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Op de barricaden tijdens de Commune van Parijs in 1871.
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I De eeuw van de omkeer 1864-1952
Het is net niet een eeuw, de tijd die ligt tussen de geboorte van de dichter Herman
Gorter in 1864 en de dood van Henriette Roland Holst in 1952. Maar ‘eeuw’ kan
ook betekenen: ‘tijdperk van ongeveer honderd jaren’. In die zin kan de leef-tijd van
de dichter en dichteres als een eeuw gelden. Hun werkzaamheden waren niet alleen
uiting van de geest, de stijl, de sfeer die in die tijd bestond - dat geldt voor ieder ander
ook en altijd dient, om menselijk werk te verstaan, de geest van de tijd waarin ze
actief waren mee begrepen te worden. Henriette Roland Holst en Herman Gorter zijn
echter op veel directer manier bij hun tijd betrokken. In hun spreken en schrijven
richtten zij zich heel bewust op hun eigen tijd: politiek, economisch, sociaal en
cultureel. Zij zagen die tijd als een fase in de geschiedenis der mensheid.
In de denkwijze van Marx en Engels, zoals die hun overgeleverd was en zoals die
door hen verstaan was, vonden zij de leidraad door de geschiedenis. Met enige goede
wil zijn Marx en Engels nog als hun oudere tijdgenoten aan te duiden. Marx zelf was
gestorven in 1883. Zijn evenknie Engels zou nog tot 1896 leven, lang genoeg om
van uit zijn Londens ballingsoord de enorme opgang van zijn partij in Ouitsland te
kunnen beleven. Lang genoeg ook - om te kunnen verkondigen, dat langs de weg
van het kiesrecht de groeiende kracht van de arbeidersklasse zou kunnen blijken.
Tussen deze gedachte, ‘het parlementaire werk als maatstaf’ en de praktijk, waarin
de parlementaire macht op zichzelf als doel gezien werd, bleef eigenlijk maar een
kleine theoretische marge over. Hervormingsgezinden schaarden zich weldra
tegenover de theoretische vertolkers van de marxistische leer.
Onder leiding van Kautsky verdedigden die een revolutionaire tactiek, die echter
pas vruchtbaar zou zijn, wanneer in een land het fabrieksproletariaat de meerderheid
van de bevolking zou uitmaken. De economische en sociale ontwikkeling diende
dus nauwkeurig bijgehouden te worden.
Tot diegenen die dat in Nederland zouden gaan doen behoorden o.a. Gorter en
Roland Holst. Het marxisme bood hun beiden en de aanvankelijk nog ongescheiden
sociaal-democraten een driedubbel voordeel: een soort eenheids-visie op alle facetten
van het gebeuren, een gericht zijn op de actuele ontwikkeling in de eigen tijd èn
aandacht voor de vergeten groepen in de geschiedenis en voor de reden waarom ze
vergeten werden, deze grote massa's: omdat ze geen macht hadden.
Wat de dichters in hun eeuw meemaakten was nu juist dat de machtelozen tot
macht begonnen te komen: de proletariërs in de westerse landen, de koloniale volken
daarbuiten. Dáárin vonden zij hun inspiratie, hun strijdbaarheid - hun optimisme en
hun vertwijfeling.
Om hen te begrijpen moet op het tijdvak waarin zij leefden worden gelet en op de
arbeidersbeweging in die periode en dan natuurlijk vooral op die socialistische en
vakbondsorganisaties die in hun eigen land voorkwamen. Daar immers lag - naast
Duitsland soms - hun voornaamste activiteit. Aan de vorming van de ideeën hebben
zij meegedaan, denkend, schrijvend, sprekend in vergaderingen. Zij hadden er hun
eigen revolutionaire bijdrage in.
Oie beweging zelf, in haar ontstaan, haar eenheid en haar tot zelfvernietiging
dreigende verdeeldheid, dient, net zo goed als de twee actieve leden, uit haar tijd
begrepen te worden.
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In de bestreken periode vindt haar opgang plaats, maar ook de verbreiding van het
kapitalisme over de niet-westerse wereld: het imperialisme. Die periode is gekenmerkt
door felle botsingen, klassenstrijd en oorlogen tussen volken.
Dat alles moet nog beginnen in 1864, het jaar van de geboorte van Herman Gorter
en van de oprichting van de Internationale Arbeiders Associatie - gemeenlijk Eerste
Internationale genoemd.
Hoezeer nationale en internationale aspiraties er nog konden samengaan, blijkt uit
het feit van de oprichting zelf: een groep Europese radicalen - ballingen meest van
de revolutie van 1848 - kwam met de Londense arbeiders samen om de nationale
opstand der Polen tegen Rusland te herdenken. Die had een jaar eerder plaats
gevonden. Tegelijk echter werden afspraken gemaakt om het verkeer van Franse
arbeiders naar Engeland tegen te gaan. Die werden er buiten hun weten om als
stakingsbrekers ingezet. Bekendmaking van de toestand in andere landen moest de
grondslag worden van internationale solidariteit.
Het is met enige overdrijving gezegd: ‘alles’ moest inderdaad nog beginnen. De
wereld die wij nu kennen, bestond nog niet toen Herman Gorter en Henriette Roland
Holst geboren werden, respectievelijk in 1864 en 1869. In de federatie van buurlanden
die Duitsland heet, was Bismarck nog maar net opgetreden. Pruisen, dat hij als
kanselier diende, zou hij door middel van oorlogen tussen de Duitse staten en een
slotkrijg tegen Frankrijk tot heersende mogendheid maken. Het militair-feodale
Berlijn zou hoofdstad zijn; als industriestad zou het ook weldra met de sociale kwestie
kennis maken. Het land zelf zou na '70 Engeland op industrieel terrein gaan evenaren;
en de arbeiders zouden voor hun vaderland gewonnen worden door verzekering tegen
ziektekosten en ouderdom.
Onder dit patriarchaal systeem, dat gebaseerd was op grootgrondbezit beoosten
de Elbe, werd als welhaast vanzelfsprekend de partij der socialisten
verboden(1878-1890).
In Amerika's noorden woedde de oorlog nog in '64, die slavenhoudende en
katoenproducerende landen bloedig uitvochten tegen een uiteindelijke overmacht
van handeldrijvende en industriebeoefenende burgerstaten aan de Noord-Dostkust.
Toen de vrede hersteld was, ging de expansie door en werden de landen tussen de
beide oceanen meer en meer betrokken in de economische en politieke eenheid van
deze statenbond. Enorme graanoogsten zullen de Europese markten in de jaren tachtig
overspoelen - een zware concurrentie voor de agrarische economen uit de oude
wereld, een stimulans tevens voor moderner produktiemethoden, voor industrialisatie,
en voor tariefmuren.
Zo nemen de economische tegenstellingen tussen de mogendheden toe.
Gebiedsuitbreiding om markten van grondstoffen en afzetprodukten veilig te stellen
voor het vaderland - komt meer en meer voor.
Het tijdperk wordt evenzeer gekenmerkt door het moderne imperialisme als door
massabewegingen. Een jaar nadat in Engeland het kiesrecht uitgebreid werd, kwam
de Colonial Society tot stand: economische doelen stellend en ideologisch begin van
het roemruchte Empire.
Als zodanig valt dit imperialisme minder op dan de massabewegingen - pas aan
het eind van het tijdvak zal het zijn eigen massabeweging ontwikkelen. Het einde
van het politiek koloniale tijdvak, dat nog geen honderd jaar zou duren, komt dan in
zicht.
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is er nog getuige van geweest.
Voor beiden geldt ondertussen dat zij behoorden tot die marxisten, die - in het
spoor van Lenin en Luxemburg - nog vóór de eerste wereldoorlog dit imperialisme
begonnen te doorzien.
Dat dat doorzicht niet zó voor de hand lag, kan verklaard worden uit het feit, dat
het imperialisme erg in het verlengde lag van de nationale gedachte. Meer dan ooit
waren de volksmassa's bij het nationaal gebeuren in te lijven. Juist de verbreiding
van staatkundige rechten en sociaal-beschermende maatregelen, werkte in die richting.
Een merkwaardige mengeling ging zich op het eind van de eeuw voordoen van
enerzijds verzet tegen de uitbuiting en anderzijds ingroeien in de nationale
gemeenschap.
Daarin lag het dilemma van een sociaal-democratie die het eerste beoogde en die
tot het tweede leidde. De jaren voor de eerste wereldoorlog zijn van deze dramatische
ontwikkeling getuige. Zij is vooral te verklaren uit de strijd om de staatsmacht en uit
het feit, dat in die strijd drie groepen zijn te constateren, die aan elkaar vijandig zijn.
Vijandig - tot ze in 1914 onder de nationale leuzen verenigd worden, land voor land,
land tegen land; bondgenootschap van regeringen tegenover bondgenootschap van
regeringen.
Het zijn de gekroonde hoofden - behalve in Frankrijk - die die regeringen
symboliseren. Koningen en keizers als er altijd al geweest waren in de Europese
landen. Zij staan in wezen voor de machten die er altijd al geweest waren: zij
vertegenwoordigen de oude orde, die voor de Franse revolutie op het continent
toonaangevend was geweest, overal behalve in kleine handelsrepublieken, de
Noordduitse en Italiaanse steden, de zeven verenigde Nederlanden.
Tegenover die oude orde had zich de bourgeoisie gesteld. Voor een deel was zij
er mee vergroeid geraakt. Maar de strijd om de staatsmacht tussen oud en nieuw
woedt in één opzicht nog heel duidelijk in de Europese landen van het laatste kwart
der 19de eeuw.
In de strijd om staatsschool of kerkschool openbaart zich de strijd om de openbare
macht. Het is in deze vorm een strijd voor en tegen het clericalisme. Soms doet het
zich daarbij internationaal pauselijk voor als in Bismarcks Duitsland, soms meer
nationaal en conservatief als in de Derde Franse Republiek.
De arbeidersbeweging in opkomst vecht mee om de staatkundige macht, vooral
wanneer eenmaal het anarchisme er niet veel toon meer in aangeeft. In Frankrijk
scharen de socialistische partijen zich achter de Republiek wanneer ze in een
inwendige crisis raakt - de affaire Dreyfus uit de jaren negentig. Per slot was de
Republiek met haar revolutie-symbolen een stuk dichter bij het ideaal der socialisten
dan welke monarchie ook. In het defensief, verdedigen zij de bestaande orde van de
kleine en de grote bezitters. Zouden zij bij een immer te verwachten Duitse aanval
op het vaderland anders reageren? Nee, maar misschien konden zij die aanval
voorkomen, juist doordat ze met anderen in één Internationale zaten en niet bang
leken voor een revolutionair ‘neen’. Maar hoe groeiend in macht en vol van
revolutionair-marxistisch élan ook de socialistische partij in Duitsland schijnt, tot
werkelijk verzet durft ze niet te komen nu haar groei verzekerd lijkt, mèt de
krachtdadige groei van de industrie en de overzeese handel. Zou haar niet als een
rijp produkt de macht, en dat toch met revolutionaire bijklank, in handen vallen
straks? In het huis van menig klassebewust arbeider hing naast het portret van Marx
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Moest Duitsland, sterk in
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economische groei niet de wereld gaan beheersen?
In het zo burgerlijk-monarchale Engeland dat veel praktische kansen bood voor
vakbondsacties lag de zaak wat de arbeidersbeweging betreft ook zo. Slechts enkelen
spraken er van revolutie. Dok naar buiten was de politiek, bij alle barbaars optreden
in de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika, van een diplomatieke gematigdheid. Dat kon,
want Engeland hàd wereldmacht. Niet het minst was deze gebaseerd op commercieel
en industrieel overwicht en kundige beheersing der Koloniën.
Anders lag dat alles in het autocratische, sterk agrarische Rusland. Kolonialiserend
had het Siberië ingelijfd en stuitte het op Japan en China en Engeland, maar zelf was
het bijna koloniaal afhankelijk van de meer kapitalistische mogendheden. Verzet
tegen de Czaaar leek er sinds de stakingen van 1905 een volkszaak te worden. In
allerlei stromingen deed het zich voor. Waar het oude regime het sterkst heerste, zou
het het meest worden aangevallen - èn het zou er het meest radicaal vernietigd worden.
De regeringen, op expansie gericht en dus op verdediging tegen expansionisten
van elders, waren er op uit zich al bewapenend in te dekken. Dostenrijk en Rusland
wierpen hun schaduw over de Balkan, waar de Turkse macht afbrokkelde en vandaar
verder de Driënt in.
Afghanistan was een tijdlang omstreden gebied tussen Rusland en Engeland.
Rusland en Japan komen in een regelrechte oorlog, die door Amerikaanse interventie
ten einde komt: het verre Dosten moest voor de Verenigde Staten een open gebied
blijven, overheerst noch door de ene noch door de andere potentiële tegenstander.
Vijf jaar eerder, in 1900, was dat in China duidelijk gebleken toen de Europese
mogendheden er gezamenlijk optraden. Noord-Afrika werd fel omstreden; Duitsland,
Frankrijk, Engeland en op een afstand Italië dongen er om. In Egypte hadden Engeland
en Frankrijk tegenover elkaar gestaan. Zo was er allerlei aanleiding voor een algemene
oorlog.
Eigenlijk is ze lang uitgebleven. Pacifisten en internationalisten - en de
arbeidersbeweging telde er velen van - meenden dat in hun macht en hun getuigenis
een waarborg voor de vrede gelegen was. En bovendien: was de mensheid met al
haar nieuwe ontwikkelingen niet te beschaafd geworden voor een oorlog? Technisch
gesproken, maar ook naar humane waardering was er veel veranderd dat alleen maar
ten goede kon duiden. Verwachtten socialisten van de omkeer van het maatschappelijk
stelsel de stap in het rijk der vrijheid - velen uit de burgerij zagen zonder gewelddadige
