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Albert Hahn 
Kunst en beweging 

Wie zoekt naar relaties tus
sen kunst en socialisme in 
Nederland komt vroeger of 
later onvermijdelijk bij 
Albert Hahn terecht. Zijn 
werk kan worden be
schouwd als een poging die 
twee begrippen met elkaar 

MARIEN VAN DER HEIJDEN 
den stellen met het geven 
van tekenles aan een 
avond-ambachtsschool. Hij 
liep drukkerijen af om 
opdrachten te krijgen, en 
richtte met de meubelma
ker Arnold Jansen een ate-
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in verband te brengen of, 
beter gezegd, de voor Hahn zelf zo duidelijke 
samenhang tussen die begrippen uit te dragen. 
Hahn trad daarmee in de voetsporen van Richard 
Roland Holst, met wie hij ook goed bevriend was. 
In zekere zin waren de twee ook elkaars tegenhan
gers. Vanuit een gedeeld uitgangspunt kwamen ze 
tot heel verschillende posities. Roland Holst stelde 
uiteindelijk de eisen van de kunst boven die van de 
arbeidersbeweging, Hahn bleef op de eerste plaats 
de beweging dienen. Voor beiden bracht dat een 
offer met zich mee: Roland Holst bereikte het 
arbeiderspubliek niet meer, Hahn voelde op de 
lange duur de kunst tussen zijn vingers wegglippen. 

Albert Hahn (I 8 7 7- 19 I 8) werd geboren in een arm 
Gronings arbeidersgezin. Hij bleek tekentalent te 
hebben, en ging naar de Academie Minerva. We
gens ziekte werd de opleiding lang onderbroken: 
Hahn leed aan een ernstige vorm van tuberculose. 
Dankzij een studiebeurs kon hij in I 896 naar de 
Rijksschool voor de Kunstnijverheid en de Rijks
academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. 
Daar belandde hij in een klimaat waarin Gemeen
schapskunst en Socialisme haast vanzelfsprekende 
begrippen waren, en waarin vooral de pas opgerich
te Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (soAP) op 
veel sympathie mocht rekenen. Hahn maakte deel 
uit van een vriendengroepje met onder anderen Jan 
van den Tempel, de latere Nvv-secretaris en minis
ter in het kabinet-De Geer van I939· Samen 
bezochten ze talrijke politieke bijeenkomsten, en 
samen werden ze in april I 900 lid van de SOAP. 

De monumentale decoratieve schilderkunst was 
Hahns ideaal, maar voorlopig moest hij zich tevre-

lier voor toegepaste kunst 
op, dat waarschijnlijk maar 

kort heeft bestaan en niet veel werk kreeg. Hahns 
grootste opdracht was een serie schilderingen in het 
trappenhuis van Gerzon's Modemagazijnen aan de 
Kalversstraat in I 90 I : een serie vrouwengestalten 
die elk een seizoen voorstelden, helemaal in de 
geest van de Art Nouveau. 

In hetzelfde jaar I 901 maakte Hahn zijn eerste 
tekeningen in opdracht van de sociaal-democratie: 
illustraties voor de brochure Krotten en sloppen, een 
onderzoeksrapport van L.M. Hermans over de 
woningtoestanden in de oude binnenstad van Am
sterdam . De gedetailleerde realistische tekeningen 
doen nog in weinig denken aan de latere Hahn. Wel 
maakten ze zijn naam in SOAP-kring bekend: hier 
was een kunstenaar die niet alleen sympathiseerde, 
maar ook bereid was de nederige opdrachten uit te 
voeren die de partij te vergeven had. Want muur
schi lderingen, monumenten of fraai uitgevoerde 
prenten lagen nog maar bij uitzondering binnen het 
bereik van de sociaal-democratie. De Algeroeene 
N ederlandsche Diamantbewerkersbond (A No B), 
die Berlage en Roland Holst kon engageren, was 
voorlopig de enige organisatie die daarvoor genoeg 
geld had. 

Op 6 juli I 90 2 verscheen het eerste nummer 
van het geïllustreerde Zondaasblad van het sociaal
democratische dagblad Het Volk, met op de voorpa
gina een politieke prent van Albert Hahn. Zijn 
inzending op een oproep 01!1 proefprenten was als 
de bruikbaarste beoordeeld, en met hem ging het 
blad verder. Het Zondaasblad werd goedkoop 
gedrukt op slecht papier en besloeg slechts acht 
pagina's. Daar stonden grote ambities tegenover: 
het blad wilde verbindingen leggen 'tusschen de 
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geest der revolutie in de arbeiders- en in de kunste
naarswereld', en 'wellicht meer nog door het beeld 
dan door het woord, aan de meest verdoofden en 
gebogenen duidelijk maken welke hun plaats, hun 
onwaardige, onverdiende plaats is in deze maat
schappij'. 

