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'in het socialisme geloven'. Dat 
slaat de plank mis. 

De vraag waarmee ik echter 
blijf zitten: wat brengt Wijnc er 
toe om dit alles te schrijven? Wat 
is de oorzaak van de rancune, 

Dichter en politiek 
prozaïst 
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Henriette van der Schalk, vanaf 
1 896 echtgenote van de schilder 
R. N. (Rik) Roland Holst, is nog 
steeds een bij velen bekende 
naam: zij geldt als één van onze 
grootste dichters (al worden haar 
gedichten nauwelijks meer gele
zen) en men weet dat zij jarenlang 
een aktieve rol in de politiek 
gespeeld heeft . In des o A P, waar
van ze in 1897 lid werd, was ze 
één der voornaamste woordvoer
ders van de orthodox-marxisti
sche oppositie tegen T roelstra 
c.s. Toen de felste van deze oppo
santen in 1909 geroyeerd wer
den, bleef Henriette in de s DA P 
zitten, maar drie jaar later stapte 
ze r alsnog uit. Later leidde ze 
en klein revolutionair-socialis

ti eh clubje dat in 1 9 1 6 opging in 
de soP die twee jaar later her
doopt werd in Communistische 
Partij in Nederland (na aanslui
ting bij de Communistische Inter
nationale sprak men niet meer 
van CPN, maar van CPH). Ook 
binnen de CPH(olland) ging Hcn
riette Roland Holst spoedig tot de 
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waarmee hij zich aan het schrijven 
heeft gezet? 

H.M. DE LANGE 

Voorzitter van 'Trifpunt voor socia
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oppositie behoren en in 19 2 7 
werd ze opnieuw partijloos . Ze 
bleef echter ook daarna politiek 
aktief: in het Religieus Sodalis
ti eh Verbond (Rsv), bij de 
Woodbraokers en na de oorlog 
onder andere in het links-socialis
tische blad De Vlam . Stellig heeft 
z een rusteloos aktief leven ge
leid (naast haar gedichten schreef 
ze ontelbare boeken, brochures 
en tijdschriftartikelen over poli 
tiek). Maar is het, zo vraagt men 
zich in eerste instantie af, belang
rijk genoeg geweest voor een zo 
lijvig boek (ruim 6oo bladzijden 
tekst plus nog bijna 1 oo bladzij 
den noten) als de hier te bespre
ken Utrechtse dissertatie van 
El beth Etty? 

Wie zich de moeite van het 
lezen getroost, komt al snel tot de 
conclusie dat de hierboven gcstel
de vraag met een volmondig ja 
beantwoord kan worden. De 
neerlandica Elsbeth Etty heeft een 
biografie geschreven, waar menig 
professioncel historicus een voor
be ld aan kan nemen. Ik zou haast 
willen zeggen: een modelbiogra
fi e. 

Het bock wijdt op een harmo
nische en goed gedoseerde wijze 
aandacht aan het dichterschap, de 
politieke aktiviteit en de persoon 
lijkheid van Roland Holst zowel 
in hun onderlinge verwevenheid 
als in hun zelfstandige waarde. 

* Fcmke Halscma, 'Leeftgij oude 
vormen en gedachten' In: F. Beckcr c .a. 
(rcd.),lnzake Beginselen. Het Zeventiende 
Jaarboek voor het Democratisch Socia lisme . 
Amsterdam: De Arbcidcrspcrs/Wiardi 
Beekman Stichting, 1996. p. 17 8. 

Het hemelt Roland Holst niet op, 
het houdt zelfs voldoende afstand 
om nooit haar kromme daden 
recht te praten, en aan de and re 
kant is het ook geen ontmytholo
gisering. Wat Etty wil is Hen
riette Roland Holst begrijpen. 

Daarbij brengt ze uiteenlopende 
psychologische verklaringen naar 
voren, zonder alles aan één daar
van geheel op te hangen. Zo han
teert ze diverse keren het begrip 
sublimatie in verband met Hen
ricUes onbevredigende huwe
lijksleven (Rik was impotent, 
hetgeen Henriette ook tot kin
derloosheid dwong), maar als 
verklaring van Henri ttes daden 
en geschriften is ze er heel terug
houdend mee. En terwijl Etty de 
ethische bevlogenheid (of, rui
mer nog, 'het verlangen naar een 
levensbeginsel') als diepste moti 
vatie van HenricUes politi eke 
daden ziet, laat ze daarnaast op 
vele plaatsen zien dat ambitie, 
ijdelheid en berekening bij haar 
'heldin' ook een rol gespeeld heb
ben . 

Twee gangbare negatieve me
ningen over Henriette Roland 
Holst zijn mijns inziens door Etty 
duidelijk weerlegd. De eerste is 
dat ze in feite een 'salonrcvolutio
nairc' wa die, zelf in welstand 
levend, met haar radicale marxis
me gemakkelijk praten had te
genover de arbeiders. HenricUe 
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was inderdaad rijk - voor het 
goede doel van het socialisme was 
ze overigens met die rijkdom 
even gul als ze in haar privé leven 
sober, bij het gierige af was -
maar haar politieke aktiviteiten 
beperkte zich niet tot salon en 
studeerkamer. Waar aktie ge
voerd werd was ze in de voorste 
rijen te vinden, soms tot aan een 
duidelijke hang naar martelaar
schap toe. 

