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Socialistisch 
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Rob Hartmans bespreekt: Hans 

Goedkoop, Geluk. Het leven van Herman 

Heijermans, Arbeiderspers, Amsterdam 

1996. 

Wie enigszins bekend is met 
zowel de Nederlandse kunstwe
reld als de PvdA kan het zich 
waarschijnlijk niet voorstellen, 
maar een eeuw geleden oefende 
de sociaal-democratie grote aan
trekkingskracht uit op tal van 
kunstenaars. Op haar Paascon
gres van I 897 ontving de nog 
piepjonge s D A P met gejuich drie 
nieuwe, hoogst getalenteerde le
den: Herman Gorter en Hen
riette en Richard Roland Holst. 
Dat kort daarvoor een andere 
jonge kunstenaar, Herman Heij
ermans, partijlid was geworden 
was echter vrijwel iedereen ont
gaan. Nu was Heijermans tot op 
dat moment als schrijver niet erg 
succesvol geweest, zodat deze 
stap van een zo goed als onbekend 
auteur weinig 'nieuwswaarde' 
had. Maar ook in andere opzich
ten week Heijermans sterk af van 
Gorter en de Roland Holsten. 
Terwijl zij in het milieu van linbe 
kunstenaars en intellectuelen een 
belangrijke rol zouden gaan spe
len bleef Heijermans altijd een 
vreemde eend in de bijt. 

Om te beginnen was Heijermans' 
entree tot de arbeidersbeweging 
al totaal anders dan die van Gor
ter cum suis. Heijermans behoor
de niet tot die leden der bourge
oisie, wier geweten werd gewekt 
door de rammelende ketenen van 
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het opmarcherende proletariaat. 
Hij was echter bepaald niet af
komstig uit de arbeidersklasse 
want zijn vader was journalist bij 
de NRC, in een tijd dat dit nog 
betekende dat hij in de eerste 
plaats de public relations van de 
Rotterdamse havenbaronnen 
diende te verzorgen. Na een mis
lukt avontuur in de handel in 
lompen en oude metalen dat hem 
een schuld opleverde die hem 
bijna tot zijn dood als een molen
steen om de nek hing, werd ook 
Heijermans junior journalist. 
Hoewel hij in 1891 naar Amster
dam trok, waar de socialistische 
beweging voor nogal wat rumoer 
zorgde, waren het niet de open
bare vergaderingen, demonstra
ties of stakingen die hem tot 'de 
beweging' brachten. Evenmin 
werd zijn bekering veroorzaakt 
door lectuur van Marx, Kautsky 
of Franc van der Goes. 

Heijermans behoorde, al 
werd hij in die kringen nauwelijks 
geaccepteerd, tot de literaire 
'generatie van Negentig', die in 
verzet kwam tegen het ver door
gevoerde /'art pour /'art-beginsel 
van de Tachtigers. Een terugke
rend thema in de literatuur van de 
Negentigers was dat van de 'ge
vallen vrouw'. Ook Heijermans 
werd hierdoor gefascineerd, 
maar bij hem bleefhet niet bij een 
literaire verwerking van dit feno
meen. Hij wierp zich op als red
der van Marie Peers, een door 
haar man in de steek gelaten moe
der van twee kinderen die als zan
geres in twijfelachtige tingeltan
gels de kost verdiende. Deze 
ervaring verwerkte Heijermans 
in zijn begin 1897 gepubliceerde 
roman Kamertjeszonde. Het was 
een felle aanval op de valse 

moraal v:m een gedegenereerde 
burgerij die zijn lusten botvierde 
op weerloze vrouwen en meisjes 
en hen vervolgens als oud vuil 
afdankte. Het werd tijd dat die 
lamme burgerkliek, met zijn lais
sezjaire, laissezjoutre, weggejaagd 
werd, en het socialisme leek hier
voor de aangewezen beweging. 