Aanvankelijk was het Zondaasblad geen succes. 
Tekenaar en redactie zochten nog naar de juiste for
mule. De doorbraak kwam in de eerste helft van 
1903, toen de arbeidersbeweging met de spoor
wegstaking een grootse overwinning boekte, ver
volgens onder druk van overheid en werkgevers 
kwam te liggen en tenslotte een zware nederlaag 
leed met het mislukken van de algemene werksta
king tegen de anti-stakingswetten van Abraham 
Kuyper. In die tijden bleek voor het eerst de waar
de van het Zondaasblad, met satirische teksten, 
foto's van de stakingsleiders of van bijeenkomsten 
en, vooral, de prenten van Hahn. Hij bereikte zo 
kort na zijn start al een hoogtepunt met prenten als 
Gansch het raderwerk staat stil, Onder de dwanawetten 
en de zogenaamde worgprent, waarop minister
president Kuyper een geketende arbeider wurgt. 
Zulke prenten had Nederland nog niet gezien: zo 
fel en actueel, maar ook zo goed gemaakt. Hahn 
stemde zijn tekenstijl steeds beter af op het goedko
pe drukprocédé waarmee het Zondaasblad werd 
gemaakt. Hij was een knap karikaturist, die met een 
paar lijnen een persoon kon neerzetten, en maakte 
beeldende prenten die geen ellenlange onderschrif
ten nodig hadden zoals die van de meeste anderen. 
Daarmee veroverde hij definitief zijn plaats als de 
hoofdtekenaar van het Zondaasblad. 

Gemeenschapskunst 
Van 1902 tot 1918 leverde Hahn vele duizenden 
prenten en illustraties aan het Zondaasblad en haar 
opvolger, De Notenkraker. Hij had er tot ver buiten 
de eigen SOAP-kringen succes mee, en geldt tot op 
de dag van vandaag als de grootste politiek tekenaar 
die Nederland heeft gekend. Daardoor is zijn ande
re werk onderbelicht gebleven: illustraties, boek
omslagen, affiches, bedrijfsreclame en ontwerpen 
voor vaandels, praalwagens en tableaux-vivants. Zo 
bleef ook onderbelicht dat Hahn in feite een veelzij
dig kunstenaar was, die radicale conclusies had ver
bonden aan de uitgangspunten van de Gemeen
schapskunst. De kunstenaar moest zich niet meer 
richten tot de kleine, elitaire groep van rijke kunst
liefhebbers, maar een breder publiek zoeken. De 
muurschildering en de in oplage gemaakte prent 

werden verkozen boven het schilderij, dat alleen in 
een museum of kunstverzameling te zien was, en 
onderworpen bleef aan de verderfelijke kapitalisti
sche mechanismen van de kunsthandel. Vormen en 
decoraties moesten voortkomen uit de gebruikte 
materialen en technieken. De kunstenaar kreeg een 
morele, ethische taak. In plaats van zich te concen
treren op zijn allerindividueelste gevoelens diende 
hij mensen hoge waarden voor te houden en tot die
per inzicht te brengen. Ethiek en esthetiek waren 
ten nauwst met elkaar verbonden. Dit alles is zon
der voorbehoud van toepassing op het werk van 
Albert Hahn, al maakte hij geen monumentale 
muurschilderingen zoals Roland Holst maar politie
ke prenten in een goedkoop gedrukt tijdschrift. 
Overigens waren die prenten kunstwerkjes voor de 
arbeidersklasse . 