breuk de vooruitgang ten zege spoeden. Het zou in augustus 1914 allemaal anders
blijken te zijn. De bondgenootschappen bleken te werken, gegrondvest waren zij op
economische belangen - als het Franse kapitaal dat achter de Russische spoorwegen
stak - of op strategische - Engeland bedreigd wanneer België aan een grote
mogendheid ten prooi zou vallen. Wederzijdse hulp bij een militaire aanval - daar
kwam altijd hun inhoud op neer.
Zo stonden Centralen tegenover Geallieerden. De arbeiderspartijen, ingegroeid in
het bestaand systeem, zagen van hun dreiging af om door staking de oorlog te
voorkomen. Revolutie bleef uit. Zij bleef voorlópig uit. De slachting aan de verstarde
Franse fronten, de honger thuis zouden haar per slot doen uitbreken. Na drie jaar in
Rusland, dat rijk was aan revolutionaire tradities, ook op het platteland. Na vier jaar
in Duitsland, waar het woord van Marx onder de arbeiders in de steden toch niet
vergeten bleek te zijn.
Gorter en Holst zouden die revoluties van ganser harte en
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met grote verwachtingen meemaken.
Ze hadden er jaren voor geijverd. Ze hadden gewezen op het gevaar van het
imperialisme, al vóór de oorlog uitbrak. Ze hadden de strijd om de staatsmacht
principieel willen voeren. Zij waren socialistische theoretici, die zich niet wilden
laten bedriegen, niet door de burgerlijke schijn van gemakkelijke vooruitgang, noch
door parlementaire winsten van de sociaal-democraten. De tegenstellingen in de
maatschappij - daar baseerden zij hun geloof in het socialisme op, De breuklijn was
hun de lijn van de klassenstrijd. Marx, Engels, Kautsky - en later ook Lenin en
Luxemburg - hadden hun geleerd dat armoe en ellende in de wereld ontstaan zijn
doordat de arbeider niet ten volle voor het produkt, dat hij zijn meester levert, beloond
wordt.
Uit de afroming van zijn loon, deze ‘meerwaarde’, worden de machines en de
fabrieken gebouwd en de strijd om de markten wordt er ook uit betaald. De arbeider
heeft geen middel van verweer, want hij heeft de macht van het kapitaal niet. Maar
verenigd met zijn lotgenoten heeft hij het middel dat per slot tot zijn overwinning
moet voeren. Inzicht in de maatschappelijke ontwikkeling zal hem leren dat de
tegenstellingen groter worden, dat de kapitalisten elkaar zullen opvreten, dat de kleine
zelfstandige bedrijfjes zullen verdwijnen. De arbeidersklasse zal gaan groeien en op het moment dat tactisch en strategisch het gunstigst is - de macht in staat en
maatschappij overnemen. Zij wordt op haar beurt ‘heersende klasse’. Haar wapen is
de staking, het revolutionair, maar wèl geleid verzet. Het parlement is een mooie
graadmeter om haar macht vast te stellen - wezenlijk vernieuwen kan het de
maatschappij niet. Andere bestuurslichamen, raden uit de arbeiders gekozen, zullen
strijdorganen vóór, bestuursorganisaties na de revolutie kunnen zijn. Niet al deze
denkbeelden liggen op een schaaltje klaar, wanneer Gorter en Holst in 1897 zich als
lid van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij melden. Veel ervan wordt pas
later uitgewerkt en door hen overgenomen. Zo de gedachte aan de politieke staking
omstreeks 1910, de betekenis van de raden - en dan vooral door Gorter, daarbij
geïnspireerd door Pannekoek - vooral in de eerste wereldoorlog.
Maar als men hun de vraag zou stellen: ‘wat geeft de richting aan, de beweging
of de theorie’ - zij zouden antwoorden: de theorie. Onder beweging is dan te verstaan
de georganiseerde arbeidersbeweging: de partij, de vakbonden. Te veel zijn deze
gewend op successen in de dagelijkse strijd af te gaan, een dubbeltje meer loon, een
uurtje minder arbeidstijd. Wel zullen in de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden de
arbeiders hun eigen kracht leren kennen - maar inzicht in de theorie is in de allereerste
plaats nodig. Die theorie, boven allersummierst weergegeven, is een theorie voor de
beweging, de partij, de vakbonden. Zij is ook een theorie van de beweging - maar
dan: beweging in een veel ruimere zin gebruikt. Beweging betekent dan: ontwikkeling
van de maatschappij, doorgaande golfslag die voert tot revolutie.
Dat is de beweging in het groot. De beweging in het klein heeft zich daarop te
richten. De industrialisatie, het imperialisme, de strijd om de staatsmacht - dat is de
beweging in het groot. Zij valt af te lezen voor wie de geschiedenis beter volgt dan
krant en schoolboek die geven. De geschiedenis van de economische factoren staat
op de achtergrond van alle geschiedenis: historisch materialisme. Gorter en Holst
zullen dat propageren - zij zullen dat ook doen als de beweging in kleine zin, de
partij, de vakbonden, hun ongelijk geven.
Zij waarschuwen tegen het ingroeien - tegen een politiek van
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bondgenootschappen met machten die ten dode gedoemd zijn: de kleine zelfstandigen
op het platteland, de arbeiders die nog in een kerkelijk net gevangen zitten, de
optimistisch vooruitstrevende liberalen, de sociaal bewogen christenen. Parlementair
werk dwingt tot zulke bondgenootschappen. Als hun partij omstreeks 1900 ook op
de kleine boeren een beroep wil doen, zeggen ze ‘neen’. Als hun partij kort daarop
in de strijd om de staatsschool de confessionele ouders tegemoet wil komen, klinkt
er ‘neen’ uit de rijen der marxisten. Zo is ook hun positie klaar, wanneer in 1903, na
de gewonnen grote spoorwegstaking, de S.D.A.P. onder Troelstra aarzelt om als
verweermiddel tegen anti-stakingswetten overal het werk neer te leggen. De leider
wordt onzekerheid verweten. Het partij-propa-gandistisch élan van de dichters taant;
critisch kijken zij naar Troelstra.
Zij hebben zich dan al sedert 1896 verenigd om een maandblad, dat De Nieuwe
Tijd heet. Zij maken er een bolwerk van Nederlands marxisme van; Gorter is feller
dan Holst. Híj is vooral bewogen door de straffe schoonheid van de tijd die komt en
door een droombeeld van edele marxistische arbeiders. Zíj voelt het leed der mensen
en zoekt een weg naar verlossing. Wanneer een jongere generatie, met een eigen
blad, De Tribune, breekt met de S.D.A.P.(de redacteuren worden geroyeerd in 1909)
volgt Herman Gorter hen. Henriette Roland Holst zal eerst drie jaar later uit de
S.D.A.P. treden.
Die partij boekt ondertussen onder Troelstra's nu onomstreden leiderschap een
grote verkiezingsoverwinning in 1913. Zal ze om het Algemeen Kiesrecht, haar
vurigste directe wens, veilig te stellen gaan mee regeren? De bereidheid is er
grotendeels, al komt er niets van - tot 1939 moet ze nog wachten.
Een jaar na die grote overwinning in Nederland is de grote nederlaag internationaal
onmiskenbaar. Met de oorlog zegeviert het vernietigend imperialisme. En terwijl de
beweging uiteengeslagen ligt, schrijft Gorter een brochure en herschrijft hij zijn
grootst gedicht: Pan.
Tegen alle verwachting in meldt hij dat de revolutie komen gaat. De tegenstelling,
die de wereldgeschiedenis beheerst, is die tussen imperialisme en proletariaat. Enig
zichtbaar spoor daarvan bleef nog twee jaar achterwege. Visionair ziet Gorter de
beweging in de historie, die voor ‘de beweging’ verduisterd was. Henriette Roland
Holst is actief om die twee vormen van beweging weer naar elkaar toe te buigen.
Terwijl Troelstra voor de partijbesturen binnen de oorlogvoerende landen als een
soort contactman probeert op te treden, reist zij naar de conferenties die door linkse
oppositionelen uit de sociaal-democratische partijen in Zimmerwald en Kienthal
gehouden worden. Op het neutrale gebied van Zwitserland wordt de oprichting van
een gezuiverde internationale voorbereid.
Als in een tweede golf van de Russische revolutie in november 1917 Lenin
doortastend optreedt en onder de leus van alle macht aan de arbeiders- en
soldatenraden voor zijn partij alleen die macht opeist, wordt het zwaartepunt verlegd.
Niet alleen in kleinschalige zin, dat nu niet uit half-illegale conferenties van
intellectuelen het revolutieparool uitgaat, ook in die zin dat niet het
ver-geïndustrialiseerde Duitsland, maar dat Rusland, het economisch achterlijke, het
sein geeft. Hoezeer Lenin ook op het kompas van de theorie voer, boerenopstandigheid
steunde hem, niet die van het industrie-proletariaat, waarop Marx bouwde. Maar Rusland was het begin, Duitsland zou volgen. Dan zou vooralsnog de theoretische
verwachting bewaarheid worden.
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Slagveld in Noord Frankrijk tijdens de eerste wereldoorlog.
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Welnu, Duitsland volgde inderdaad. Ook daar kwamen de raden. Maar het
parlementaire stelsel - dat voordien ook daar nooit echt gefunctioneerd had - verkreeg
snel weer de overhand. Duitsland volgde, maar slechts voor korte tijd. Zoals Lenin
zijn macht consolideerde met de tactiek van de harde voor-hoede-partij en een
burgeroorlog tegen alle anderen won, zo vestigde de S.P.D. haar macht in een
burgeroorlog - máár met als bondgenoten de generaals van de afgedankte keizer. En
de vijand stond links.
De directe genoten van Gorter en Holst, Liebknecht en Luxemburg, worden
vermoord. Dat was begin 1919. Tot 1923 blijft het besef levend, dat een nieuwe, een
echte revolutie mogelijk is. Ze blijft uit.
De nieuwe Internationale, die van Moskou uit geleid wordt, aanvaardt sedert
1920(Tweede Congres) slechts partijen als lid die aan strenge eisen van politieke
rechtzinnigheid voldoen. Zo lijkt de zuiverheid er hoog in het vaandel geschreven.
Maar die is, zegt Gorter, gericht op de Russische verhoudingen: een kleine zekere
partij, die andere stromingen doordringt en die, oplettend op eigen doen en laten,
bondgenoten niet schuwt. In West Europa kán dat niet.
Gorter ging dat in Moskou vertellen, maar gehoor vond hij niet. In Duitsland heeft
hij, met een afgesplitste groep uit de groep die eerder van de S.P.D. afgesplitst was,
enig succes. Maar de Nederlandse equivalent van deze - kortstondige Kommunistische Arbeiter Partei bleef zeer klein. De twisten er binnen waren dus
zeer groot. In de politieke en persoonlijke vereenzaming is de dichter nu meer en
meer overtuigd van de grootheid van het wereldgebeuren. Terwijl de beweging overal
faalt, weet hij dat de grote golfslag die de maatschappij doet bewegen, in de richting
gaat van de muziek der nieuwe mensheid, en van de arbeidersraad, om die te
verwezenlijken.
De dichteres doet het anders. Zij blijft de kleine partij voorlopig trouw. Het
recruteringsveld van deze partij - die zich sedert 1918 communistische noemde - lag
bij de radicale stedelijke proletariërs, die een vrije traditie van Domela Nieuwenhuis
meer paste dan de straffe van Lenin. Het is opvallend dat onder deze omstandigheden
zich vooral weer de oudste vakcentrale, het Nederlands Arbeidssecretariaat roert.
Soms lijkt ze een ‘bijwagen’ van Moskou te moeten worden - dan weer is ze de
verzamelplaats van alle radicaal-socialisten die noch in de S.D.A.P. noch in de C.P.H.
zich thuis voelen. Op deze achterban spelend blijft Henriette Roland Holst actief in
de arbeidersbeweging. Toch gaat zij meer en meer haar eigen weg. Meer dan de vrij
jong gestorven Gorter stond zij open voor de irrationele tendenties die na 1900 en
zeker na afloop van de eerste wereldoorlog de Europese cultuur kwamen binnenvallen.
Het marxisme in zijn 19de-eeuwse rationele strengheid werd haar meer en meer
vreemd. Na enige tijd zal ze zich religieus-socialiste noemen. Hierin steekt iets van
een symptoom. Het socialisme gaat, zeker in Nederland, voor een goed deel een
geestelijke stroming worden, hoe ook de beweging een politiek doel heeft en een
maatschappelijke basis in de arbeidersklasse. In 1930 schrijft Henriette Roland Holst
haar boekje over de geestelijke ommekeer en de nieuwe taken van het socialisme.
Het gaat daarbij niet alleen om christendom of religie. In de gelovigen, die zich meer
en meer laten gelden, zit wel een socialistisch stuwende kracht. Het humanisme van
de jonge Marx werd ontdekt en de historische vrijheidstraditie der vroeger zo
bestreden burgerij.
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De psychologie van het socialisme (H. de Man) kwam even zwaar te wegen als
de sociologie van de klassenstrijd.
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Een reeks oorzaken heeft deze ontwikkeling in de hand gewerkt. Nergens ter wereld
zijn ze zo opvallend geweest als in Nederland.
Christen-socialisten waren als partijtje reeds opgetreden direct na de wereldoorlog.
Zij hadden zich toen nauw verbonden met de C.P.H., waarin voor hen niet recht
plaats was. Daarnaast begon een kentering in diezelfde richting zioh in de S.D.A.P.
te doen gevoelen. Zowel naar omvang (ongeveer een kwart der stemmen) als naar
tactiek (gericht op parlementair werk en sociale wetgeving) en doel (socialisatie van
de produktiemiddelen) was zij niet veel veranderd. Maar juist die stilstand was voor
een groep die zeker sinds haar ontstaan gezongen had dat haar de macht in handen
zou vallen, een onverdragelijke zaak. Zij moet het nu voor een deel van verbetering
van het zelfbewustzijn in eigen kring hebben. Culturele organisaties, de befaamde
Arbeiders Jeugd Centrale, de Nederlandse Arbeiders Sportbond, de Vereniging van
