindelijk is dat wat de biograaf van de historicus onderscheidt. De
historicus kijkt naar een gebeurtenis en
onderzoekt het effect daarvan, terwijl de

biograaf probeert te begrijpen waarom
iemand handelt zoals hij handelt. Waarom
speelde Nixon zo’n hoog spel om verkozen
te worden? Waar kwam die kwaadaardige
genialiteit vandaan? De sleutel tot zijn persoonlijkheid is zijn uitspraak tijdens het
interview met David Frost in 1977: “Ik ben
een onbeminnelijk persoon.” Stel je voor,
Nixon, ooit de machtigste man in de Verenigde Staten, beseft terdege dat het merendeel van de mensheid hem afstotelijk vindt.
Dat brengt me terug naar zijn jeugd in
Orange County in Californië. Een bullebak van een vader, de afwezige moeder.
Nixon is een emotioneel verwaarloosd
kind.’
Het lijkt wel of Farrell, exponent van
de protestjeugd van de jaren zestig, Nixon
pardonneert. ‘Ik heb wel iets met die christelijk notie van: “Haat de zonde, maar hou
van de zondaar,”’ zegt Farrell.
Geen definitieve biografie
De Amerikaanse boekenmarkt zet per jaar
een slordige 27 miljard dollar om, en in
2017 werden er meer dan 23 miljoen biografieën verkocht. Alleen God en gezondheid doen het in de non-fictie beter. Het
genre van de biografie is een factor van
betekenis. Ook politiek gezien, want de
non-fictie bestsellerlijst van The New York
Times onthult dat Amerikanen vooral
geïnteresseerd zijn in presidentiële biografieën, van Donald Trump tot aan de founding fathers toe.
‘Onze geschiedenis is zo jong,’ verklaart Jack Farrell het fenomeen. ‘In de
negentiende eeuw probeerden Amerikanen
het besef in stand te houden dat zij de
zonen waren van de vaders van de vrijheid.
De founding fathers stonden voor iets dat
zij verder moesten uitdragen. In de jaren
dertig, ten tijde van Franklin Delano
Roosevelt, hielden de Democraten hun
Jefferson-Jackson Days, gigantische bijeenkomsten waarop de partij fondsen wierf.
Vandaag de dag staan Thomas Jefferson en
Andrew Jackson voor heel andere dingen.
Jefferson symboliseert de grote contradictie van dit land. De man die schreef het een
vanzelfsprekende waarheid te vinden dat
alle mensen gelijk geschapen zijn, was een

slavenhouder! Je kunt deze levens onuitputtelijk ter hand nemen en erin lezen wat
je erin wilt lezen. We kijken naar onze helden door het prisma van de problemen
waarmee we vandaag de dag te maken
hebben.’
Volgens de catalogus van de Digital
Public Library of America zijn over George
Washington meer dan 2.700 biografieën
verschenen. Zou daar ook de definitieve
biografie tussen zitten?
‘De definitieve biografie bestaat niet,’
zegt Nigel Hamilton. ‘Mijn laatste deel van
de biografie van Franklin Delano Roosevelt gaat Oorlog en vrede heten. Die titel is
weleens gebruikt, zoals je weet. Het verschil tussen Lev Tolstoi en Nigel Hamilton
is dat zijn meesterwerk altijd zal blijven
voortbestaan, terwijl het mijne geleidelijk
zal verdwijnen. Elke generatie herinterpreteert het verleden en de mensen die daarin
een rol speelden.’
In september komen Hamilton en
Farrell naar Nederland, als sprekers tijdens
het congres Different Lives dat het Biografie Instituut in Groningen organiseert.
Hamilton geeft er een masterclass. Wat wil
hij de toekomstige biograaf leren?
‘Wees sensitief voor de omslagpunten
in een mensenleven. Doe je archiefonderzoek niet als een simpele invuloefening,
maar wees empathisch, probeer te begrijpen wat mensen beweegt, waarom ze de
beslissingen nemen die ze nemen.’
Wat heeft híj geleerd van de Grote
Amerikaanse Biografie? ‘De biograaf wil
een uniek leven onderzoeken en begrijpen,
en dat met al zijn compositorische en stilistische vaardigheden zo goed mogelijk voor
het voetlicht brengen, zodat hij uiteindelijk
kan zeggen: “I saved a life.”’ n
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Ethisch biograferen Wat zou
Aristoteles ervan vinden?
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Ethiek en biografie
Heb mededogen, maar begin geen
liefdesrelatie met je onderwerp

