Vies en rose. Hoe homoseksueel kan een biograﬁe zijn?
Het is erg goed dat dit biograﬁenummer er nu ligt. Een derde van een eeuw geleden toen ik
een carrière begon in homostudies waren er vrijwel geen studieboeken over
homoseksualiteit en ook weinig biograﬁeën die op zo’n thema ingingen. Je kon een werk
over Proust of Couperus lezen en weinig of niets vernemen over hun seksuele voorkeuren.
Het boek van Jaap Meijer over De Haan (1967) dat wel een tweede moord op hem is
genoemd richMe zich op des dichters Joodse leven en werken. De auteur vermeldde met
enige aNeer dat de goede man een homoseksueel was geweest die zich met ongezond
geschrijf ledig had gehouden en zijn Joodse wortels daarmee had bezoedeld. Sindsdien is het
thema een serieuzer onderwerp geworden van de meeste biograﬁeën waarvan de
hoofdpersoon van de goede kant was (om naar de naam van een historische Amsterdamse
homokroeg te verwijzen). Het boek van Rivers over Proust and the Art of Love was in 1980
een verademing omdat hij inging op homoseksualiteit in werk en leven maar ook in de Tjd
van zijn auteur.
Maar er blijven veel sTltes vallen. Hoewel schrijvers als Pier Paolo Pasolini en Roland
Barthes homoseksueel waren, blijW er een leemte in de aandacht voor hun seksuele leven in
de biograﬁeën van Schwartz over de eerste (1992) en van Calvet over de tweede (1990). Hun
voorkeur is geen geheim meer maar hoe ze daaraan uitdrukking gaven, blijW onduidelijk. Er is
sprake van dinertjes met keurige heterovrienden die om elf uur eindigen als Pasolini en
Barthes de straat opgaan op zoek, de eerste in zijn Alfa Romeo naar zijn ragazzi di vita in
Rome of op het strand van OsTa en de ander naar de schandknapen van de Parijse Rue St.
Anne of de boulevards. Maar wat er zich precies afspeelt tussen hoofdpersoon en
hoerenjongens rond het middernachtelijke uur, daarover laten de biografen de lezers in het
ongewisse. Velen zullen zeggen: “wat gaan die seksuele privézaken de lezer aan; die horen bij
het duister van de nacht.” Maar die kwesTes zijn niet zo privé zoals valt op te maken uit het
boekje Incidents van Barthes. Zijn somberheid op latere leeWijd kan niet alleen worden
geweten aan de dood van zijn geliefde moeder maar ook aan zijn toenemend ongemak in de
relaTe met de jongens. Bij het andere moederskindje Pasolini is het nog evidenter: daar
vermoordde één van die hoerenboys hem. Voor een beter begrip van deze gewelddadige
dood zou het toch interessant geweest zijn om te weten hoe het er in de relaTes tussen klant
en sekswerker aan toeging? Hoe verliepen de contacten van Pasolini en Barthes met deze
knapen? Waarom interviewden de biografen wel alle beroemde vrienden van beide heren
die steeds verwijzen naar een geheim leven laat op de avond en waarom deden ze geen
moeite ten minste een paar van die schoﬃes te spreken om die duistere geheimen althans
deels te ontraadselen? Hun verhalen over seks en partners zijn behalve interessant ook
relevant. Het was heel goed dat Hans Renders voor zijn biograﬁe van Jan Hanlo (1998) alle
moeite deed diens vriendje Mohamed in Marokko te achterhalen.
Heel onevenwichTg was de biograﬁe van Jeroen van Zanten over koning Willem II
(2013) met alle graTs daarbij geleverde publiciteit van een vorst die vanwege homoseksuele
chantage in één dag van conservaTef liberaal zou zijn geworden en de Grondwet van 1848
daarom zou hebben geaccepteerd. Het was inderTjd groot nieuws maar voor wie het boek
leest blijW het de vraag wie nu wie waarvoor heeW gechanteerd en hoe bi- of homoseksueel
de koning nu eigenlijk was. Het is niet duidelijk wat er eroTsch gebeurde met zijn zeer

geliefde adjudant graaf du Chastel in de jaren rond 1820. Evenmin waarmee hij werd
gechanteerd in 1848: was het onnatuurlijke ontucht of waren het alleen kwade roddels
daarover? En het waren zeker niet de chanteurs die hem hals over kop liberaal maakten; het
moeten staatslieden als Donker CurTus of Thorbecke zijn geweest die de chantage van de
chanteurs overnamen maar de biograaf levert weinig bewijs hoe dat in zijn werk ging en wie
erbij betrokken waren. Bovendien: niet erg waarschijnlijk dat deze poliTci dit middel
gebruikten om de koning, toch al minder conservaTef dan zijn vader of zijn zoon, te
overtuigen. Het was groot nieuws dat voor veel holle publiciteit zorgde en de
koningsbiograﬁeën stevig op de markt zeMe. De nieuwswaarde van die drie boeken was
gebaseerd op een twinTgtal weinig overtuigende pagina’s over homoseksuele chantage en
vooral arrestaTe, aNopen en het land uitzeMen van de kleinere chanteurs in een boekenset
van ruim 1500 bladzijdes.
Beter deed het Boymans van Beuningen het. Toen ze meer wilden weten over
schilder Frans Deckwitz, speurden ze eerst bij de familie. Maar die wist niks over zijn
homoleven. Toen ze gingen vragen in de homowereld, vonden ze een homonetwerk rond
Hans van Maanen, Riekje Swart, Felix Valk en zo voorts. Ze ontdekten dat structurele
familiebanden weinig verraden over los-vaste homocontacten die meer speurzin behoeven
om ze te vinden (Hompe & Smit 2015).
Homoseksualiteit: het is een goed thema dat in al zijn aspecten verdient een
onderwerp van biograﬁeën te zijn, ook in het seksuele. Slijper heeW het in zijn boek over
Kloos geprobeerd maar zoals ik in dit nummer betoog levert het een slap verhaal met een
teleurstellend resultaat op. Na de nieuwe studie van Jan FonTjn over De Haan waren er van
Joodse zijde klachten dat die te weinig Joods zou zijn en de auteur onvoldoende begrip zou
tonen voor religieuze thema’s. In dit nummer en elders wordt zulke kriTek eveneens
uitgesproken over de homoseksuele kant van de zaak. Jaap Goedegebuure zal het moeilijk
krijgen een evenwicht te vinden bij de zeer katholieke en al even homoseksuele Frans
Kellendonk. Onderzoek naar concrete homoseksualiteit kan verrassende resultaten
opleveren. In dit nummer van het Tijdschri8 voor Biograﬁe lost Jaap Versteegh in ieder geval
één seksuele vraag op: hoeveel fysiek contact was er tussen levenslange vriendinnen Emilie
van Kerckhoﬀ en Sara de Swart? Zijn antwoord: waarschijnlijk niks. Typisch lesbisch? Dat is
een volgende vraag. Met meer aandacht voor seks zou wel eens kunnen blijken dat al die
donkere nachten soms heel opwindend waren maar vaker meer van hetzelfde en nogal
teleurstellend.
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