Arbeiders Radio Amateurs, het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, werden in de
jaren twintig gevormd. Het socialisme werd niet alleen meer als een zaak van
vanzelfsprekende maatschappelijke ontwikkeling gezien, veel accent kwam te liggen
op de mentaliteit van zijn aanhangers.
Voor de verdere ontwikkeling doen zich twee factoren van belang voor naast die
van de (betrekkelijke) verstarring en die van de (betrekkelijke) vergeestelijking. Met
de wereldcrisis die de kapitalistische welvaartsdromen in massale werkloosheid deed
verkeren, en met het fascisme, een snel in reactionaire banen belandende
nationalistische beweging met revolutionair élan en met verheerlijking van geweld,
dat de socialistische toekomstdromen verstoorde, kwam de vraag naar heroriëntering
voor de sociaal-democraten en de communisten op.
Een ‘éénheidsfront’ van beide groepen wordt overwogen, maar het bezwijkt onder
wederzijds wantrouwen, behalve onder sterke dreiging in Frankrijk en Spanje. In
Italië heeft het fascisme onder Mussolini reeds de linkse arbeidersbeweging in de
illegaliteit gedrongen. Het parlement functioneert er niet meer. In 1933 zal Hitler in
Duitsland hetzelfde doen. Van een ontredderde middenklasse en van de verpauperde
‘vijfde stand’ van permanent werklozen moeten de nieuwe machten het hebben.
Het fascisme in Italië, het nationaal-socialisme in Duitsland, de verstarring der
arbeiderspartijen elders maken dat de wereld in de jaren dertig door een andere
tegenstelling beheerst gaat worden. Die van de burgerlijke vrijheden tegenover de
dictatuur van een sterke man, waar juist grote en kleine burgers, bedreigd, heil van
verwachten: herstel van het oude. En dat geldt ook voor de velen, die door de
economische crisis van 1929 verpauperd, in hun wanhoop alleen nog in een nieuwe
‘beweging’ een laatste kans zien. Bovendien: geweld leidt van veel problemen af.
Het fascisme is een gewelddadige en conservatieve beweging.
In Nederland lijkt het gevaar alleen te keren door een versterking van het parlement
als redelijk overwegend orgaan van volksmacht èn - door een beroep op een geestelijk
erfgoed als de ‘menselijke waardigheid’. Progressieve burgers en sociaaldemocraten
vinden elkaar op deze gemeenschappelijke defensielijn. Bovendien lanceert de
S.D.A.P. met het N.V.V. een plan tot bestrijding van de werkloosheid en tot een
hechtere beheersorganisatie voor het economisch en sociaal handelen. Wel blijft de
aanhang, en wel lijdt het Nederlands fascisme bij de parlementsverkiezingen van
1937 een fikse nederlaag maar vergroting van de macht, laat staan de overwinning
van net socialisme, blijft uit. Geen Plan van de Arbeid kan daar wat aan doen, en
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ook niet de geestelijke heroriëntering op de democratische waarden. Ook de poging
de maatschappelijke basis te verbreden door bewust af te stappen van de arbeiders
als enige drijvende kracht leidt niet tot resultaten.
Dat deze heroriëntatie niet automatisch uitmondt in verminderd radicalisme bewijst
Henriette Roland Holst. Niet zozeer door de meeste van haar geschriften, dan wel
door haar verbondenheid met nieuwe opstandige krachten tegen het kapitalisme: de
koloniale beweging voor onafhankelijkheid. In dit opzicht is haar houding nauwelijks
symptomatisch voor de socialistische beweging te noemen. Belangstelling voor
‘koloniale vragen’ was in Nederland met zijn rijke koloniën in ‘de Oost’ relatief
groter dan elders. De belangstelling er voor in de S.D.A.P. en de C.P.H. was daar
een kwantitatieve afspiegeling van - kwalitatief vaak het tegenbeeld. En ook hier is
de belangstelling groter dan bij de partijen in de buurlanden. Die waren minder van
één gebied afhankelijk en dachten gemakkelijker in termen van een eigen imperiaal
rijk. De C.P.H. werd gesterkt in haar visie doordat ze zich kon oriënteren op het
baanbrekende theoretische werk van Lenin over het imperialisme.
Een aantal kleinere partijtjes in Nederland stond tussen de grote S.D.A.P. en de
toch ook vrij kleine C.P.H.in. Daar was eerst recht belangstelling voor het
imperialisme aanwezig in de R.S.P. van Sneevliet, die zijn leden vooral uit de kringen
van het N.A.S. recruteerde en in de buurt waarvan Henriette Roland Holst vertoefde;
de D.S.P. die in 1932 uit de S.D.A.P. getreden was en met de R.S.P. samen de
R.S.A.P. vormde, zijn er verdere voorbeelden van.
In Indonesië had zich opstandigheid aangekondigd. De scherpe vorm van een echt
opstandig besef kwam eerst omstreeks 1900, ten tijde dat Nederland nog militair
werkte aan wat de ‘pacificatie van Atjeh’ genoemd werd, terwijl zich ook stemmen
lieten horen in de Nederlandse burgerij, die het opnamen voor een ‘ethischepolitiek’.
Deze zou de inlanders meer recht moeten laten dan de tot dan toe als normaal ervaren
uitbuiting op de plantages.
Scherpe vorm kreeg een echt opstandig besef eerst met de acties die Sneevliet er
in de tijd van de eerste wereldoorlog ontketend had. Samengaan van
radicaal-socialistische eisen naar Europese snit met verlangens uit de bevolking had
hij voorgestaan. Na een proces werd hij uitgewezen in 1917. In China zou hij daarna
in opdracht van de communistische internationale proberen de grond te bereiden
voor een communistische partij. Opstanden kwamen in Nederlands Indië voor, de
meest bekende is die van de communisten op Java in 1924. Het concentratiekamp
aan de Boven Digoel op Nieuw Guinea ontving de revolutionairen met open armen
en een verre afsluiting. Jonge Indonesiche intellectuelen, waaronder Mohammed
Hatta, kwamen in Nederland studeren. Hun vereniging en hun werk werd als
gezagsondermijnend ervaren. Een proces was het gevolg. Alles wat rood voelde
schaarde zich achter de jeugdige opstandigen.
Tegelijkertijd roerde in Brits Indië Gandhi zich. Een beweging van vreedzame
non-coöperatie, geestelijke sterkte en economisch verweer, werd om hem heen
gevormd. Zij tastte het Engelse gezag wellicht meer aan dan gewone opstandigheid
- die immers in bloed te smoren is - zoals trouwens was gebeurd in 1919. De macht
van Gandhi's beweging moest erkend worden: bij een rondetafel conferentie in 1931
in Londen, was de Mahatma aanwezig, hoezeer dan ook om door landgenoten die
er anders over dachten, te worden ingekapseld. Op Henriette Roland Holst maakte
dit alles grote indruk.
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Geestelijke kracht, massa-actie, economische middelen om een politieke macht te
breken - dat sprak haar duidelijk aan. Vooral in de jaren dertig zal zij zich daarnaar
richten.
Maar er was ook een meer gewelddadige politieke kant. Allerlei acties te bundelen
en regeringen van de koloniale mogendheden lastig te vallen werd de taak van de
Internationale Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing, overigens een
van de meest typerende communistische mantelorganisaties: opgezet om steun te
krijgen van allen die geen fervente tegenstanders zijn. Terwijl dus het binnenlandse
politieke leven in angst voor crisis en fascisme bijna verstarde - grote veranderingen
bleven uit - kwam van uit de wijde wereld buiten Europa een nieuw geluid aanzwellen
- uiteraard werd ook dat in de gordijnen der Nederlandse politiek gesmoord. Een
petitie om meer recht te verlenen aan het Indonesische half-parlement, de Volksraad,
werd niet voor behandeling ontvankelijk verklaard.
Dicht gaan die gordijnen in 1940. In de verduistering van het fascisme valt alleen
òf binnenskamers een nieuwe politiek voor te bereiden òf er buiten als een heel kleine
guerilla verzet te plegen.
Naar indeling in bondgenootschappen is de oorlog die onvermijdelijk gekomen
was, in grote trekken een replica van de voorafgaande. Het is een botsing van
kapitalistische imperia, maar in hun nadagen. Wat vroeger Rusland heette, is nu de
Sowjet Unie. De Engelse koloniën zijn voor een groot deel dominions geworden.
De technificering gaat ondertussen in versneld tempo door. Als de lichten weer aan
gaan, staat men in Nederland, nog half levend in de jaren dertig, voor onbegrijpelijke
nieuwe taken. De armoede is algemeen, alleen door mee te werken aan de opbouw
van de economische orde onder Amerikaanse leiding en met Amerikaanse hulp, kan
uit het moeras gekomen worden.
Terwijl de Marshall-hulp de economie op de been brengt en terwijl een nationaal
kabinet onder socialistische signatuur de armoe probeert te verdelen en een heel
stelsel van sociale verzekeringen begint op te bouwen na Drees' eerste voorziening
voor de oude dag, wordt de Nederlandse politiek beheerst door het Indonesische
vraagstuk. In het machtsvacuüm, dat op de Japanse bezetting volgde, riepen Soekarno
en Hatta er de onafhankelijke republiek uit. De onderhandelingen waren moeilijk,
het begrip in het moederland gering en tot twee maal toe moest er een militaire
operatie aan te pas komen eer de macht van de bevrijdingsbeweging erkend kon
worden.
In 1949 werd de souvereiniteit overgedragen.
Kenmerkend voor de verschoven machtsverhoudingen in de wereld zijn drie feiten.
Ten eerste, dat de oplossingen in de strijd tussen Nederland en Indonesië ten slotte
onder druk van een internationaal lichaam - de Verenigde Naties - tot stand kwamen.
Ten tweede, dat, in het jaar van de souvereiniteitsoverdracht in Indonesië, in China
de macht van Mao's communistische partij onweerstaanbaar gebleken was: de
volksrepubliek werd er uitgeroepen. Als derde grote verandering dient vermeld te
worden, dat de Russische communistische macht zich definitief deed gevoelen. De
Duitse Democratische Republiek werd als meest westelijke voorpost tot stand
gebracht: één der twee opvolgersstaten van het vier jaar eerder verslagen Hitlerrijk.
Ook de Westduitse staat aanvaardde in dit jaar zijn grondwet. Daarmee werd hij
zelfstandig, en - verbonden met het vooruitgelegen politieke eiland, de voormalige
hoofdstad van Bismarck, Wilhelm en Hitler - beschouwd als een voorpost van ‘het
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- althans in de vorm waarin die in de afgelopen tachtig ja-
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ren de Europese politiek - en dus die der nog zo Europa-centrische wereld - had
beheerst. Het probleem werd opgenomen in het grote geheel van de Koude Oorlog.
Twee superstaten waren uit de beide wereldoorlogen te voorschijn gekomen - een
‘derde wereld’ begon de kop op te steken. Voorlopig stonden alleen die twee - de
Verenigde Staten van Amerika en de Unie van Socialistische Sowjet Republieken,
dodelijk bewapenend tegenover elkaar.
Maar in het jaar waarin de dichteres stierf, had Mao's China zijn eerste consolidatie
al achter de rug. Nog nieuwere krachten kondigden zich aan. De werelddelen die
‘het Westen’ in een eerdere tijd was gaan domineren, begonnen een eigen rol te
spelen. Het proletariaat in de buitenwereld roerde zich meer dan dat in de dominerende
landen zelf. De teneur waar Henriette Roland Holst op was gaan letten in de jaren
twintig, zette zich door in de jaren waarin het eind van haar leven viel. Maar
overheersend was in die tijd nog heel duidelijk de Koude Oorlog. Communisme en
Kapitalisme stonden tegenover elkaar, maar nu niet in een klassenstrijd, maar in de
klassieke ouderwetse vorm van twee elkaar vijandige vaderlanden. Strijd om het
tussenliggend territoir, Duitsland met name, kenmerkt het conflict, strijd om de derde
wereld ook.
Was dat nu de grote wereldstrijd, die Gorter zo tastbaar helder voorzien had, al
gedurende de eerste wereldoorlog? En zou daarna een statig ‘feest der gedachtenis’
kunnen worden gehouden, zoéén als waarop Henriette Roland Holst in 1902 in een
verleden toekomende tijd de revolutionairen hun helden laat gedenken?
Ach, overkill-capaciteit van wapenen is nooit in hun gedachten gekomen. Gorter
heeft die nooit leren kennen; zijn geest vervuld van schoonheid en mensheidsliefde,
zou ze niet hebben kunnen kennen. Roland Holst, zoveel bedachtzamer van tred,
heeft deze modernste vorm van vernuftige verspilling nog aanschouwd - zij had er
zich intussen aan gewend de antwoorden op de problemen der wereld in strijdbare
afkeuring en in godsvrucht te zoeken.
De nieuwe opstandigheid die in het midden van de jaren zestig van onze eeuw
opkwam - honderd jaar na Gorters geboorte - hebben de revolutionairen van de
generatie van Gorter en Holst niet meer kunnen meemaken. ‘Ban de bom’, ‘Provo’,
anti-Viet-Nam-demonstraties en pro-Angola-acties zijn van ná hun tijd, evenals de
nog meer recente decentralisatie in de communistische wereld. Ook deze ‘bewegingen’
zijn deel van de grote beweging der geschiedenis - de emancipatorische stroom,
ontketend sedert het eind van de achttiende eeuw en, verscherpt als tegenstelling tot
kapitalisme en imperialisme, aangewakkerd in de vroegere en hedendaagse
socialistische activiteiten.
Uit de actiegroepen, de Nederlandse zeker, zoekend als ze zijn langs een heel scala
van tactieken, strategieën en maatschappijbeschouwingen, wordt wel teruggegrepen
op de beide dichterspolitici: uit het verleden en zijn fouten valt te leren en een enkele
keer wat inspiratie op te doen. Zo wordt de boeiende en grootse eeuw die voorbij is
in het heden opgenomen.
Fr.de Jong Edz.