Tekst Hans Renders
Illustratie Nina Limarev

De vraag naar wat goed of fout is, voert ons
naar het hart van de ethiek. Bijna alle
beroepsgroepen hebben een ‘ethische code’,
waarin beschreven wordt wat wel en niet
mag. In de ethiek staat de vraag centraal
naar wat goed is om te doen in concrete situaties. Praktische vragen, zo zei Aristoteles,
de grondlegger van de ethiek, vormen het
startpunt om tot een moraal te komen, die
een weerspiegeling is van waarden en normen van een gemeenschap of beroepsgroep.
Maar onder welke beroepsgroep is de
biograaf te rangschikken? Een biograaf is
een kunstenaar onder ede. Hij mag geen feiten verzinnen, moet zo goed mogelijk
archiefonderzoek doen en, zoals elke schrijver, geen teksten overnemen van anderen. In
feite is de biografie een genre tussen journalistiek en geschiedschrijving in: juist twee
beroepsgroepen die geen wettelijke beroepsbescherming kennen, maar des te sterker
hun professionele codes hanteren. Voor de
historicus komt dat neer op verantwoord
brongebruik en onbevooroordeeld zijn en

van de journalist wordt verwacht dat hij de
goede gewoonte in ere houdt van double
check van de bronnen en het zoeken naar
weerwoord van opinies.
Ver weg van ideologie
Onbevooroordeeldheid is een belangrijke
eigenschap voor de biograaf én de journalist. Uit een open, welwillende houding ten
aanzien van de ander vloeit voort dat een
biograaf zich liever ver weg houdt van
ideologie en niet aan heldenverering doet.
Aan de biografie van Karl Marx moet je
niet kunnen aflezen dat de biograaf marxist
is, of juist dat hij dat helemaal niet is.
Germaine Greer (die ooit beweerde dat
biografen verkrachters zijn die beschreven
personen opofferen aan hun hang naar literaire onderdrukking) publiceerde in 2007
de biografie van Ann Hathaway, de vrouw
van William Shakespeare. Greers voornaamste inzet van deze biografie, die verscheen onder de onfeministische titel
Shakespeare’s Wife, lijkt te zijn om aan te