Een tweede misvatting is dat 
ze als politica een zwalkende en 
onstandvastige figuur was en dat 
ze na haar zestigste jaar verwerd 
tot een 'halfzachte kwezel' (die 
term wordt door Etty herhaalde
lijk gebruikt). Etty toont aan dat 
er een duidelijke lijn zit in Roland 
Holsts denken. Haar overgang tot 
het socialisme in 1 897 was in 
wezen ethisch gemotiveerd. Een
maal SOAP-lid geworden achtte 
ze het haar plicht om zich het 
marxisme grondig eigen te ma
ken. En dat marxisme wilde ze 
vcrvolgens ook zuiver toegepast 
zien. Vanaf 191 o begon haar 
geleidelijke distantie van het 
marxisme, waarvan ze de tekort
komingen op psychologisch en 
ethisch gebied begon in te zien. 

Enthousiasme voor de Russi
sche Revolutie van 1 9 1 7 bracht 
haar tijdelijk in het radicaal
marxistische kamp terug, maar 
na 1 9 2 7 was haar breuk met het 
marxisme compleet. Tot een 
grondige theoretische afrekening 
ermee is ze overigens nooit geko
men. Anders dan haar bewonder
de voorbeeld Rosa Luxemburg 
was ze geen theoretica met oor
spronkelijke denkbeelden ( haar 
bock Kapitaal en arbeid in Neder-
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land is een geslaagde toepassing 
van marxistische denkbeelden, 
geen zelfstandige uitwerking 
daarvan; de vele door haar 
geschreven biografieën zijn zelf
projecties zonder wetenschappe
lijke waarde). 

Dilemma's 
Het ogenschijnlijke 'zwalken' 
van Roland Holst in de vele inter
ne partijconflicten, waar ze in 
betrokken was, wordt door Etty 
met veel begrip verklaard uit de 
botsende gevoelens van loyaliteit 
aan de partij, individuele vriend
schappen en eigen geweten; 
menig lezer zal hier iets van zijn 
eigen ervaringen in herkennen. 
En wat die 'halfzachte kwezel' 
betreft: Henriettes eigenlijk al
tijd al aanwezige religieuze ge
voel ontwikkelde zich via pant
heïsme tot een ondogmatisch 
christendom (op het laatst van 
haar leven omschreef ze zichzelf 
als 'vrijzinnig protestant') dat in 
de jaren dertig bij socialisten vrij 
gangbaar was. Een tandeloze 
zedenprediker is ze nooit gewor
den, ze bleef tot het laatst strijd
baar en aktief. 

Kritiek op dit niet alleen 
gedegen, maar ook aangenaam 
leesbare boek (ook het anekdoti
sche clement ontbreekt er niet 
in) heb ik alleen voor zover het de 
invloed betreft die Roland Holst 
ook na 19 3 o nog zou hebben uit
geoefend op het socialistische 
denken. Naar mijn mening wordt 
die door Elsbath Etty overschat 
en is het onjuist om haar bijvoor
beeld in dit opzicht in één adem te 
noemen met de Belg Hendrik de 
Man die in veel opzichten destijds 

haar geestverwant was. Zelf her
inner ik mij dat haar in 1 945 ver
schenen boekje Een oversans tot 
het socialisme indertijd vrijwel 
onopgemerkt is gebleven. 

Al was haar invloed in de 
naoorlogse jaren niet groot meer, 
Henriette was wel een algemeen 
geachte figuur. Een levende 
legende? Nee, toch wel iets meer 
dan dat. Zo las ik op de bladzijden 
58 1-58 3 van Etty's boek iets wat 
me bijzonder trof: Henriette 
Roland Holst ageerde ook in en 
direct na de Tweede Wereld
oorlog tegen de doodstraf, ook 
voor landverraders, en ze nam 
het op voor de kinderen van 
Nsn'ers die ze in hun tehuizen 
ging opzoeken. Wat haar tekort
komingen ook waren, ze was een 
moedige, onafhankelijk denken
de vrouw die ook in eigen kring 
dwars tegen de stroom durfde in 
te gaan. 

Gelukkig werd haar grootheid 
ook toen al gewaardeerd. Hoc
wel ze fel aktie gevoerd had tegen 
de Indonesië-politiek van Drees 
c.s. mocht ze aanwezig zijn bij de 
plechtige soevereiniteitsover
dracht in december 1949. En 
toen ze in november 19 52 over
leden was, werd ze op het 1 6e 
partijcongres van de c P N plech
tig herdacht. Het is bij mijn 
weten de enige keer geweest dat 
iemand die metdec P N gebroken 
had door die partij niet verguisd 
of doodgezwegen, maar geëerd 
werd. 

A.A. DE JONGE 
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