
Ruzie: Musicoloog publiceert biografie zonder fiat componist
 
'Ik bewonder Reinbert nog steeds'
 

Thea Derks: 'Hij zei steeds: mijn jeugd
is volkomen onbelangrijk.'
foto rink hof

Musicoloog Thea Derks heeft
eindelijk haar biografie over
Reinbert de Leeuw gepubliceerd.
Ze heeft er meer dan zeven jaar
aan gewerkt. 'Ik was euforisch.'

ERIK VOERMANS

Gisteren verscheen Reinbert de
Leeuw: mens of melodie, de
biografie, geschreven door Thea
Derks (1953), die De Leeuw niet
wilde autoriseren. Derks vond een
andere uitgever en nu ligt het boek
er, ongeautoriseerd.

Waarom wilde u een biografie van
Reinbert de Leeuw schrijven?

"In 2005 opperde iemand na een
concert met De Leeuw als dirigent
dat we de herinneringen van de
Notenkrakers moesten optekenen,
nu ze nog leefden. Na het concert
fietste ik terug naar huis en in een
flits dacht ik: ik ga een biografie
over Reinbert schrijven. Ik was
euforisch. Ik bewonder hem als
kunstenaar al zo lang. Hij heeft een
grote rol gespeeld in mijn muzikale
vorming. Reinbert reageerde
enthousiast op het plan en begin

2006 heb ik samen met hem
besproken welke onderwerpen een
plek in het boek zouden kunnen
krijgen. Hij zei toen ook dat hij het
graag bij De Bezige Bij wilde
onderbrengen."

Hoe lang had u geschat dat u
erover zou doen?

"Eén jaar. Ik werk altijd heel snel.
Als mensen zeggen dat ze
volgende week een deadline
hebben, denk ik: goh, ik heb er drie
vandaag."

Hoe lang is het uiteindelijk
geworden?

"Vanaf het kiempje in 2005 zo'n
acht jaar. In januari 2007 ben ik
begonnen met mijn onderzoek. De
Bezige Bij heeft geholpen bij de
fondswerving en me geadviseerd
bij de opbouw van het boek. Een
redacteur vond bijvoorbeeld dat er
te weinig aandacht was voor de
jeugdjaren. Achteraf een saillant
detail. Ze wilde weten waarom die
man is geworden wie hij is
geworden."

"Rond diezelfde tijd begon ik met
de interviews met Reinbert. Toen ik
hem om telefoonnummers vroeg
van mensen uit zijn jeugd, zei hij:
'Maar mijn jeugd hoeft er niet in.' Ik
was flabbergasted. Achteraf kan je
vaststellen dat ik de tekenen niet
goed heb gezien. Een biografie
zonder biografische gegevens vond
ik absurd en dat heb ik hem ook
gezegd. Ik heb hem er bovendien
op gewezen dat ik een serieuze
journalist ben, geen
sensatiezoeker, en dat wist hij ook,
want hij kende mijn stukken.
Uiteindelijk heeft hij mij toch het
telefoonnummer gegeven van zijn
oudste broer, die in Australië
woont. Die heb ik in Sydney
opgezocht."

"Ik ging elke keer met een lijst
vragen naar hem toe die we

vervolgens doornamen. Als er dan
iets uit zijn jeugd ter sprake kwam,
zei hij steeds: ja, maar dat is
volkomen onbelangrijk. Dan zei ik:
nee, het is wél belangrijk, maar ik
zal er zorgvuldig mee omgaan. Dat
refrein keerde vaker terug. Maar de
gesprekken gingen gewoon door."

"Om mij te helpen heeft De Bezige
Bij toen een document opgesteld,
een 'generaal paspoort', dat mij zou
vrijwaren als Reinbert in de
toekomst moeilijk zou gaan doen bij
de verschijning van het boek. We
moesten dat beiden ondertekenen.
Er stond in dat ik gebruik mocht
maken van zijn privéarchief, mits
het boek met zijn autorisatie zou
verschijnen. Er stond ook bij dat hij
zijn autorisatie niet op onredelijke
gronden zou weigeren. Ik voelde
me helemaal veilig. Ik keek
huizenhoog op tegen De Bezige
Bij."

Wanneer werd het duidelijk dat De
Leeuw zijn autorisatie níet zou
geven?

"In januari 2013, toen ik het boek
inleverde. Ik heb het hem
aangeboden met de woorden dat ik
er trots op was en dat ik wist dat er
misschien dingen in stonden die hij
moeilijk zou vinden, maar dat ik
daar discreet mee was omgegaan."

Wanneer reageerde hij?

"Meteen de volgende ochtend
stond hij op mijn antwoordapparaat:
'Thea, we moeten praten.' Hij zei
me dat er iets fundamenteel mis
was met het boek. Dat woord
'fundamenteel' verbaasde me."

"Toen ging ik langs, met mijn
manuscript, in de veronderstelling
dat we van pagina tot pagina
zouden doornemen waar de
knelpunten zaten. Ik was zonder
meer bereid dingen anders te
formuleren of te verzachten als het
voor hem te confronterend was.
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Maar het enige wat ik kreeg, was
een lange tirade. Zijn kritiek bleef
steken in algemeenheden. Op een
gegeven moment heb ik gezegd:
Reinbert ik ga weg, want hier kan ik
niks mee. Daarna heb ik hem
enkele malen schriftelijk verzocht
om een specifieke toelichting op
zijn grieven. Dat leidde tot niets en
ook bemiddelingspogingen van
anderen strandden. De Bezige Bij
gaf niet thuis en het werd een
kafkaëske toestand, waarin ik
steeds meer met mijn rug tegen de
muur kwam te staan."

De bom barstte toen NRC
Handelsblad naar buiten bracht dat
de biografie niet zou verschijnen
omdat De Leeuw zijn veto had
uitgesproken.

Derks: "Ik kon de pers alleen maar
antwoorden met no comment, want
mijn enige verdediging was mijn
boek, en dat was er niet."

Tijdens 'de kwestie' ging Derks
gewoon door met de
Reinbertpromotie, in de vorm van
toelichtingen, een prachtige cd-
uitgave bij Decca, filmpjes op haar
blog.

Derks: "Ik ben ook niet rancuneus.
Ik heb nog steeds grote
bewondering voor wat hij doet."

"Mijn vriend zei: stop er toch mee.
Maar een vriendin wees me erop
dat ik dan alle voorschotten van de
subsidiënten zou moeten
terugbetalen. Terwijl ik mijn baan
bij de Vara-radio en al mijn
schrijfwerk had afgezegd om het
boek te kunnen schrijven. Het heeft
me twee ton aan gederfde
inkomsten gekost."

"Ik heb al die tijd bijna geen oog
dichtgedaan. Maar ik heb een
ongelooflijk doorzettingsvermogen
en een groot
rechtvaardigheidsgevoel. Het is zo
onterecht dat dit boek verboden
werd. Ik vind het schokkend dat er
zulke persbreidel kan bestaan. Dat
iemand een boek kan tegenhouden

omdat de inhoud hem niet zint."

Thea Derks: Reinbert de Leeuw,
mens of melodie

Leporello, €29,90.
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