Gerrit Borgers & H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd

17

II Herman Gorter
Ik zou zoo graag de wereld beelden
Ik zou zoo graag de wereld beelden,
de menschen hoe ze nu groeien
naar de Eenheid, met al hare weelde
zou ik ze doen wille' opbloeien,
als bloemen van muziek.
Verzen (1928)

1
Iemand die van Herman Gorter helemaal niets af weet, kan een encyclopedie of een
literatuurgeschiedenis opslaan, en leert dan, behalve de jaartallen 1864-1927, dat er
vier dichters naar die naam hebben geluisterd: de maker van Mei, de enige echte
sensitivist, een volgeling van Spinoza, en een doorgewinterde communist. Aan dat
vierkoppige beeld verandert, wanneer zo'n lezer zich verder in de figuur verdiept,
en een hele boekenkast vol studies en artikelen door worstelt, betrekkelijk weinig.
Het kwartet wordt soms tot een tweetal teruggebracht: er was eerst de Tachtiger
Gorter; na een crisis, gemarkeerd door de Kenteringssonnetten van 1891-1893, werd
hij de dichter van een Idee, en uiteindelijk marxist - nog altijd een Januskop. Meestal
komt daar een waardering aan te pas: sommigen (Coster, Prinsen(1)) hielden het ervoor
dat de tweede Gorter een ondermaats poëet was, anderen (Brandt Corstius, Van
Ravesteijn(2)) vonden dat het eerst met het dichtwerk van de latere Gorter menens
werd.
Het beeld van Herman Gorter in hand- en schoolboek berust op verkaveling en
vierendeling, en op het eerste gezicht valt daar heel weinig tegen in te brengen. Gorter
heeft zelf zijn ontwikkeling meermalen geperiodiseerd, en vooral zijn kennismaking
met het socialisme als een scheepsramp voorgesteld, waaruit hij ‘als krachtig
schipbreukeling van het schip der bourgeoisie in het land der arbeiders aangekomen’(3)
is. Nog in De arbeidersraad, een gedichtenreeks uit 1925 die bij zijn geboorte begint,
(Verlatende mijn Moeder's jonge lijf), bezong hij Karl Marx als degene die hem
uit‘alle nevels’ van een vorig bestaan heeft verlost.
Een kentering, een breuk met het verleden en met Tachtig, kun je in Gorters werk
moeilijk over het hoofd zien, zelfs wanneer je, als de argeloze lezer hierboven, zijn
Kritiek op de litteraire beweging van 1880 niet onder ogen hebt gehad. Maar mensen
verschieten nooit zo van kleur of ze blijven herkenbaar: de Gorter die in 1890 aan
‘een litteratuurziekte’ leed bij het schrijven van zijn Verzen uit dat jaar(4), meent in
1897, zo pas bekeerd, dat het ‘de Poëzie was, die mij leerde, hoe ik misschien tot
beter inzicht en geluk komen kon’, en in 1905, als aangespoelde drenkeling, dat het
de poëzie was ‘die mij leidde’. In al zijn schijngestalten is Herman Gorter dichter
geweest, en poëzie zijn wijze van spreken. Nog maar nauwelijks proseliet geworden,
schreef hij aan Frank van der Goes, op 9 mei 1897: ‘Ik heb nu het Kapitaal van Marx
herhaalde malen met de grootste aandacht gelezen, en ik voel grooten lust om te
probeeren om van de hoofdzaken een voor arbeiders, en in het algemeen menschen
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die socialisten moeten worden, duidelijk en scherp overzicht er van te geven’(5). Nog
voor hij het in de vingers heeft, wil hij er al over schrijven, misschien eerst een
pamflet, later stellig poëzie.
Plus ca change, plus c'est la même chose: de tweede Gorter mag een broertje dood
gehad hebben aan de eerste, en betreurd hebben ‘dat mijne maatschappelijke
waarnemingen klein en armoedig
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van inhoud waren’, ze bleven naaste familie. De neofiet benadrukt zijn bekering en
voorafgaand falen; Gorter heeft eigenhandig zijn dichterschap in een oud en een
nieuw testament opgesplitst.
Toch kun je volhouden dat heel zijn dichtwerk hem door één inspiratie ingegeven
werd. Zonder dadelijk de twee of vier Gorters die er ontegenzeggelijk te onderscheiden
vallen, over één kam te scheren, kun je hun werk onder een noemer brengen, hun
‘rijke ontwikkeling’ als een continuïteit beschrijven, uit hun grimassen het gezicht
van Herman Gorter afleiden.