tonen dat alle Shakespeare-biografen vrouwenhaters zijn, vooral de meest recente
onder hen: Stephen Greenblatt. De biografe
beweert in haar boosheid dat geen van de
Shakespeare-biografen de kerkregisters,
parochie-archieven en andere archivalia op
de naam Hathaway heeft nageplozen. Dat
mag waar zijn, maar zelf heeft ze dat ook
niet gedaan.
Krenten uit de pap
Feit is dat ethiek en ideologie flexibele
begrippen zijn. De praktijk moet zich naar
het idee voegen (ideologie), het idee
behoort de praktijk te corrigeren (ethiek).
De biograaf wil net als de journalist een
waar en duidelijk verantwoord verhaal
schrijven, maar óók een goed geschreven
verhaal. Volgens sommigen is elke gekozen
verhaalstructuur van een biograaf een
ethische keuze. Anderen beschouwen de
biografie, ongeacht de gehanteerde verhaalstructuur als ‘the act of stealing the
lives of others’. Academici zien de biograaf
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maar al te vaak als de ekster die de blinkende juwelen uit een serieus onderzoeksdomein pikt en het saaie werk achterlaat.
Plutarchus, de Griekse historicus uit de
eerste eeuw na Christus, gaf in zijn nog
steeds zeer leesbare boek Parallelle Levens,
een simpele reactie op die aantijging dat de
biograaf de krenten uit de pap pikt: ‘Ik
schrijf geen geschiedenisssen, maar Levens.’
Anderen zeggen: de ethiek van de biografie
bestaat eruit of een verhaal waar is of niet
waar, de rest is onbelangrijk.
Postume privacy
De vraag in hoeverre de biograaf vanuit
een stelsel van normen en waarden zou
moeten werken, vanuit een moraal, hangt
samen met de discussie over postume privacy. Mag je als biograaf de postume reputatie van iemand beschadigen?
Er zijn doorwrochte artikelen geschreven waarin beweerd wordt dat zulks niet
mag. Iemand die zich niet kan verdedigen
(de doden hebben geen advocaten), mag je
niet aanvallen, je mag zelfs niet aan zijn
privéleven komen. Ook ethisch lastig zijn
‘geruchten’ die aantoonbaar onjuist zijn,
maar die wel iemands reputatie beïnvloed
hebben. In de biografieën van Chester
Arthur (president van 1881 tot 1885) en
van Barack Obama wordt terecht gesproken over het gerucht dat ze niet in de VS
geboren zouden zijn, dus illegale presidenten waren. Deze geruchten hebben een rol
gespeeld in het maatschappelijk-politieke
debat, dus zijn ze relevant voor een biograaf.
Elsbeth Etty, biograaf van Henriëtte
Roland Holst, is duidelijk over postume
privacy: ‘Doden hebben geen privacy
bescherming nodig. Laten we ophouden
met het aandragen van excuses voor het
verzwijgen van intieme levensfeiten en blijven zoeken naar manieren om die feiten op
te sporen en op een verantwoorde,
betrouwbare wijze hun onontbeerlijke
plaats te geven in levensbeschrijvingen.’
De historicus Antoon De Baets zei daarentegen: ‘De stelling dat de doden geen privacy of reputatie hebben, is strikt juridisch
en op zichzelf gezien verdedigbaar: omdat
de doden geen mensen zijn, bezitten ze geen
menselijke waardigheid en hebben ze dus
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geen rechten zoals privacy of reputatie.
Maar omdat ze voormalige mensen zijn,
bezitten ze wel postume waardigheid.’
Liefdesbrieven van de president
De historicus Emmanuel Chadeau hoorde
in 1994 een rechter beslissen dat hij zorgvuldig te werk was gegaan in zijn biografie van
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), ook
toen hij de mogelijkheid opperde dat de op
mysterieuze wijze verdwenen schrijverpiloot niet was verongelukt bij een nachtvlucht, maar zelfmoord had gepleegd. In de
zaak, aangespannen door De Saint-Exupéry’s gegriefde erfgenamen, tikte de rechter
Chadeau echter op de vingers wegens ongeoorloofde verspreiding van ongepubliceerd
materiaal over De Saint-Exupéry. Over dat
materiaal, aldus de rechter, konden de nabestaanden een moreel recht laten gelden.
Dat is een moeilijke conclusie voor biografen. Er zijn voorbeelden uit Joodse kring
waarin familieleden van Holocaustslachtoffers liever niet zien dat de namen van hun
dierbaren genoemd worden op publieke herdenkingsmonumenten en in (digitale) in
memoriambestanden. Decennialang is bijvoorbeeld door historici en journalisten
onderzoek gedaan naar de identiteit van de
man die Jan Campert in 1942 over de Belgische grens wilde smokkelen. In 2004 bleek
dat een joodse organisatie in Breda gewoon
over die naam beschikte. De vluchtpoging
van de 21-jarige Frans van Raalte mislukte
en na te zijn opgepakt, pleegde hij nog
dezelfde nacht zelfmoord in de Koepelgevangenis van Breda. Het niet aan de openbaarheid prijsgeven van zijn naam was
natuurlijk het goed recht van die organisatie, ieder zijn eigen rol, maar de biograaf
heeft een ethische verantwoordelijkheid aan
zijn professionaliteit, en aan de waarheid.
Na verschijning van de biografie van Jan
Campert werd de naam Frans van Raalte
eindelijk toegevoegd aan het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland.
De ethiek van de biograaf is altijd verbonden met de omgang met zijn bronnen,
ook al zullen er altijd mensen zijn die daar
moeite mee hebben. De paradox is wel dat
wanneer je iets door een rechter laat verbieden, de geïncrimeerde bronnen door het

verbod vervolgens meer aandacht krijgen
in de media. Zo dwong een Amerikaanse
rechter in de jaren zestig de historicus Francis Russell om citaten uit zijn biografie te
schrappen, afkomstig uit door hem ontdekte liefdesbrieven van president Warren
Harding (1865-1923) aan zijn minnares.
Hardings familie verklaarde zich ‘onherstelbaar beschadigd’ te voelen indien passages uit die brieven, geschreven vóór zijn
presidentschap, zouden worden gepubliceerd. Desondanks kon de familie niet
beletten dat uittreksels uit enkele brieven
toch breed werden uitgemeten in de pers.