Dat moet niet onderschat worden. Arbeiders 
kwamen nauwelijks in aanraking met kunst. Ze 
zagen geen schilderijen in musea, lazen de grote 
werken uit de wereldliteratuur niet en de muziek 
waar ze naar luisterden was doorgaans niet van 
Beethoven of Mahler. De sociaal-democratie wilde 
arbeiders opvoeden, verheffen tot zelfbewuste, 
ontwikkelde burgers met belangstelling voor cul
tuur en wetenschap. Zulke arbeiders zouden niet 
meer uitgebuit en onderdrukt kunnen worden, 
maar een voorhoede vormen in de strijd voor een 
nieuwe maatschappij. Daarom ontwikkelde bij
voorbeeld de A No B een waar beschavingsoffensief, 
met lezingen, cursussen, zang- en muziekverenigin
gen en een hondsgebouw waaraan de meest voor
uitstrevende kunstenaars hadden gewerkt. En zo 
moesten ook Hahns prenten schoonheid brengen in 
het dagelijkse leven van het proletariaat, en esthe
tisch besef aankweken. Hahns stijlleende zich daar 
goed voor, met de decoratieve stilering en afgewo
gen vlakverdeling. Realistische weergaven van 
armoede en ellende zoals in Krotten en sloppen -
slechts een klein deel van zijn werk - konden wel de 
propaganda dienen, maar misten het opvoedende 
element. 

De kunstenaar als betrouwbaar verkoper 
Een ander middel om kunst aan het volk te brengen 
was het affiche. Ook op dit gebied gold Hahn als een 
van de besten. Behalve voor politieke organisaties 
werkte hij voor de culturele sector en, misschien 
verrassend, voor grote bedrijven als Verkade en 
Philips. Hahn had daar geen principiële bezwaren 
tegen, al zou hij als geheelonthouder geen reclame 
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.. Zoo temt men dieren. zoo bedwingt men 
wilden. maar zoo regeer·t men geen volk". 

Dr. A. Kuyp.r In 1891. 

1. Abraham Kuyper worgt de arbeidersklasse, prent 
uitgegeven in maart 1903 (coll ectie IISG) 
2. 1 Mei, voorpagina van het Zondaasblad van Het Volk 
3-5 - 1903 (collectie Nederlands Persmuseum) 
3. 'Wij will en los!', tekening voor De Notenkraker 24-5-1 908 
(collectie Nederlands Persmuseum) 
4 · Affiche voor het Volkspetitionnement voor algemeen 
kiesrecht, 1 9 1 1 (collectie 1 1 s G) 

maken voor sterke drank, en al hoefde een bedrijf 
waar de vakbonden strijd mee leverden bij hem niet 
voor een affiche aan te kloppen. Hij was nuchter 
genoeg om te erkennen dat hij als toegepast kunste
naar binnen de bestaande economische verhoudin
gen moest werken. Bovendien bood de bedrijfs
reclame een mogelijkheid het grote publiek met 
verantwoorde vormgeving in aanraking te brengen. 
Het begon er uiteraard mee dat een affiche fraai 
moest zijn, niet overdreven schreeuwerig, anders 
kwam de kunstwaarde in het geding. Verder moest 
de kunstenaar niet alleen een ontwerp leveren, 
maar het zelf op de litho-stenen tekenen in plaats 
van dat op de drukkerij door een vaklithograaf te 
laten doen. Alleen dan bleef het in grote oplage 
gedrukte affiche een origineel kunstwerk, en kwa
men de vormen voort uit de gebruikte druktech
niek. 

Maar ook hierbij kwam de morele, ethische rol 
van de kunstenaar om de hoek kijken. Enigszins ex
treem verwoord kwam het erop neer dat een kun
stenaar· de plicht had gewetensvol te onderzoeken 
of de zaak waarvoor hij reclame moest maken goed 
en nuttig was. Dan zou de oaam van een goed en 
gewetensvol kunstenaar op een affiche automatisch 
een waarborg voor het publiek vormen dat het pro
dukt betrouwbaar was. Zonder deze redenering 
letterlijk te onderschrijven werkten mensen als 
Hahn en Roland Holst wel degelijk in die geest. In 
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de bedrijfsreclame was de kunstenaar een vertrou
wenspersoon tussen het publiek en het produkt, 
zoals hij dat in de kunst was tussen het publiek en de 
hogere waarheid. 

'Woordvoerder' van de sociaal-democratie 

'Van den beginne af heb ik sterk gewild om propa
gandist te wezen', zei Hahn eens, 'Om wat Troel
stra en Vliegen, bijvoorbeeld, konden doen met 
hun woorden, óók te doen, maar direct, door mijn 
prenten'. Week na week verbeeldde hij de stand
punten van de SOAP, liet hij de gebeurtenissen van 
de dag zien in sociaal-democratisch perspectief. 
Langzamerhand werd hij een van de belangrijkste 
'woordvoerders' van de sociaal-democratie, en had 
dus politieke invloed met zijn prenten. Niet dat hij 
afwijkende standpunten vertolkte en zo de koers 
van de partij bepaalde; Hahn stond uit zichzelf altijd 
achter de meerderheidsstandpunten van de partij
leiding. Maar de heldere beelden waarin hij die 
standpunten vertolkte zullen hun effekt op de par
tijleden hebben gehad, soms misschien meer dan de 
ellen lange hoofdartikelen in Het Volk. Hij wekte 'in 
het arbeidershart een vreugde en een ontroering, 
die voor duizenden was als de openbaring van een 
nieuwe wereld, een ontroering, die nieuwe geest
kracht gaf en nieuwen stijd lust, vastheid en rust. 
Tienduizenden heeft hij het hoofd doen opheffen, 
en het oog doen glanzen van vertrouwen', aldus een 