2
In de bundel Liedjes, postuum verschenen in 1930, staat dit gedicht:
O kon ik zijn in u,
O kon ik maar zijn niets,
Geheel in u, in u.
Dat men mij zocht en niets
Vond, maar een spoor, een iets
Van mij, in u, in u.

Los gemaakt uit de bundel, die cyclisch is opgezet, verliest de tekst aan betekenis,
doordat de ‘u’ oningevuld blijft. Dat heeft tot gevolg dat het enige houvast bij de
interpretatie de verhouding tussen de ‘ik’ en de ‘u’ is. De eerste verlangt ernaar,
geheel en al in de ander op te gaan, als enkeling te vervagen, op te lossen in iets of
iemand anders. Zou je het gedicht, in een experiment met close reading, aan een
groep lezers voorleggen, dan geeft waarschijnlijk iedereen deze uitleg. Vraag je dan
tevens de ‘u’ te identificeren, dan, maak ik me sterk, is de kans niet gering dat de
antwoorden op religieuze of erotische gevoelens slaan: opgaan in God, eenworden
met de geliefde. Iemand die zegt: o, dat is natuurlijk de geest der muziek der nieuwe
menschheid, kent Gorter op zijn duimpje.
De Liedjes, waar Gorter in 1919 en 1924 een privédruk van heeft laten maken,
bestaan uit drie delen, met als titel: I Bij het naderen der Revolutie, II Bij het komen
van de Revolutie, III Bij de nederlaag der Revolutie. Aanleiding zijn de Russische
oktober-revolutie, de woelingen in Duitsland die uitdraaien op de dood van Liebknecht
en Rosa Luxemburg, en wie weet in eigen land het optreden van Troelstra. De cyclus
bestaat uit hoogst persoonlijke reacties, die voor het merendeel niet de actualiteit,
maar de verhouding tussen de ‘ik’ Gorter en de ‘u’, de nieuwe mensheid, tot
onderwerp hebben. Wat er in Europa gaande is, wekt hooggespannen verwachtingen:
Reeds nadert vastaan de Victorie,
Reeds spreidt zich de geelwitte glorie,
Als Aurora Borealis,
Maanvormig aan alle kant,
In Rusland, in Duitschland, England,
Poësis Via Triumphalis!
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Is de omwenteling op til, dan is de nieuwe, bevrijde mens binnen bereik gekomen,
en daarmee een ‘nieuw geluid’ in de poëzie. De dichter verloochent zich niet: vanaf
de eerste regels is duidelijk dat hij de politiek heeft omgezet in een visioen:
Een schoone Vrouw
Verscheen mij in 't Heelal,
Teeder als kristal,
Het beeld der Nieuwe Menschheid.

Gerrit Borgers & H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd

19

Herman Gorter in 1884.
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De Liedjes zullen in de eerste plaats handelen over die allegorische Vrouw, en over
's dichters gevoelens jegens haar:
En ik kreeg haar lief met diepe liefde,
En ik begon zeer zacht met haar te dansen,
Voor de diepe en diepe Heelal's glanzen,
En zij werd mijn allerhoogste Geliefde.

Dat lijkt op het eerste gezicht nogal kunstmatig: de liefde tussen een dichter van
vlees en bloed, en een hersenspinsel, maar Gorter concretiseert haar voortdurend,
met schoot, boezem en knie, met haar ‘zacht blozende kopje,/In zijn warrigen
harendos’, met zachte voeten, iemand met wie het goed dansen en vrijen is. De
abstractie wordt zo lijfelijk, dat de verhouding tussen haar en de dichter haast erotisch
móet uitvallen:
Schoot,
Eindlooze diepte,
Altijd verder,
Naar mate het verlangen groot.

In de reeks wordt de geliefde ook nog heel of half de personificatie van de schoonheid,
de poëzie, muziek, licht - maar steeds houdt ze zoveel lichamelijks, dat ze daartegen
kan. De ‘u’ uit het eerste hier geciteerde Liedje is dus tegelijk een denkbeeldig en
een tastbaar wezen, maar in dat gedicht staat niet haar erotische of ideologische
aspect in het middelpunt. Het gaat daar om een eenwording, om verbreking van de
grenzen van het ik, om opheffing van het subject. Pas wanneer dat lukt, ‘In U
gegaan,/En met u een’, is de ‘hoogste zaligheid’ bereikt:
Uw innerlijk
Is nu mijn uiterlijk.

De geliefde heeft ook een mystieke zijde. Een riskant woord, omdat ‘mystiek’
doorgaans, zoals de encyclopedie meldt, ‘in de wereld der religie’ wordt
ondergebracht, als ‘het streven naar de opheffing van het onderscheid tussen God en
mens of tussen een als goddelijkheid verstane wereld en de mens’(6). Dat streven of
verlangen, het eigen ik te laten opgaan in iets van hoger orde, komt echter niet
uitsluitend in officiële godsdiensten voor (waar veel mystici trouwens mee op
gespannen voet leefden). De Titaantjes van Nescio ervaren hetzelfde: ‘'s Zondags
liepen wij uren en uren ver over wegen, waar zij nooit kwamen, en op kantoor dachten
wij aan de slootjes en de weilanden, die wij gezien hadden en terwijl de heeren ons
bevalen dingen te doen waarvan wij 't nut niet begrepen, dachten wij er aan, hoe
Zondagavond de zon was ondergegaan achter Abcoû. En hoe wij woordeloos 't heelal
doordacht hadden, hoe God ons hoofd, ons hart en ons ruggemerg gevuld had en hoe
mal zij zouden kijken, als wij hun dat zouden zeggen.’ Abcoude en Durgerdam waren
toen nog zeer geschikte plekken voor die ‘opheffing van het onderscheid’: ‘En zoo
vloeiden de wereld en wij beurtelings in elkaar over’.(7)
Ook Gorter kent die sensatie; bij hem krijgt ze zelfs met zoveel woorden een
religieuze vorm. Hij buigt als een gelovige voor zijn Madonna:
O neem aan mijn devotie,
De vlammen van mijn emotie,
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Mijn oneindige liefde,
Waarin ik voor u neerkniel, Geliefde.

Hij roept de anderen op om zijn voorbeeld te volgen, in een socialistisch sursum
corda:
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Jubilate, menschen! Jubilate!
Met naar den hemel opgerichten monde,
Met vreemd-zalig verwasschene gelaten:
De Liefde is gevonden.

Het kan niet uitblijven, dat ze ook als ‘Verre Bruid,/Zachte schoone Bruid’ ten tonele
verschijnt: veel mystici hebben het huwelijk als kader voor hun beeldspraak over het
onzegbare gebruikt, en aan het Hooglied hun ‘bruidsmystiek’ ontleend (Bernardus
van Clairveaux).
In de Liedjes wordt een heilsverwachting uitgesproken, maar de komst der Geliefde
wordt verijdeld. De dichter leeft tussen hoop en vrees, tussen eenwording en,
afgewezen, alleen achterblijven. Mystiek is, als streven of verlangen, altijd ook
spanning of het lukt. Voor Gorter is dansen een vervulling:
Dansen is de voorpoort der liefde. Dansen is heilig.
Dansen is teedere minne.
Dansen met u, zoo glijdend en veilig,
Met u zijn bevredigd de zinnen.

Maar wil zij dat ook? Komt ‘De lang verlangde Algemeenheid’ ooit tot stand? De
mysticus hangt met heel zijn hart aan een staat van ‘ghebruke’, zoals Hadewijch die
noemt, aan de inlossing van zijn grootste verlangen, maar zijn leven is voor het
grootste deel: afwachten of het er van komt, in ‘ongheduricheit’, twijfel
gespannenheid, in hartstochtelijke ‘orewoet’. Gorter kent die stadia van
wankelmoedigheid en schrijnend verlangen eveneens:
Geliefde, ga niet weg van mij,
Gij zijt het eenig wat ik heb,
De vloed zijt gij,
Ik ben de eb.

Soms lijkt hij voortaan in ‘ghebreke’ te moeten leven:
Geliefde, gij hebt mij niet lief,
Dat kan ook niet.
Maar ik heb u zoo lief,
O zie 't, o niets dan zie 't.

Of Gorter ooit iets van Hadewijch gelezen heeft, weet ik niet, maar de overeenkomst
in hun mystiek gaat heel ver. Beiden leven onophoudelijk onder spanning, van
opklimmen, naderen, terug vallen, in een gespleten wereld van medestanders
(‘moghenden’ en arbeiders) en vijanden (‘vremde ghebuere’ en uitbuiters); tot in
hun taalgebruik en woordspel staan ze elkaar na.
Bij het denken aan de liefde
Heb ik liefde lief,
En 't is de liefde tot u, Geliefde,
Die mij tot die liefde hief.

Eeuwen eerder schreef Hadewijch over gelijkgezinden, over ‘moghenden’ die
...willen dorevaren al dat lant
Dat minne met minnen in minne ye vant;
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Hare fine herte es so ghehere;
Die weten wat minne met minnen lere
Ende hoe minne die minne met minnen ere.(8)

Nadat de revolutie het onderspit heeft gedolven, en de geliefde de dichter heeft
verlaten, blijft deze achter in ‘suete ellende’, leeg maar vervuld van haar beeld, en
van haar laat-
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ste woorden:
Ik leef nu in de arbeiders zelve.Ik leef in die wondere zaden,
De groote, de trotsche Arbeiders-Raden.Wordt één met hen, één met hen, leeren
Moet gij, mijn Dichter, mijn teere
Opnieuw...

Het gemis wordt de aanzet van een nieuwe spanningsboog (waar de reeks De
arbeidersraad uitvoerig over handelt); de vervulling wordt opgeschort, maar blijft
binnen het gezichtsveld. Het perspectief aan het einde is zelfs bemoedigend:
En in mijn diep in donkre voor der aarde staan
Voel ik mij zelf, Geliefde, en Menschheid overgaan
In elkander, en Eén worden, met het Heelal,
En daarin, ja daarmeê, worden één licht kristal.