‘Doden hebben geen
privacybescherming
nodig. Laten we
ophouden met het
aandragen van excuses
voor het verzwijgen van
intieme levensfeiten.’

Onbetrouwbaar sujet
De biograaf is in romans vaak beschreven
als een onbetrouwbaar sujet. Bijvoorbeeld
in Henry James’ novelle The Aspern Papers
(1888). De verteller is erop uit een nicht
van Juliana Borderea te verleiden, die misschien nog brieven in haar bezit heeft van
de gevierde dichter Jeffrey Aspern. Dit is al
niet ethisch, maar het feit dat hij zich aan
de oude mevrouw voorstelt als een mogelijke huurder maakt de situatie een biograaf onwaardig.
Nog erger is de biograaf in de roman Le
marchand de masques (1994) van Henry
Troyat. Na inlevering van zijn manuscript
ontdekt hij een brief waaruit blijkt dat zijn
voornaamste getuigen hebben gelogen. Die
brief is het enige bewijs dat zijn biografie
niet deugt. Hij verscheurt de brief en spoelt
de snippers door de wc. Onnodig op te
merken dat dit een doodzonde tegen de
professionaliteit van de biograaf is.
In de beroepscode voor psychiaters
staat: ‘Doe geen kwaad’. Een belangrijk uitgangspunt voor meer beroepsgroepen,
maar voor de biograaf zou dat een raar
adagium zijn. Elke dag verschijnt er wel
nieuws dat iemand ‘kwaad doet’. Biografen
beroepen zich, net als journalisten, op de
vrije nieuwsgaring. Waarschijnlijk is de
familie van J. Edgar Hoover niet blij met
het nieuws van zijn biograaf dat Hoover,
directeur van de FBI onder zeven presidenten, homoseksueel was. Toch is dit belangrijk omdat Hoover erom bekend stond dat
hij politici onder druk zette met hun vermeende homoseksualiteit. De geruchten

dat Hoover een travestiet was die zich uitleefde tijdens homoseksorgies werd in
1993 definitief bewezen door de verschijning van Official and Confidential: The
Secret Life of J. Edgar Hoover van Anthony
Summers.
Discretie
Een van de moeilijkste ethische kwesties in
relatie tot privacy gaat over de vraag hoe
lang een bepaalde discretie in acht genomen moet worden. Zou een brief van Julius
Caesar waaruit blijkt dat hij pedofiel was
nu tot grote ophef in het publieke domein
leiden? Waarschijnlijk niet over het feit dat
zijn privacy geschonden zou zijn door
publicatie van die brief.
Het is volkomen geaccepteerd om in de
zogenoemde vie romancée over historische
figuren van alles en nog wat te verzinnen,
ook als hiermee een postume reputatie aan
flarden gaat, zoals we zien in diverse biografieën van keizer Nero, waarin hij nog wreder
wordt beschreven dan hij in werkelijkheid
al was. Biografen die geen zin hebben in
langdurig bronnenonderzoek mogen het
woord ‘roman’ op hun boek zetten terwijl ze
over duidelijk herkenbare personen schrijven. De praktijk lijkt hier te zijn: als gegevens die tot reputatieschade leiden in zo’n
zogenaamd fictief verhaal al eerder gepubliceerd zijn, vaak op internet, dan is een rechter bereid het door de vingers te zien.
Een variant op dit voyeurisme bedacht
Paula Broadwell, co-auteur van een biografie van de gepensioneerde generaal David
Petraeus, toen directeur van de CIA.
Petraeus vroeg Broadwell om zijn biograaf
te worden. Hoe dicht kan een biograaf bij
zijn subject komen, moet Broadwell
gedacht hebben, en zij begon een liefdesrelatie met hem. Op het omslag van de biografie prijkte nog een andere naam: haar
co-auteur Vernon Loeb. Toen het ‘Broadwell-schandaal’ op zijn hoogtepunt was,
schreef hij een artikel in The Washington
Post en verklaarde slechts de ghostwriter
van deze ‘biografie’ te zijn, die volgens hem
geen biografie mocht heten.
Als er een ethische code voor biografen
zou moeten komen (wat God verhoede), is
het goed daarin op te nemen: kies als