Uit de schitterende Heijer
mans-biografie waarop Hans 
Goedkoop onlangs cum laude 
promoveerde wordt duidelijk dat 
Heijermans relatie met de Ne
derlandse sociaal-democratie al
tijd vrij problematisch is geweest. 
Toen hij kort na zijn toetreden tot 
de SDAP een kort verhaal over 
een bordeel aanbood aan het 
maandblad De Nieuwe Tijd werd 
dit geweigerd. Het argument was 
dat een bordeel een burgerlijk 
fenomeen was, en daarmee ï!:OU 

het verhaal ook burgerlijk zijn. In 
tegenstelling tot Herman Gorter 
en Henriette Roland Holst, die 
spoedig gevraagd zouden worden 
voor de redactie van De Nieuwe 
Tijd, schreef Heijermans niet 
over de schone, klare dag die 
komen zou, of over 'het gouden 
net' dat het socialisme over de 
wereld zou spannen. Ook putte 
hij zich niet uit in dogmatische 
spitsvondigheden en talmoedi
sche haarkloverijen over 'het 
ware socialisme', maar ging hij in 
fel realistische woorden tekeer 
tegen alles wat vuns en voos was 
in die verdoemde burgerlijke 
maatschappij. Omdat die fijne 
lieden van De Nieuwe Tijd hem 
niet lustten begon Heijermans 
maar meteen met een concurre
rend tijdschrift, De jonse Gids, dat 
hij onder een adembenemende 
reeks pseudoniemen nagenoeg 
zelf volschreef. Over de inhoud 
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van dit maandblad meldt Goed
koop: 'Noa nooit aina in een Hol
lands tijdschrift zoveel pus, pis, snot, 

slijm, sperma, zweet en bloed over de 

paai na 's. De heersende klasse wordt 

beschreven als seniel, ziek, stervend rif 
al dood, een lijk in ontbindina, een 

krena met kanker en harde sjanker en 

de siif.' 

Veel wetenschappelijks was 
daar niet aan. Het was meer Zola 
dan Marx, en daarom hadden de _ 
theoretici van De Nieuwe Tijd er 
een enorme afkeer van. Gorter 
baseerde zich op de literatuurop
vattingen van Franz Mehring, een 
van de schatbewaarders van de 
marxistische orthodoxie. Deze 
poortwachter van de heilige leer 
was echter roomser dan de paus. 
Had Marx in de kunsten nog een 
machtig wapen in de klassenstrijd 
gezien, volgens Mehring kon een 
bovenbouwverschijnsel als de 
kunst nooit socialistisch zijn 
zolang de onderbouw dat nog 
niet was. Proletarische kunst was 
dus onmogelijk, en het naturalis
me à la Zola was niet meer dan 
een ontbindingsverschijnsel, een 
stuiptrekking van de reeds rot
tende burgerij. Sinds I 848 woed
de overal de klassenoorlog en 
'bestätiate sich die al te Wahrheit daj3 
unter die Wedfen die Musen schwei

aen.' Volgens Gorter had de be
weging van Tachtig een belang
rijke vernieuwing van de letteren 
teweeg gebracht, maar was zij 
halverwege blijven steken in een 
onmaatschappelijk individualis
me. In het naturalisme van Van 
Deijssel herkende hij de behoefte 
aan een wetenschappelijke kijk 
op de wereld, maar dat was na
tuurlijk een ijdel streven zolang 
de schrijver zich de denkbeelden 
van Marx niet eigen maakte. 
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In de ogen van Heijermans was 
Mehring een dorre kamergeleer
de, die vasthield aan de achter
haalde denkbeelden van de 
vroeg-negentiende eeuwse bour
geoisie. Misschien zou de socia
listische kunst voorlopig nog niet 
volmaakt zijn, zou zij zich pas vol
ledig kunnen ontwikkelen na de 
revolutie, het was volgens Heij
ermans niettemin de moeite 
waard om nu reeds een poging te 
wagen. Ontmaskering van het 
kapitalisme en propaganda voor 
het ideaal waren hard nodig, en 
de kunstenaar had hierin een dui
delijke taak. In I 898 viel Heijer
mans Mehring aan in De Jonae 
Gids, en zo'n tien jaar later, tij
dens zijn verblijf in Berlijn, ont
ketende hij zelfs een debat binnen 
de Duitse sociaal-democratie, 
waarin niet alleen Eduard Bern
stem, KurtEisneren Clara Zetkin 
zich mengden, maar waaraan ook 
Franz Mehring zelf deelnam. 