Gorters lichtende toekomst is een knoop van ‘Geluk, Vrouw, Menschheid’, een ‘God’
waarin hij op kan gaan.
Dat is dan precies wat de twee of vier Gorters gemeen hebben: het verlangen te
verdwijnen, de mystiek, de wil deel uit te maken van iets groters, iets hogers, ten
langen leste: zich niet langer als deel, als afzonderlijk ‘ik’, bewust te zijn.

3
In de Liedjes heeft Gorter een autobiografie aangestipt, in De arbeidersraad is ze
voluit geschreven. Is eenmaal de zo verhoopte revolutie in de kiem gesmoord, dan
beseft hij: ‘Nooit zal ik zien,/Wat ik in droom aanschouw’; hij moet blijven verlangen,
en oppert met terugwerkende kracht:
Was dit 't misschien
Waardoor ik, jong, wist dat ik moest verlangen
Voor eeuwig,
En derven?

De arbeidersraad, in 1925 op papier gezet, stelt zulke vragen niet meer, is een
‘terugblik op de afgelegde weg’. Gorter weet dan hoe hij begon met:
...de oneindige liefde
Voor het heelal, de menschen en mij zelven,
Die drijft de keel des jongen mensch tot zingen,

en hoe lang hij erover deed voor hij de ‘zoete harmonie’ gevonden had. Hij kent
zichzelf van haver tot gort, somt zijn leermeesters op, vertolkt zijn
wereldbeschouwing, legt zich volledig vast.
In zo'n overzicht, zoale ook in sommige voorwoorden te vinden is, heeft Gorter
zijn ontwikkeling gefixeerd, en zijn bijzetting in de literatuurgeschiedenis voorbereid.
Het is veel boeiender, zijn werk te volgen zoals het was toen hij het maakte: onaf,
een onzekere pas op een onbegane weg. In de bundel Verzen van 1890, Gorters meest

Gerrit Borgers & H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd

experimentele, dus meest hachelijke boek, is nog niets van zijn latere politieke
standpunten te bespeuren, maar zijn aangeduide streven of verlangen is er al volop
in te vinden. Het maakt er minder kans van slagen dan in de Liedjes: het is nog niet
gericht op iets alomvattends, maar op de geliefde en op de natuur. Wat lukt met een
abstractie, gaat niet met levende wezens.
De onbestaanbare vereniging met de liefste is het onderwerp van een paar bekend
geworden ‘naïeve’ liefdesverzen: Gij staat zoo heel, heel stil (met de regels ‘... ik
wou/dat ik eens
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even u kon zijn,/maar 't kan niet, ik blijf van mijn’), Hè ik wou jij was de lucht (‘dat
ik je ademen kon’), Zie je ik hou van je:
Zie je ik wou graag zijn
jou, maar het kan niet zijn,
het licht is om je, je bent
nu toch wat je eenmaal bent.

En in het gedicht Ik had zoo lang rondgeloopen heet het:
O ik verlangde om niets meer te zijn,
niets meer dan haar en mijn
zelf heel weg te laten
om in die zachte maten
over te gaan van haar,

maar steeds stuit de dichter op het échec: de eenwording komt niet tot stand, en erger:
het lukt hem niet te zeggen waar hij op mikt:
Nog altijd kan ik 't niet zeggen,
mijn arme verlangen niet zeggen,
mijn leegte en mijn begeer
grooter en meer en meer.

Het individu dat zijn grenzen wil overschrijden, krijgt te maken met grenzen die aan
menselijke mogelijkheden gesteld zijn: de slotsom van Verzen 1890 is dezelfde als
die van de nagelaten Verzen: ‘Nooit kunnen wij dezelfde zijn’. De erotische
vereenzelviging is gedoemd te mislukken; ook de eenwording met de natuur is hooguit
een gewaarwording in het ogenblik, die zich niet in woorden laat vangen, dus
bestendigen. Een ervaring als uitgedrukt in De lente - ik sta midden in haar (trouwens
weer volstrekt geërotiseerd met ‘haar boezem, haar gladde rug, haar beenen’) is
mystiek bij uitstek: ‘'t is of ze heelemaal in me drong’, maar ook amper te incasseren:
‘hoe kunnen we het toch verdragen’.
De waanzin van Bavink (die de zon maar niet op het doek kan krijgen) is het
voorland van de sensitivist, en in Gorters Verzen ligt hij op de loer.
Een sterk staal daarvan is de weerkerende botsing van de uitersten ‘lachen’ en
‘weenen’ in gedichten als De lente komt van ver, Ik zat eens heel alleen te denken,
Stil grijs lichtrood leeft ze: deze poëzie draait om emoties waar geen controle op
mogelijk is. In veel gevallen zijn gevoelens in het geding die op depersonalisatie
wijzen: het ik raakt van zichzelf en zijn lichaam vervreemd, doordat het méér wil,
en meer bevroedt, dan een mens gegeven is te verwerkelijken. In veel gedichten
leiden lijf, voeten, handen, ogen bijna een afzonderlijk bestaan, met als meest krasse
voorbeeld:
Mijn lichaam was toen zoo wonderlijk,
elk lid afzonderlijk
leefde, ik zag het aan,
ik wist niet waar te gaan.

De waarneming van ‘veel goud eikegeel’ in de felle zon kan genoeg zijn om buiten
zichzelf te raken: ‘Spiegelend was de lucht of ik overal wandelde,/heet gezwollen
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of ik in duizend veranderde’. Een lentedag, het gezicht op een stad kunnen
angstaanjagend worden:
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De lippen hangen dan stil,

Ik begon toen stil te rillen

de handen een weinig kil,

en in me bang voor mijn gillen

het lichaam in lucht, de rille-

te worden dat ik ging doen,

in eens om het uit te gillen.

ik kon het niet houden toen.

Verzen 1890 gaat over verhevigde waarnemingen, indrukken, verlangens, te
‘vergaan/in 't licht te loore’; alsmede erotische gevoelens, die tornen aan het ik, het
zelf, en die dan ook de dood in het spel brengen. Henriette Roland Holst heeft, in de
flamboyante stijl die Tachtig in zwang bracht, gezegd: ‘Het felle rood van de roos
der passie, dat zoo puur in elk blad brandt, verandert àl te schielijk in het
somber-geronnen rood van den dood’.(9). (Een zinspeling op het gedicht Een roode
roos is in mijn hand, dat eindigt met de regels: ‘Dood, o dood,/sombere, somber
geronnen rood,/kom, o kom’.) Enkele malen wordt de vergankelijkheid met zoveel
woorden in de poëzie genoemd: in de twee gedichten waar de klok de tijd van leven
af telt, in de aanroep: ‘mijn jeugd, mijn jeugd, vlucht, vlucht,/vlucht niet te gauw
voorbij’.
De exaltatie brengt Gorter ten leste onuitsprekelijke ervaringen, nog maar amper
aan te duiden met een poëzie waarin zin en woord in ontbinding verkeren, die een
onvervuldheid achter laten - te loor gaan in het licht, uit zichzelf treden, is ook een
griezelige belevenis: het bereiken van het doel is fataal. In brieven aan Van Deyssel(10)
heeft Gorter laten doorschemeren dat het schrijven van deze gedichten hem ook
fysiek danig had aangepakt.
De poging, op te gaan in licht, natuur, vrouw, is in Verzen 1890 en in het daarop
volgende werk(waaronder De dagen en Een dag in 't jaar) uitgelopen op een
grensverlegging, emotioneel en poëtisch, maar niet op een andere, heerlijke staat van
zijn. Wat voor de poëzie zuivere winst was (daar kom ik straks nog op terug), stelde
Gorter teleur. In één gedicht, lang voor de ‘kentering’ geschreven, staat dat eigenlijk
al:
Ik wilde ik kon u iets geven
tot troost diep in uw leven,
maar ik heb woorden alleen,
namen, en dingen geen.

In de jaren voor hij zich tot het socialisme bekeerde, komt in Gorters brieven aan de
componist Diepenbrock meermalen Kant ter sprake, de vraag naar het absolute
kennen, naar ‘het algemeene’, naar een werkelijkheid buiten de gedachtenwereld.(11).
Het mystieke verlangen lag in Gorters aard, maar het duurde tot hij op Marx stuitte,
voor het zijn doel, zijn ‘u’ vond.

4
Al in de Mei, in 1888 voltooid, is eenwording een belangrijk thema. Om te beginnen
door de pantheïstische gedachten in het epos: ‘Er ligt in elk ding schuilend fijne
essence/Van and're dingen’ - de eenheid van al het bestaande ligt vast. Interessanter
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dan deze, onuitgewerkte levensbeschouwing, is in de handeling het verlangen van
Mei, zich met Balder te verenigen:
Gij zijt geheel in mij en ik behoorde
U al zoo lang, ik weet niet meer wat is
Uw of mijn leven, uw gelijkenis
Ben ik, gij mijn...

Maar Balder wijst haar af: vervuld van muziek, louter ziel, heeft hij niets en niemand
nodig om zich te vervolledigen, om in op te gaan, of zelfs maar mee bezig te zijn:
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Wie dùs zijn ziel is, is zichzelf een God.
Ik ben mijn ziel, ik ben de een'ge God.
Er is nu niets meer dat mijn blindheid heelt,
Mijn God, mijn ziel, naast haar bestaat geen beeld.
'k Word stil en niets bestaat meer dan mijn ziel,
Geen ding, geen woord, en niets dat mij ontviel.

Voor hem zijn subject en object niet gescheiden; hij heeft geen toekomst en geen
geheugen: de tijd is uitgeschakeld. Met deze eenzelvige kan men niet blijvend omgaan;
de dichter evenwel is zijn aardse afschaduwing, omdat hij ‘zich zelven hoort/En naar
zich luistert, wat geboren wordt/Aan leven in zich’ (aldus Balder), en het meisje Mei
herkent in de dichter het beeld van de godheid: ‘Gij zijt als hij, als hij, in uwe stem’.
Van meet af aan is de poëzie een middel, is dichten een manier om de vervulling te
bewerkstelligen, of althans te benaderen. In 1886 al schreef Gorter, in een brief aan
zijn verloofde: ‘Ik geloof dat ik mijn eigenlijk ik eerst dan ben, als ik ben in zoo'n
dichterlijke toestand. Ik voel dan alles zoo duidelijk...’(12) Van poëzie en muziek komt
de verlossing; later heeft Gorter het ook telkens over ‘de geest der muziek der nieuwe
menschheid’.
In één opzicht verschilt de Mei opvallend van het overige werk: het meisje Mei,
evengoed een ‘mooi, warm wicht’ als het symbool van schoonheid, jeugd, natuur,
vertegenwoordigt het zoeken, het streven naar eenwording en transcendentie, vanaf
de Verzen van 1890 is de vrouw steeds met het doel verbonden, en is de dichter
onderweg.(13)
De reeks De dagen, verschenen in De Nieuwe Gids van oktober 1890, is een poging
de indrukken van een verblijf aan zee onder woorden te brengen, met veel, soms
zelfgemaakte adjectieven (‘het roode japonnige’), woordkoppelingen (‘de zee, de
zee, de stormzee, zeeïg, siszée, grijnszée, stormschuim, huilschuim,
bruischzée,/heetzée, keelzée, hoogzée’), en andere ontwrichtingen van de taal, die
het beeld verbrokkelen, sensaties verbijzonderen, aldoor niet kunnen vangen wat de
dichter ervaart. In de duinen en in het pension bevindt zich ook de vrouw,
herhaaldelijk (en nog merkwaardiger dan in Verzen) als ‘vleesch’ aangeduid: met
‘roode vleeschhandekes’ en zelfs met ‘teere vleeschvoeten’, en met ‘dijwarmte’. Het
geheel is de uiterste consequentie van het sensitivisme (naast Van Deyssels Menschen
en bergen, waar Gorter het een en ander van opgestoken had): de dichter voelt zich
dan ook ‘lichtvoetig en duizelig en hoofdverloor’. Tot in het extreme sensaties
ondergaan, letterlijk een en al oog en oor, reuk en tastzin willen worden, betekent:
opgaan in wat ervaren wordt, volledige overgave. Zoals gezegd, liep Gorter hierin
vast; de ‘kenteringssonnetten’ zijn een eerste poging om aan gewaarwordingen, en
de poëtische verwerking ervan, structuur te geven. Natuurlijk bleef hij de dichter die
eenmaal de taal uit zijn voegen getild had, maar hij schrijft meer volgens de
grammatica en het woordenboek, ‘gewoner’, en in een vorm die dwingt tot soberheid
en ordening. Natuur en erotiek zijn nog altijd de voornaamste thema's, maar het
zoeken naar iets anders, iets groters dan de fysieke ervaring wordt duidelijker:
Mij is het wachten, zal niet uit de volle
wereld iets komen tot me, mededoogen
brengend?
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Regels als ‘Hoe onzeker is toch het leefgevoel’ en ‘En mij grijpt aan begeerte om te
hebben’ lopen vooruit op het laatste