onderwerp voor een biografie altijd iemand
die overleden is. Liefst minstens tien jaar
geleden en op gemiddelde leeftijd. En laat
de biograaf iemand zijn zonder wens tot
debunking of verheerlijking van zijn object.
Plagiaat
Wat te doen met biografieën van massamoordenaars en dictators? Is daar het adagium ‘Doe geen kwaad’ ook op van
toepassing? Gelukkig worden biografen van
Hitler en Stalin niet met de nek aangekeken
en snapt iedereen dat iemand begrijpen niet
hetzelfde is als ‘begrip hebben voor’. Je zou
de stelling kunnen verdedigen dat elke biografie mededogen opwekt voor de beschreven persoon. Een zekere empathie is nu
eenmaal nodig om een ander te begrijpen, of
zoals Richard Holmes het uitdrukt: Biography is a handshake. Maar dat heeft niets
met vergoelijken te maken.
How close is too close? Doris Kearns
Goodwin schreef nog tijdens diens leven een
positief getoonzette biografie van president
Lyndon Johnson. Zo positief dat besprekers
suggereerden dat er meer aan de hand was
dan een zakelijke relatie tussen biograaf en
gebiografeerde. Goodwin heeft altijd volgehouden dat haar contact met Johnson niets
seksueels had, en dat zij ‘tijdens hun conversaties altijd op een stoel was blijven zitten
terwijl de president op bed lag’.
In 2002 moest Goodwin zich terugtrekken uit de jury van de Pulitzerprijs omdat
ze ervan werd beschuldigd plagiaat te hebben gepleegd in haar boek The Fitzgeralds
and the Kennedys uit 1987. Ze gaf tegenover The New York Times toe dat haar uitgever, Simon & Schuster een regeling had
getroffen met een andere auteur over
beschuldigingen van plagiaat. Beschuldigingen afkopen is een vorm van schuld
bekennen. En daar was alle reden toe.
Goodwin bleek royaal uit andere biografieën geput te hebben. Lynne McTaggart
beweerde zelfs dat een derde van haar boek
Kathleen Kennedy. Her Life and Times
door Goodwin gestolen was. Maar Goodwin zag dat anders, zij zou slechts vergeten
zijn verwijzingen naar die andere biografieën te maken. Een slecht geheugen geeft
een goed geweten. n
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De Nederlandse biografie van nu
Schrijf als een vlinder,
niet als een bever

Tekst Hans Renders
& David Veltman
Illustratie Nina Limarev

Op 18 september zal voor de vijfde keer de
tweejaarlijkse Nederlandse Biografie Prijs
worden uitgereikt. De lijst van inzendingen
biedt een mooie gelegenheid de stand van
zaken eens op te maken. Wie het begrip
‘biografie’ royaal opvat – denk alleen al
aan al die rare boeken die samen met of in
opdracht van de gebiografeerde geschreven
worden – komt aan minstens twee oorspronkelijk Nederlandse biografieën per
week. We zien er zeker een paar over het
hoofd, maar voor de Biografieprijs zijn 171
biografieën ingezonden. Wat zijn dat voor
boeken en is er een trend in te herkennen?

Mata Hari Pas nu is er echt
archiefonderzoek gedaan.

Deugdelijk bronnenonderzoek
Los van wie er zoal gebiografeerd worden,
valt al meteen iets op, namelijk de toegenomen ambitie om op basis van deugdelijk
bronnenonderzoek te werken. De markt,
de lezer, stelt blijkbaar eisen. Er bestaat een
toenemende wens, zo niet eis, dat de gereleveerde gebeurtenissen naar een te controleren bron teruggevoerd kunnen worden.

