
Autorisatie is de dood in de pot
 

De publicatie van de
ongeautoriseerde biografie van
Reinbert de Leeuw leidde in deze
krant tot een hoop tumult. De
Leeuw was not amused, zoals dat
heet. Hij lijkt er een eigen definitie
van het begrip biografie op na te
houden.

GERARD MULDER

Het was begrijpelijk dat deze krant
ruim aandacht wilde besteden aan
het conflict dat in Amsterdam
uitbrak over de publicatie van de
door musicologe Thea Derks
geschreven biografie van
componist/musicus/dirigent
Reinbert de Leeuw. Maar ik denk
dat heel wat lezers blij waren dat zij
de stukken die aan de affaire waren
gewijd niet in hun eigen woorden te
hoeven samenvatten.

Waar ging de ruzie over? Eerst
kreeg ik de indruk dat De Leeuw
het manuscript had gelezen, en dat
hij over de inhoud zo kwaad was
dat hij gebruik maakte van zijn
kennelijk contractueel
overeengekomen recht het
verschijnen van zijn biografie te
verbieden. In het interview met
Derks in deze krant stond
tenminste dat De leeuw over de
publicatie 'zijn veto' had
uitgesproken.

Maar in een interview dat een paar
dagen later in deze krant
verscheen, ontkende de componist
dit. Hij had alleen geweigerd de
tekst na lezing te 'autoriseren'. Dat
woord ken ik. Het betekent niet
meer dan dat iemand verklaart
geen bezwaar te hebben tegen iets
dat over hem of haar is
geschreven.

Het betekent niet dat eventuele
bezwaren iemand het recht geven
publicatie te verbieden. Zoiets heet
nu, met een moeilijk woord,
'persvrijheid'. De Leeuw zou van de
rechter een verbod kunnen vragen,
maar dat heeft hij niet gedaan.

Ik zou hem ook weinig kans geven
waar ik lees dat één van De
Leeuws belangrijkste bezwaren
tegen het boek is dat ene Piet
Veenstra er naar zijn smaak veel te
weinig in voorkomt. Ook zijn
vriendschap met Harry Mulisch had
meer aandacht verdiend (volgens
De Leeuw 'ongelooflijke lacunes').

Dus waar gaat die rel nu over?
Kennelijk over de betekenis van het
woord 'autoriseren'. De Leeuw
begrijpt het goed. Thea Derks
daarentegen heeft het er in het
interview voortdurend over, en zij
vat het op als een ander woord
voor censuur.

Nu kan ik mij voorstellen dat een
leek in de boekenwereld de juiste
betekenis van het woord niet kent,
maar voor een gerenommeerde,
bijna zeventigjarige uitgeverij als de
Bezige Bij, waar de biografie
oorspronkelijk zou verschijnen,
moet het begrip toch gesneden
koek zijn.

Maar met de Bezige Bij is iets aan
de hand. Bij Derks lees ik dat de
uitgeverij voor zowel de biograaf
als de gebiografeerde een soort
convenant heeft opgesteld dat
beide partijen moesten tekenen. In
dat convenant staat onder andere
dat De leeuw zijn privé-archief voor
Derks belooft open te stellen 'mits
het boek met zijn autorisatie zou
verschijnen'. Hoe kan dat?

Wanneer de biograaf nog volop
met haar onderzoek bezig is -
waaronder het doorspitten van het
archief - kan De Leeuw nog
helemaal niet weten of hij het dan
nog niet geschreven manuscript zal
willen autoriseren. Een andere
onzinclausule is dat De Leeuw
moet beloven zijn autorisatie 'niet
op onredelijke gronden' te zullen
weigeren. Maar in De Leeuws
beleving zijn al zijn bezwaren
uiteraard volstrekt redelijk.

Waarom de Bij Derks' boek
uiteindelijk toch niet wilde uitgeven,
is mij niet duidelijk. Misschien is het
gegeven dat De Leeuw het niet
wilde autoriseren een breekpunt,
maar daar zou ik, als ik uitgever
was, niet zwaar aan tillen. Als ik
daarentegen lezer was, zou ik voor
geen prijs een geautoriseerde
biografie willen kopen.

Onmiddellijk rijst bij mij dan de
argwaan dat het onderwerp van de
biografie de tekst pas zijn zegen
heeft gegeven nadat de auteur
alles heeft geschrapt wat de
gebiografeerde onwelgevallig was
(bijvoorbeeld alle passages over
drank & vrouwen). Autorisatie geeft
een boek geen enkele
meerwaarde, integendeel.

Tot slot nog een ander woord dat in
de controverse Derks-De Leeuw
blijkbaar enorme verwarring heeft
gesticht: het begrip biografie. Derks
zegt van het begin af een volledige
levensbeschrijving, dus inclusief De
Leeuws jeugd en zijn privéleven, te
hebben willen afleveren, en
daarover tegen De Leeuw altijd
heel duidelijk te zijn geweest.

De Leeuw houdt daarentegen vast
aan zijn eigen definitie; hij wilde
alleen meewerken aan wat hij
noemt 'een intellectuele biografie',
dus zonder jeugd en privéleven. In
het interview met hem beticht hij
Derks van oneerlijkheid omdat ze
over haar bedoelingen niet oprecht
zou zijn geweest.

Het heeft geen zin af te wegen wie
van beiden gelijk heeft, of zelfs wie
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het meeste gelijk heeft. Biografieën
liggen nu eenmaal per definitie
gevoelig, zoals ik ook uit eigen
ervaring weet. Er zijn lessen te
trekken.

Als uw gezondheid, nachtrust en
mensbeeld u lief zijn, begin dan
niet aan een biografie, hooguit aan
een autobiografie.

Als u het toch niet kunt laten, begin
niet aan een biografie van iemand
die nog leeft. Beter nog: begin niet
aan een biografie van iemand van
wie de partner en de eventuele
kinderen nog leven. Pas van
kleinkinderen hebt u weinig te
duchten, want die weten meestal
niets, in elk geval niets van belang.
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