Gerrit Borgers & H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd

26
sonnet, waarin Spinoza al een woordje meespreekt: ‘God is geheel en wij zijn zijne
deelen/laat ons dan ook aan God een lofzang zingen’.
In de zogenaamde spinozistische verzen, voor het eerst in 1897 gepubliceerd, is
die lofzang vervat. Opgaan in iets anders, iets van een hogere orde, wordt om zo te
zeggen door Spinoza's leer vereenvoudigd, en zelfs gegarandeerd. De wereld is een
eenheid, ‘Natura sive Deus’, en als alles ‘in God begrepen’ is, en daarmee schoon,
en goddelijk, ligt de vervulling binnen bereik, als de mensen maar ‘Gode te erkennen
pogen’.
Ongetwijfeld heeft Gorter in de leer van Spinoza, die subject en object gezamenlijk
opnam in het hoogst denkbare, een visie gevonden die met zijn gevoelens strookte.
In een terugblik op zijn leven (zoals hij er ook als socialist geschreven heeft) staat:
Nadat ik jong en teer geboren was,
ontstond in mij het lachen van de vreugd
door 't zien van God's liefelijk aangezicht.

Dat is ‘ghebruke’, vervoering, ‘maar de ziel wordt versterkt alleen door rede’: de
leer bekrachtigt de natuur.
Een tijd lang heeft Gorter gemeend dat de zon voor hem was opgegaan: ‘diep in
mijn hart heb ik het toch gevonden,/'t geheim’, en het nieuwe inzicht heeft hem zelfs
de mystieke extase geschonken, mèt de terugval die ook Hadewijch kende. Er is ‘van
uit God's wezen, zijn eeuwige licht’ een jonge vrouw naar hem gezonden, over wie
hij schrijft:
Wanneer ik lang met haar gesproken heb,
en heb mijn blikken als in haar verzonken,
en 'k ga dan van haar, dan is er een eb
in mijn bestaan, en 'k ben als leeggedronken.
Maar werklijk is 't de volheid, die ik schep
uit haar bestaan, en hare taal, geschonken
te rijkelijk, die ik dan in mij heb,
waardoor ik ben verwezen en als dronken.

Uiteindelijk echter faalt de wijsbegeerte, volgt er uit alle inzicht geen volkomen
begrip, dat een volkomen ideaal realiseerbaar maakt:
Terwijl ik voel dat ik wel iets meer ken,
en dat het licht is binnen in mijn hart,
is toch de wereld om mij nog zóó zwart,
dat ik weet dat ik nog zeer weinig ken.

De volgende stap werd dus: kennis vergaren, die ook ‘de wereld om mij’ in een
helder licht zet, en die vond Gorter in het historisch materialisme, dat in die dagen
de victorie zag naderen, dat het ideaal binnen handbereik had.

5
Kortom: Gorter is zijn leven lang bezig geweest met het zoeken naar de vervulling,
die aan de gescheidenheid een eind zou maken, die de enkeling zou verheffen tot
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een betere staat van zijn, zeg maar tot zaligheid. Als denker, als politicus en als
dichter (of: als vier dichters) heeft hij onophoudelijk dat ene doel nagestreefd, of het
nu in de natuur, in de vrouw, in de poëzie, in de schoonheid, in God, of in de nieuwe
mensheid gelocaliseerd was. In wezen was het doel dit alles tegelijk: Gorter heeft
het voortdurend vlees laten worden in de meest letterlijke zin, tot in zijn laatste, twee
dagen voor zijn dood voltooide sonnetten, met borsten, benen, buik en benevelende
lichaamsgeur. Ze mag
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dan (in Pan) een ‘gouden’ meisje heten, ze voelt ook heel lekker aan. Mystiek en
zinnelijkheid verdragen elkaar niet slechts, ze horen bijeen.

6
Met opzet veel citerend, heb ik laten zien dat die veranderlijke Herman Gorter
volmaakt zichzelf is gebleven, dat die ‘arme jongen/met te groot verlangen’ gedurig
hetzelfde heeft gezocht. Meermalen heeft hij in gedichten en in ander werk die
constante aangewezen. Je kunt het daarbij laten, maar ik wil nog een paar verklaringen
zoeken: voor het onverminderd streven, en voor de gedaanten die Gorter aangenomen
heeft, voor de constante en de variabelen.
Tot dusverre heb ik niet laten merken dat het ideaal, in een vrouw geïncarneerd,
dikwijls de trekken aanneemt van een moederfiguur. In de spinozistische verzen bij
voorbeeld wordt God vergeleken met ‘een moeder die alles in zich sluit’, in de
socialistische School der poëzie (1905) zijn de vrijheid en de arbeid een moeder, in
de Liedjes wordt de ‘Geest van de Muziek’ als ‘mijn Moeder’ aangeduid; al in het
jeugdwerk Lucifer ligt de dichter ‘aan den boezem der zee’ en waant zich weer terug
aan de moederborst. De voorbeelden zijn talrijk; er is ook biografisch aanleiding om
te veronderstellen dat Gorter een zeer hechte binding met zijn moeder heeft gehad(14).
Het wordt dan verleidelijk, bij Freud en de zijnen te rade te gaan, desnoods om
zich met hun analyse te vermaken. ‘Het ligt voor de hand de behoefte de ander iets
te geven, te troosten, met zijn woorden te verwarmen, de weg te wijzen, in verband
te brengen met “mothering”. We weten dat het kind zijn eerste activiteit ontleent aan
de moeder, het neemt de rol van moeder over; zo vindt de behoefte tot functioneren,
waartoe verschillende driften hun bijdragen leveren, zijn vorm in de buitenwereld...
Ook het jongetje leert activiteit van moeder, zijn eerste activiteiten zijn ontleend aan
haar en slechts mogelijk door identificatie met haar. Een moeder voedt niet alleen,
maar streelt ook en behoedt het kind voor eenzaamheid en angst. Zo kunnen woorden
en zeker klanken strelen, angst wegnemen en ons van eenzaamheid verlossen, in dit
opzicht geeft de kunstenaar ons hetgeen een moeder geeft.’ Aldus de psychiater
P.C.Kuiper, over de relatie tussen de ‘orale fase’ en het kunstenaarschap.(15)
Een betere proef op de som dan Gorters werk kan men zich niet wensen. Troosten
en ‘zich geven’ keren er steeds, ongeacht zijn ideologie, in terug. Het zit al in de
reeds eerder aangehaalde regels uit Verzen 1890: ‘Ik wilde ik kon u iets geven/tot
troost diep in uw leven’; het speelt vooral een rol in de socialistische gedichten, waar
Gorter zich vergelijkt met een meisje, ‘o wonder zoo zoet’, dat ‘zich geeft den
minnaar’ als ‘een groot offer’; als zijn grootste wens uitspreekt ‘om zich te geven
voor de heele menschheid’, en voor haar ‘gaarne (zou) willen sterven’. In de Liedjes
schrijft hij:
O kon ik maar alles,
Geliefde, u geven.
Maar niete lesch
ik dien dorst met mijn leven.

En in de nagelaten Verzen heet het:
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Eindlijk kan ik
zuiver leven:
een doel won ik,
mij te geven.
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Zou je deze zelfopoffering psychoanalytisch willen duiden, dan is nabootsing van
de moederrol de meest voor de hand liggende uitleg. Eén van de drijfveren van
Gorters zoeken is dan: iets willen aanbieden wat werkelijk hulp belooft. Maar Gorter
heeft ook gezegd dat ‘geven’ gelijk staat aan ‘ontvangen’, kijk naar dat meisje van
hierboven:
Zooals zij dan, die alles alles geeft,
die zich zelf maakt tot een groot offer,
juist meer ontvangt doordat zij geeft, zij leeft
door weggeve', en houdt àltijd meer over, Zoo mocht ik maken mijn zuiver genie en zij voor mij! - onzer democratie.

Identificatie met de moederrol, geven en zorgen, belooft ook de koestering van
vroeger, de warmte, de zorgeloosheid. Dat ‘sterven voor de mensheid’ is ook ‘zich
geheel oplossen in de schoonheid’ - per slot van rekening is de nagejaagde geliefde
tevens de verloren moeder:
En zij snelde naar mij toe, mijn Geliefde,
Die mij boven alles liefde,
Omdat ik als eersteling zong.
En zij snelde naar mij toe, mijn Moeder,
Die altijd was mijn behoeder,
Aan wier knieën en borst ik drong.
En zij liep naar mij toe, mijn Vrouw...

In een wereld die door Freud met een ‘dirty mind’ is opgezadeld, is de aanvechting
sterk, om Gorters mystieke verlangen, ‘ontbonden te worden’, nuchter op te vatten
als de wens, in de moederschoot terug te keren. De freudiaan, die ten overvloede
hoort dat Gorters vader stierf toen de dichter zes jaar oud was, lacht in zijn vuistje.
Voor negen van de tien psychoanalytische beschouwingen over literatuur geef ik
geen cent, maar in dit geval moet ik erkennen dat het de moeite kan lonen, in Gorters
werk naar een ‘mythe personnel’ te zoeken, zoals Charles Mauron(16) het noemt: een
psychologisch verklaarbare constante. Vooropgesteld zij dat daarmee Gorter niet
‘verklaard’ is, dat aan zijn ontwikkeling op zijn minst andere ophelderingen te pas
moeten komen. In een van zijn spinozistische verzen staat:
Maar zoowel het vroeg sterven van mijn vader,
als 't ontbreken van wijzen in deez' tijden,
deden mij veel van wat er moest ontbreken.