Biografen zijn gebonden aan feiten, maar
zij metselen feiten aan elkaar tot een structuur. En voordat je aan zo’n gestructureerd
verhaal begint, is het noodzaak de feiten te
begrijpen. Op die manier is de biografie
geen opeenstapeling van feiten, maar gaat
het over de relatie tussen die feiten. De
zogenaamde ‘feitenbiografie’ is een eufemisme voor een slechte biografie. Ouduitgever Martin Ros noemde dat de
bever- tegenover de vlinderbiografie: de
bever verzamelt feiten en zet die als een
boekhouder onder elkaar, de vlinder respecteert de feiten maar denkt uiteindelijk
aan het begrip ervan en transformeert ze
tot een overtuigend verhaal.
Van oudsher bestaat al een nauwe relatie tussen biografie en journalistiek. Niet
alleen omdat de lezer onthullingen wil zien,
maar ook vanwege de veranderlijkheid van
maatschappelijke opvattingen. Wim Hazeu
onthulde dat Lucebert op bijna twintigjarige leeftijd hardcore antisemitische ideeën
ventileerde. Zouden de reacties twintig jaar

geleden hetzelfde zijn geweest? Onno Blom
publiceerde onverbloemd over Jan Wolkers’ dwingende intieme omgang met vrouwen. Het werd niet meegenomen in de
#MeToo discussie.
Het echte verhaal
Sinds we in een wereld van alternatieve feiten leven, lijken biografie en journalistiek
relevanter dan ooit. Hoeveel biografieën
van Mata Hari zijn er wel niet geschreven,
maar pas nu hebben twee biografen daadwerkelijk het archiefonderzoek aangevat
en vertellen op basis van de feiten het echte
verhaal. Er vindt na al die jaren een soort
correctie plaats, zowel in de betrouwbaarheid van biografieën als in de vertelwijze.
Ook de mogelijkheid van de lezer
bepaalde feiten te controleren op internet
heeft hier natuurlijk aan bijgedragen. Over
Johan Rudolph Thorbecke en Jacob van
Lennep is al oneindig veel gezegd, maar nu
pas zijn er zowel aantrekkelijk geschreven
als grondig geresearchte biografieën van
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Longlist
Op de longlist van De Nederlandse
Biografie Prijs voor 2018 staan:
- Onno Blom:Het litteken van
de dood. De biografie van Jan
Wolkers (De Bezige Bij)
- Bruno Cheyns: Léon Degrelle.
De Führer uit Bouillon (Vrijdag)
- Angela Dekker en Jessica Voeten:
Moed en overmoed. Leven en tijd
van Mata-Hari (Atlas Contact)
- Wim Hazeu: Lucebert (De Bezige Bij)
- Koen Hilberdink: B.W.P. Het leven
van Johan Polak (Van Oorschot)
- Hans Janssen: Piet Mondriaan.
Een nieuwe kunst voor een
ongekend leven (Hollands Diep)
- Marita Mathijsen: Een bezielde
schavuit. Jacob van Lennep
(Balans)
- Pauline Micheels: De waarheidszoekster. Henriette Boas. Een leven
voor de Joodse zaak (Boom)
- Eva Rovers: Boud. Het verzameld
leven van Boudewijn Büch
(Bert Bakker)
- Jolande Withuis: Juliana. Vorstin in
een mannenwereld (De Bezige Bij)
Op 18 september wordt
de winnaar bekend gemaakt.
www.biografieprijs.nl