Heyermans en de doamatici 
Tussen Heijermans en de kreuk
vrije marxisten zou het nooit wat 
worden. De poging om een 
arbeidsverdeling tussen De jonae 
Gids en De Nieuwe Tijd te maken, 
waarbij Heijermans zich zou 
beperken tot de cultuur en Gor
ter cum suis de politiek voor hun 
rekening zouden nemen, misluk
te dan ook zeer spoedig. Van een 
beoogde fusie van de bladen 
kwam uiteindelijk helemaal niets 
terecht. Toch begon Heijermans 
binnen de SDAP een zekere in
vloed te krijgen. Op verzoek van 
de Amsterdamse partijgenoten 
schreefhij de eenakter Puntje, die 
werd opgevoerd op de laatste 
avond van het Paascongres van 
I 8 9 8. Het was een groot succes, 

en bovendien betekende het zijn 
ontdekking als toneelschrijver. 
Een jaar later was hij het, die het 
congres, tegen de zin van Troel
stra en Vliegen, zover kreeg dat 
het een motie aannam waarin het 
partijbestuur werd opgedragen 
een commissie te benoemen die 
de oprichting van een dagblad 
moest voorbereiden. Zo stond 
Heijermans aan de wieg van Het 

Volk. 

Toch voelde Heijermans zich 
niet volledig thuis in de SDAP. In 
reactie op het revolutionaire pa
thos van Domela was de partij 
wel erg nuchter en zakelijk ge
worden. In zijn artikel over 
Mehring had hij geschreven: 'We 

zijn lanazaam aan een academische 

partij aeworden ~ zoowat elkeen heift 

een broertje dood aan sentiment, 

hartstocht, on-academische aebaren. 

Cynisme,.fieama, tam-wetenschappe

lijke redenerina dreinen de Oranje

Nassau-ardens onzer beweaina te 
worden {. .. ] maar nimmer in de 

wereldhistorie heift ènkel nuchterheid 

iets blijvends aeschapen.' Toen 
Troelstra bij het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog verklaarde 
dat de 'nationale gedachte' het 
diende te winnen van de partijte
genstellingen, was dit Heijer
mans een gruwel. Bovendien 
voelde hij zich meermalen door 
partijgenoten in de steek gelaten. 
Zo steunde de SOAP-fractie in de 
Amsterdamse raad Heijermans 
niet, toen in I 9 I 5 een vaste be
speler voor de Stadsschouwburg 
benoemd moest worden. Enige 
tijd later viel Heijermans J. H. 
Schaper aan, omdat deze als 
kamerlid overwoog voor een 
wetsontwerp te stemmen waarin 
subsidie aan toneelverenigingen 
geweigerd kon worden als er 
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stukken werden gespeeld die 'de 

zedelijke wondslasen waarop onze 
maatschappij steunt aantasten'. 

Schaper wilde dus voor een anti
socialistische wet stemmen! In 
zijn repliek beschuldigde Schaper 
Heijermans ervan met 'groote 
armzwaaien' over alle nuances 
heen te maaien. Maar Heijermans 
wilde nu juist een socialisme van 
het grote gebaar: 'Laat mij, kame

raad, rusti& de sroote armzwaaien. 

{. .. ] Want het zijn niet de sroote 

armzwaaien, die een rijke en soede 

bewesinB op modderise zijwenen voe
ren, maar het voorzich ti& berekenend 

verstand, dat bans is voor een hosel
bui rj een paar natte sokken.' 