artikel in Het Volk. Wervend waren de prenten ook 
voor mensen die tegen de SOAP aanhingen en er 
over dachten zich aan te sluiten. Willem Drees 
senior bijvoorbeeld heeft eens verteld dat hij, toen 
hij nog een jongen was, elke week op straat stond te 
wachten tot de nieuwe prent werd opgehangen in 
de etalage van het partijkantoortje in zijn buurt. 
Elke keer was hij het met Hahn eens, voelde hij zich 
gesterkt in zijn overtuiging en wist hij zekerder dat 
hij bij die partij wilde horen. 

Moeilijker in te schatten is Hahns invloed op 
politieke tegenstanders. We moeten niet verwach
ten dat veel mensen door zijn werk van overtuiging 
veranderden. Zou er ook maar één aanhanger van 
Abraham Kuyper naar de SOAP zijn overgestapt 
vanwege scherpe prenten als Abraham de Geweldiae? 

Voor dergelijke stappen is meer nodig. Een feit is 
wel dat andere partijen er van overtuigd waren dat 
Hahn invloed had, al was het maar op zijn eigen aan
hang, en meerdere malen probeerden ook zij een 
blad als De Notenkraker van de grond te krijgen. Ook 
woog het feit dat de sociaal-democratie iemand als 
Hahn in haar midden had mee in de acceptatie van 
de beweging door andersdenkenden. Daarbij waren 
persoonlijke aspekten haast even belangrijk als het 
werk. Men zag in dat Hahn een begaafd kunstenaar 
was, die zijn talent uit vrije wil in dienst van zijn 
overtuiging stelde, die oprecht en bescheiden bleef 
en zich voor geld en roem niet interesseerde. Zo 



I 

werd hij een belangrijk symbool voor de stap van de 
'oude', revolutionaire beweging naar de 'moder
ne', beschaafde arbeidersbeweging. 

Deze symboolfunctie werd nog eens versterkt 
door Hahns laatste levensjaren, die in het teken 
stonden van oorlog en ziekte. Het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog was voor hem, zoals voor 
zovele socialisten, een diepe teleurstelling. Het 
internationale proletariaat trok enthousiast ten 
strijde, maar tegen elkaar in plaats van tegen het 
kapitalisme. Hahns prenten in De Notenkraker wer
den een steeds algemenere aanklacht tegen milita
risme en geweld, en brachten hem een nog bredere 
erkenning dan ooit tevoren. ln augustus 19 r 8, 
enkele maanden voor het einde van de oorlog, 
overleed Hahn na een slepende ziekte. De talrijke 
necrologieën hadden de toon van een heiligenleven; 
gesproken werd over het overwinnen van armoede 
en lichamelijke problemen, verlossing door het 
geloof in het socialisme en onbaatzuchtige 
opoffering voor het grote doel van een rechtvaardi
ger wereld. Dit beeld was in wezen niet onjuist, 
maar wel eenzijdig en zwaar aangezet. In deze 
gekanoniseerde, haast mythologische vorm bleef 
het leven van Hahn als rolmodel van grote invloed 
binnen de sociaal-democratie: zó waren de 
SDAP'ers van het eerste uur. Zó ook had de bewe
ging haar kunstenaars het liefst: bewogen mensen, 
met hart en ziel aan de sociaal-democratie verbon
den, die niets anders wilden dan hun partij dienen. 
Met een dergelijk ideaal voor ogen was er weinig 
animo voor het inschakelen van 'externe professio
nals', die vanuit een wat minder diepgaand engage
ment een vakwerk zouden kunnen leveren. Eerder 
was de beweging geneigd vast te houden aan men
sen uit eigen kring, ook als de kwaliteit van hun 
werk wat minder was. 