Different Lives
Biografieën weerspiegelen vaak
de manier waarop we met ons
nationale verleden omgaan. Om
kennis te nemen van zulke
nationale tradities is van 19 tot en
met 21 september in Groningen
het congres Different Lives.
Perspectives on Biography in
Public Cultures and Societies, met
zestien sprekers uit vier werelddelen over de stand van zaken op
het gebied van de biografie in hun
land. Met aandacht voor censuur,
receptie en vertaalcultuur.
Inschrijving: different-lives.com
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hen verschenen. Er is overigens geen enkele
reden om te gaan beweren dat dit ‘definitieve’ biografieën zijn, want elke generatie
stelt haar eigen eisen.
Verzonnen verzetsverleden
Oorlogsouders van Isabel van Boetzelaar is
een actueel voorbeeld van deze tijd waarin
de kloof zichtbaar wordt tussen biografieën
die leunen op serieus onderzoek en de halfbakken ‘kronieken’, ‘memoires’, ‘autobiografieën’ of biografische boeken in
opdracht. Toen de eerste druk vorig jaar
verscheen, werd onmiddellijk opgemerkt
door verschillende kranten dat dit familieverhaal over de grootvader van Van Boetzelaer op ‘alternatieve feiten’ berustte. In
plaats van zijn bij elkaar verzonnen verzetsverleden, bleek opa na de oorlog tot
levenslang veroordeeld te zijn wegens collaboratie (hij zat er tien jaar van uit). Ook
de herziene versie die eerder dit jaar verscheen, rammelt nog aan alle kanten, en dat
werd weer grondig (onder meer door Vrij
Nederland) in de pers opgemerkt. Je komt
er niet meer mee weg om door de familie
gecreëerde oorlogsverhalen voor waar de
wereld in te slingeren. Dit boek is door de
serieuze journalistiek ontmaskerd.
Toch maakt Van Boetzelaar deel uit van
een trend, namelijk de biografie, of welke
benaming daar ook aan gegeven wordt,
door een familielid geschreven.
‘Mijn familie, dat zijn God-zij dank
analfabeten,’ zou Willem Elsschot hebben
geantwoord, toen hem gevraagd werd hoe
zijn familieleden hadden gereageerd op de
manier waarop hij ze had geportretteerd in
de sleutelroman Pensioen (1937). Vooral
als opa of oma nog leeft, ontstaat vaak een
moeizame verhouding tussen de biograaf
en gebiografeerde. Toch is dat wat in de lijst
van de Nederlandse Biografieprijs nu
opvalt: biografieën geschreven door een
familielid dat zich kritisch opstelt ten
opzichte van zijn subject, in plaats van haar
of hem onvoorwaardelijk te bewonderen.
Zoals in de biografie van Isay Rottenberg, een joodse sigarenfabrikant die in
1932 een fabriek overnam in het Duitse
stadje Döbeln. Het boek werd geschreven
door zijn kleindochters Hella en Sandra

Rottenberg. Zij hebben in hun geschiedenis
van de sigarenfabriek nu eens niet de nadruk
gelegd op de heldenstatus die grootvader
Isay ongetwijfeld in hun ogen had. Juist de
manier waarop de sigarenfabrikant te
maken kreeg met de steeds moeilijker
omstandigheden komt in het boek aan bod.
Daardoor stijgt dit verhaal uit boven de particuliere familiegeschiedenis gebaseerd op
oncontroleerbare verhalen, en krijgen we
een ongewoon beeld van het tegenstrijdige
economische beleid van de nazi’s in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.
Op een akkoordje
Als een biografie geschreven wordt door een
familielid, heeft de auteur veelal toegang tot
archieven die voor de buitenwereld gesloten
blijven. Maar even zo vaak proberen familieleden het op een akkoordje te gooien met
de biograaf, waardoor het verhaal van
iemands leven kritiekloos wordt opgeschreven. Zo zal de advocaat Yehudi Moszkowicz, hoe eerlijk hij ook de val van zijn
vader Robert beschrijft, de schimmige
wereld die aan deze val ten grondslag lag
nooit volledig in kaart brengen.
Historicus Wiebe de Graaf is er wel in
geslaagd om in de biografie van zijn overgrootvader, de communist Taco Kuiper, een
beeld te schetsen dat boven de persoon in
kwestie uitstijgt. De zelfmoord van Kuiper
in 1945 wordt door de biograaf in een context geplaatst van een brede groep van
mensen die na de Tweede Wereldoorlog het
gevoel hadden aan de verkeerde kant van
de geschiedenis te staan. De biografie probeert een antwoord te geven op de vraag
waarom zoveel intellectuelen in 1945 zelfmoord pleegden.
Zo stijgt ook het aangrijpende boek van
Marcel Langedijk over zijn alcoholistische
broer uit boven het particuliere verhaal. Eerder is zijn boek een zoektocht naar de motieven van jonge mannen om door euthanasie
een einde aan hun leven te maken. Langedijk koos ervoor om het euthanasieproces te
beschrijven in de vorm van een reportage,
waarin zorgvuldig alle betrokkenen aan het
woord worden gelaten, zonder al te diep in
te gaan op de motivatie van zijn broer om
uit het leven te willen stappen.

Het is geen chauvinisme
om te concluderen dat
het met de biografie in
Nederland helemaal
niet zo slecht gaat.