Heijermans en de SOAP- de 
verhouding werd steeds slechter, 
al kwam het niet tot een breuk. 
Daarom was het eigenlijk opmer
kelijk dat Heijermans in 19 24 een 
partijbegrafenis kreeg. Volgens 
Goedkoop was dit een gebaar van 
de SOAP-leiding naar die leden 
die moeite hadden met het steeds 
pragmatischer en technocrati
scher wordende beleid. En dat 

Sociaal-democratie 
'E ' en uropa 

Jet Bussemaker bespreekt: 

Stephan Leibfried and Paul Pierson 

(eds.), Europeon Social1'olicy. Between 

Fragmentation and lntegration . 

Washington oe: The Brookings 

lnstitution, 1995. 

Het is al vaker geconstateerd: het 
debat over Europa wil in Neder
land maar slecht van de grond 
komen. Sociaal-democraten vor
men daarop geen uitzondering. 
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Heijermans, met zijn engage
ment en zijn toneelstukken, voor 
veel arbeiders belangrijk was 
geweest, bleek uit de massale 
toeloop tijdens de begrafenis, die 
deed denken aan de uitvaart van 
Domela Nieuwenhuis. Het was 
een voorbije tijd, die ten grave 
werd gedragen. 

Die voorbije tijd, dat ouderwetse 
socialisme, maar ook het literaire 
leven, het toneelwereldje van 
toen, met alle haat en nijd en de 
acteurs en actrices van het grote 
gebaar en de rollende ogen - dat 
alles komt in het boek van 
Goedkoop tot leven. Waar ande
re biografieën dikwijls doen den
ken aan kleurplaten, waarbij de 
grote lijnen van de bekende feiten 
zijn ingekleurd met wetenswaar
digheden over de hoofdpersoon, 
is Geluk een meesterlijk schilderij. 
In talrijke, glacerende lagen 
wordt het portret van Heijer
mans geschilderd, waarbij alleen 
die details worden aangeduid, die 
van belang zijn een levendig en 

Afgezien van een enkeling als 
Geelhoed, secretaris-generaal 
van het ministerie van Econo
mische Zaken en lid van de PvdA, 
zijn er in Nederland maar weinig 
politici, beleidsmakers en intel
lectuelen die zich werkelijk druk 
maken over Europa. Wij zijn 
bekender om 'Maastricht' dan 
om ons Europees gevoel. Nu is 
dat debat - voorzover daar über
haupt al sprake van is - niet altijd 
even spannend. Het Eu-web van 
instituties, regelingen en uitzon
deringsbepalingen, is in korte tijd 
zo onoverzichtelijk geworden dat 
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levensecht conterfeitsel te ver
krijgen. Geen ellenlange verhan
deling over de sociaal-economi
sche verhoudingen in het eind
negentiende eeuwse toneelbe
drijf of het zoveelste uittreksel 
van de ideologische ontwikkeling 
van de vaderlandse sociaal-demo
cratie, maar alle aandacht voor de 
tumultueuze levenswandel en het 
onmogelijke karakter van Heijer
mans . Goedkoop beschrijft zijn 
'held' van binnen uit, zodat je, of 
je wilt of niet, vanzelf meeleeft 
met die even fascinerende als 
problematische man. En deze 
biograaf doet dit met zoveel 
verve en vaart, en in zulk prachtig 
Nederlands, dat mijn bezwaren 
tegen wat ik aanvankelijk be
schouwde als 'mooischrijverij' al 
spoedig wegsmolten onder de 
heldere stralen van Goedkoops 
literaire talent. 

ROB HARTMANS 
is historicus en publicist 

het voor gemiddeld geïnteres
seerde burgers nauwelijks meer 
te volgen is. Het ontbreekt op 
Europees niveau bovendien aan 
charismatische persoonlijkheden 
die een internationaal debat kun
nen initiëren en sturen. We kun
nen wat dat betreft nu al spreken 
van een 'post-Delors tijdperk'. 

Delors was iemand die zich 
sterk maakte voor een 'sociaal 
Europa' naast een 'sterk econo
misch Europa', ook al was de 
sociale dimensie vaak verborgen 
in een strategie van de Russische 
pop, die steeds weer nieuwe 
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