Beeldcultuur 
Hahns invloed op de politieke gebruiksgrafiek was 
enorm. De beeldcultuur van de Rode Familie in de 
jaren twintig en vroege jaren dertig is nauwelijks 
denkbaar zonder zijn werk. Zijn stijl en symbolen 
bleven nog lange tijd in gebruik, vooral bij jongere 
medewerkers aan De Notenkraker als L.J. Jordaan en 
Albert Hahn junior, Hahns stiefzoon. Maar de 
prenten en affiches van dergelijke tekenaars hadden 
niet de grote kracht van het voorbeeld, en boven
dien ontbrak er een dimensie aan. Op het moment 
dat Hahn zijn keuzen maakte, kort na 19oo, bevond 
hij zich in de artistieke avant-garde van de Gemeen-
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schapskunst. Zijn na- en opvolgers hielden zich 
verre van de actuele ontwikkelingen. Sporen van 
expressionisme, futurisme, kubisme en abstracte 
kunst zijn in de visuele uitingen vandesDAPen ver
wante organisaties maar beperkt terug te vinden. 
De beweging koos voor continuïteit en herkenbaar
heid, en zo kregen het experiment en de artistieke 
vernieuwing niet dikwijls een kans. Hahns invloed 
werkte hier, jammer genoeg, eerder als een rem 
dan als een stimulans. Dit werd mede in de hand 
gewerkt door een aantal artikelen over kunst die 
Hahn van 19 1 6 tot 191 8 publiceerde in De 
Socialistische Gids. Daarin ging hij er van uit dat echt 
nieuwe kunst alleen in een nieuwe, socialistische 
maatschappij tot stand kon komen. De modernste 
stijlen, zoals expressionisme en futurisme, kon hij 
niet anders zien dan als uitingen van de overspannen 
concurrentiedrang op de kapitalistische kunst
markt. Kunst was en bleef voor hem gestileerde 
bewogenheid. Verder dan Van Gogh moest de kun
stenaar eigenlijk niet gaan. Dergelijke opvattingen 
vielen in de soAP op vruchtbare bodem . Nog in het 
bekende debat rond de tentoonstelling Socialistische 
Kunst Heden in het Stedelijk Museum in 19 3 o horen 
we de echo's terug. Mensen als Cornelis Veth en 
W.A. Bonger schreven toen nog in De Socialistische 
Gids dat het nobele werk van Hahn eigenlijk niet 
thuishoorde op een tentoonstelling met onbegrijpe
lijke of verwerpelijke kunst van mensen als Bart van 
der Leek, Peter Alma, GeorgeGroszen Otto Dix. 

Albert Hahn zelf was echter niet helemaal stil 
blijven staan sinds de jaren rond 1900. Hij probeer
de de nieuwste ontwikkelingen tenminste te begrij 
pen, en de zijns inziens positieve elementen eruit te 
lichten. Waar andere erfgenamen van de Gemeen
schapskunst terug wilden naar handmatige produk
tie zag hij in machinale produktie juist een goed 
hulpmiddel bij het maken van toegepaste kunst. 
Ook in zijn eigen werk was hij naar nieuwe wegen 
aan het zoeken. We moeten daarbij niet denken aan 
een radikale stijlvernieuwing; voor Hahn bleven 
gestileerde lijnvoering, decoratieve vlakverdeling, 
zorgvuldig materiaalgebruik en begrijpelijkheid 
voorop staan. Maar wel was het eeuwige zwart-wit 
van De Notenkraker hem soms een keurslijf, en pro
beerde hij de politieke pren.t een minder prominen
te plaats in zijn werk geven. Hahn wilde zich weer 
wat vrijer en monumentaler gaan uiten, maar de 
eerste resultaten vielen niet mee. Pogingen om 
weer te gaan schilderen in olieverf lukten niet erg, 
tot zijn teleurstelling. Een ontwerp voor een grote 
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muurschildering in het gebouw van de 'bond voor 
Minder Marinepersoneel' in Den Helder uit 191 6 is 
zo clichématig dat het misschien maar goed is dat 
het niet werd uitgevoerd. Deze vernieuwings
pogingen werden afgeremd door de oorlog en 
Hahns slechte gezondheid, en het is de vraag waar 
ze toe zouden hebben geleid. Eén ding lijkt zeker: 

Hahn zou niet degene zijn gebleven die de necrolo
gieënschrijvers van hem hebben gemaakt. Het was 
hem duidelijk geworden dat het ideale huwelijk tus

. sen kunst en propaganda in zijn werk aan het slijten 
was; het is triest dat hij niet de kans heeft gekregen 
het nieuw leven in te blazen . 