Bert Lankester publiceerde een biografie
van zijn oudtante, Trien de Haan. De Haan
was actief in de radicaal-linkse Vrouwenbond, die in de jaren dertig streed voor de
gelijke rechten van man en vrouw. Ondanks
haar feministische idealen was De Haan
geen gemakkelijke moeder voor haar beide
dochters. Hoewel Lankester zijn oudtante
goed gekend heeft, is hij er toch in geslaagd
om iets te laten zien van de geslotenheid van
de trotskistische subcultuur, die zij zelfs in
het vrouwenkamp Ravensbrück niet opzij
kon zetten, toen ze geconfronteerd werd met
stalinistische medegevangenen. Kennelijk
was het ook in die omstandigheden nog
altijd beter om te sterven voor je idealen,
dan je lot te moeten delen met je vijanden.

kelijke en beroemde personen in het licht
zet: ‘Life writing has a different agenda and
concentrates principally on people who
belong to and represent categories or classes
of people who have been victimised in the
past. It offers retrospective justice.’
Holroyd, auteur van de tweedelige biografie van Lytton Strachey en van de vierdelige biografie van Bernard Shaw,
publiceerde deze observatie in 2009. En
inderdaad, de zeer nauwkeurige cijfers van
het gerenommeerde databedrijf Nielson
BookScan UK laten zien dat de verkoop
van biografieën (op die van sportmensen en
royaltyfiguren na) vanaf 2010 in een vrije
val is terechtgekomen, met een daling van
ongeveer 32 procent.

Verkoop in vrije val
Het is geen chauvinisme om te concluderen
dat het met de biografie in Nederland helemaal niet zo slecht gaat.
Daarbij is iets geks aan de hand. Engeland was voor Nederlandse biografen
decennialang het voorbeeld: Virginia Woolf,
de Bloomsbury Group, de mooie biografieën van Michael Holroyd en Richard Holmes. Van die laatste werd zijn in 1985
verschenen Footsteps in Nederland zelfs een
klassieker. Claire Thomas, Jenny Uglow,
Hermione Lee en Claire Tomalin (de Britse
biografietraditie werd veelal gedragen door
vrouwen) publiceerden prachtige biografieën, die goed werden verkocht in Engeland. Daar is een paar jaar geleden lelijk de
klad in gekomen. De verkoopcijfers van
biografieën in Groot-Brittannië zijn vanaf
2010 dramatisch gekelderd. Waarom precies is moeilijk te zeggen, maar als je een
paar vestigingen van Waterstones in Londen
binnenloopt, zie je niet meer zoals voorheen
de aparte tafels en planken met biografieën,
maar eerder vage boeken met ‘Memoir’,
‘Experience’ en ‘Autobiography’. Zoals
Michael Holroyd het aan het begin van deze
neergang in The Guardian zei: ‘While biography is merging with history in the general
market place, in academia it is being reinvented as “life writing” and subsumed into
sociology.’ Alleen al het woord ‘biografie’,
zo gaat Holroyd verder, stoort academici
omdat het ‘elitair’ zou zijn en vooral opmer-

Bemiddelaars
Bij de 171 biografieën die voor de Nederlandse Biografieprijs zijn ingezonden, loopt
nóg een trend in het oog, namelijk die van
de bemiddelaars. Minstens vijftien titels
gaan over figuren die een belangrijke rol
hebben gespeeld bij de overdracht van feiten
en meningen. Wat zegt dat? Dat zal nog
moeten blijken, maar het is opvallend dat er
zoveel biografieën gepubliceerd worden van
uitgevers (Johan Polak, Rob van Gennep,
Emanuel Querido), journalisten (Louis Frequin, M.J. Brusse), politici (Max van der
Stoel, Marinus van der Goes van Naters) en
andere bemiddelaars (Christiaan Snouck
Hurgronje, Frederik Ruysch). Is het toeval
dat deze figuren, die op hun manier als gatekeepers van feiten en informatie hebben
gefunctioneerd, nu populair zijn onder biografen? Het is vast niet zonder reden dat
Nineteen Eighty Four van George Orwell
sinds de verkiezing van Trump bij Amazon
een verkoophit is geworden. Het besef
begint door te dringen dat we de bemiddelaar nodig hebben om te voorkomen
waar Orwell zo bang voor was: een wereld
waarin ‘The past was erased, the erasure
was forgotten, the lie became truth.’ n
Op 20 september verschijnt bij Amsterdam
University Press Het ABC van de biografie,
een essaybundel in twee edities (Nederlands en Engels), geschreven door Nigel
Hamilton en Hans Renders, € 29,50.