Bij het biografische hoort het historische: ook een moederskindje is een kind van
zijn tijd. Gorter is opgegroeid, en als dichter werkzaam geweest, in een periode van
ingrijpende veranderingen in de Nederlandse samenleving. De industrialisering, de
vorming van nieuwe politieke groeperingen, het verval van het christendom als
heersende levensovertuiging, en de afbrokkeling van de Victoriaanse moraal voerden
tot een toestand van ‘anomie’. De term is van Gorters tijdgenoot, de socioloog Emile
Durkheim, die ermee doelde op een tijdvak zonder de oude zekerheden, die opgegeven
zijn, en nog zonder nieuwe, die eerst gevonden moeten worden. Het fin de siècle
was een breukvlak van twee eeuwen (Jan Romein), ‘een verbrokkelde tijd’, een
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toonbeeld van ordeloosheid zonder houvast aan een leer, een godsdienst of filosofie
of politieke overtuiging, die zicht gaf op de verwarrende veelheid. ‘Het is de vloek
van onze tijd dat het besef van de samenhang verloren ging. Iedere eenling verdort
in zijn verlatenheid, vrij-
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Herman Gorter omstreeks 1920.
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willig of hem opgedrongen, en de gevoelens waaruit de samenhang geboren wordt,
verdrijft de drang naar beperkte verstandelijkheid’, meent Albert Verwey(17). Hij
tekent meteen bezwaar aan tegen het materialisme (dat uitsluitend verstandelijk te
werk gaat), en juist daarin vond Gorter, na de nodige omzwervingen, een ‘besef van
samenhang’.
Dat is niet zo verwonderlijk. Nadat het christendom, althans in intellectuele milieus,
de omgeving van de Tachtigers, had afgedaan, was er geen alternatief, massaal
aangehangen leerstelsel om de open plaats in te nemen. Spinoza's wijsbegeerte kon
Gorter wel licht brengen ‘binnen in mijn hart’, maar liet de wereld in het duister,
reikte niet verder dan het verlichte individu. En Gorter wilde zorgen, helen en troosten,
en vooral: zich één weten, misschien niet met de mensen, maar dan toch met hun
ideaal. In een brief aan zijn moeder, van 1888(18), schrijft hij: ‘Het is gek, ik houd van
alle menschen bijna, als ik over ze denk, dat komt dan zijn ze mijn eigendom, mijn
denkbeeldige menschen, maar in werkelijkheid vervelen ze me vaak. Ach, alle liefde
is liefde voor denkbeelden, dat kan niet anders.’ Zo'n zinnetje vervangt een heel
essay.
Goed, Spinoza bood wat dat aangaat geen uitkomst. Zijn leer was, in het Latijn of
in vertaling, enkel bruikbaar voor Gorter en zijns gelijken, een bevestiging van het
isolement. De enige sluitende theorie over mens, wereld en bestemming die in die
tijd een alternatief kon zijn, was het marxisme. Het verbond alle mensen, een handvol
klassevijanden uitgezonderd, in een strijd die perspectieven leek te bieden: het was
een verhoudingsgewijs massale beweging èn een eschatologische, die de vervulling
in het vooruitzicht stelde. Precies die twee trekken heeft Gorter, los van de actuele
politiek van S.D.A.P., S.D.P., enzovoorts, in zijn dichtwerk zwaar aangezet: ‘de
arbeidersklasse danst een groote reidans’ en ‘reeds nadert vastaan de Victorie’, dáár
ging het hem om.
Het wegvallen van de christelijke ‘zingeving’ aan het bestaan heeft vele van Gorters
tijdgenoten dwars gezeten, zonder dat ze hun toevlucht zochten bij Marx en Engels.
De historische verklaring heeft op haar beurt de biografische nodig, en beide hebben
- het gaat hier om niet minder dan vier dichters - de literaire verklaring van node.
Gorter heeft, radicaler dan welke Nederlandse dichter ook, door poëtische tradities
de bezem gehaald: in dat opzicht is hij de incorporatie van Tachtig. Terwijl Kloos
zich beklaagde dat de wereld ‘zóó oud’ was, en dat ‘iedere litteratuur... den last van
zóóvele voorgaande litteraturen te dragen’ had,(19) schreef Gorter poëzie ‘van de
onmiddellijke realiteit - zonder de traditie van vroegere tijden’. Nergens heeft de
Nederlandse poëzie van het fin de siècle zich dermate van het lezerspubliek
vervreemd, en haar bestaansrecht zo geriskeerd, als in de Verzen van 1890.

7
Wat de dichtkunst betreft, is de Beweging van Tachtig belichaamd in Perk, Kloos
en Gorter. De Gedichten van Jacques Perk (1882) droegen, niet in het minst door de
ophef die erover gemaakt werd, tot de vernieuwing bij: de sonnetvorm, de
natuurbeelden, het schoonheidsideaal dat in Mathilde gestalte kreeg, dat waren
ongehoorde dingen in die jaren. Toch is het werk nog volop retorisch; het wemelt
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van vragen, uit- en aanroepen, en om regels als: ‘Gij, zwaatlende olmen, nijgt u naar
het pad,/En kust den dauw van sidderende mossen!’ schiet ik onwillekeurig in de
lach. Bomen die met verliefde kronen staan te keuvelen, vooruit, maar een iep die
buigt als een knipmes, dat is mallotig.
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In het werk van Willem Kloos, althans dat kleine gedeelte van zijn Verzen uit 1894
dat zijn faam uitmaakt, is de retoriek goeddeels bedwongen. In het bijzonder kon
Kloos beter met het ritme overweg, wat samen met zijn symbolistische beeldspraak
aan zijn sonnetten een uitgebalanceerde opzet geeft. De beste gedichten hebben iets
kwijnends, iets zieks: een tegenwicht voor pathetische aandriften; juist als hij niet
een God in 't diepst van zijn gedachten is, raakt hij op dreef.
Gorter is veel verder gegaan dan deze twee. Hij heeft woorden en beelden de
poëzie binnengehaald, die voor zijn tijdgenoten onwelluidend en onesthetisch waren:
‘kindernagels’, ‘zoete vla’, ‘wielrijders’ in de Mei, ‘koeoogen’, ‘luchtkijkers’,
‘lokomotieven’ en de ‘bolle rode fairylamp’ in de Balder-fragmenten, om maar
enkele voorbeelden te noemen. De ‘standsverschillen tussen woorden’ (Rodenko)(20)
zijn afgeschaft. Al in de Mei zondigde Gorter om de haverklap tegen de strenge eisen
van het rijm; in later werk heeft de poëtica nog veel meer veren moeten laten, hoewel
het rijm nooit volstrekt afgezworen is. Vooral in de sensitivistische gedichten negeert
Gorter de gewone syntaxis, maakt een eigen zinsbouw en woordenschat; zelfs zoiets
simpels als een titel is maar sporadisch boven een gedicht te vinden.
Dat alles gebeurde in het bestek van krap tien jaar; toen de Verzen verschenen,
was J.J.L. ten Kate nog maar net een jaar dood, en de grote Beets publiceerde nog.
Geen wonder dat Gorter het in de pers hard te verduren kreeg: venijnige kritieken,
bespotting en parodie waren zijn onthaal. Een grapjas stelde in het Handelsblad zelfs
voor het gedicht Leven, zoele omsomberde even inschitterde achterstevoren te lezen.(21)
In de Beweging van Tachtig heeft de literatuur, de poëzie in de eerste plaats, zich
los gemaakt van het (burgerlijke) publiek dat de voorafgaande literatuur las (de
dominee-dichters, de historische romans), en dat vanzelfsprekend zeer ontsticht
reageerde op die nieuwlichterij. Tachtig was zowel een literaire als een sociologische
verschuiving: sindsdien moet de literatuur het hebben van een intelligentsia, van een
betrekkelijk klein publiek.(22) Deze ontwikkeling had zich in het buitenland al veel
eerder voorgedaan; Tachtig is ook profijtelijker te beschouwen als een
inhaalmanoeuvre dan als een ‘beweging’ op eigen kracht. Tot de vorming van een
‘school’ van gelijkgezinden kwam het pas later, in De Beweging van Albert Verwey
(eerste jaargang 1905), en binnen het socialisme.
Gorters keuze voor een ander publiek (de arbeiders, de hele mensheid) betekende
een stap buiten de literatuur zoals die sedert 1880 is blijven functioneren. Dat verklaart
voor een aanzienlijk deel het gebrek aan belangstelling voor zijn socialistische poëzie;
Knuvelder wijdt in zijn Handboek(23) een twaalf bladzijden aan Gorter, waarvan twee
over het werk na 1892 handelen. Van vooringenomenheid is geen sprake: Mei en
Verzen hebben een rol gespeeld in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur; al
Gorters geschriften van nadien staan naast de literaire ontwikkeling, op een eendere
plek in de marge als de ‘jong-protestanten’ van het tijdschrift Dpwaartsche Wegen
of als de ‘mythologische dichters’ (Van der Molen, Van Tienhoven) uit de jaren
vijftig. Daar is geen waardeoordeel mee gemoeid; het is eenvoudig een constatering.
De literatuur heeft een andere richting ingeslagen dan Gorter voorstond.
Dat hij niet mee ging, is na het voorgaande begrijpelijk. Terwijl het in zijn aard
lag, zich met iets groters te willen vereenzelvigen, was hij het die het individualistische
experiment het verst heeft doorgedreven, tot onverstaanbaar wordens toe.
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Je kunt misschien zeggen dat hij in zijn vroege poëzie (dus tot hij bij Spinoza in de
leer ging), de oplossing zocht door introspectie, en later in extravert leven en schrijven.
Balder die blind (en doof) voor de wereld luistert naar de roerselen van zijn ziel, is
de tegenvoeter van de dichter die de lof van de arbeiders en van het ‘alleen eeuwig
zalig Communisme’ zingt. In de socialistische gedichten is er een verstandhouding
met een groot publiek dat, een nieuw retorisch element, aangesproken en aangeroepen
wordt. (Maar uiteraard blijft Gorter van Mei tot Pan de ‘ik’, de dichter die zich
telkenmale in zijn verhaal mengt: de oplossing voor de mensheid is ook de
verwerkelijking van zijn streven - met minder publiek valt dan geen genoegen te
nemen.)
Poëtisch heeft Gorter bij zijn bekering niet enkel winst geboekt. Brandt Corstius,
toch een fervent bewonderaar, heeft er al eens op gewezen(24) dat ‘wanstaltigheid’
zijn beelden bedreigt: het socialisme dat een ‘eikeltje’ is, of van een ‘slakje’ een
‘olifant’ zal worden, de integrale arbeidersklasse die ‘de bergen instijgt’ om een
‘reuzendiamant’ te vinden (het communisme, dat spreekt), zulke voorstellingen
werken op de lachspieren. Een dichter die zich richt tot de ‘alvoedende
menschmaatschappij’ en eindigt:
Laat dien drang naar eenheid bloeien in mij,
die met mijn voeten in uw boezem sta,

die dichter riskeert voor potsierlijk versleten te worden. Ook is het eigenaardig, ‘drie
kameraden’ te vergelijken met ‘een zalm, een kabeljauw, 'n tarbot’ die te zamen
zwemmen, of van de ‘stralend rijke Geest der Nieuwe Menschheid’ te zeggen:
Zij ziet mij aan en uit haar oogen springen
Kinderen, naakt en blij, die luide zingen,
Zij ziet mij aan, en van haar boezem geuren
Rijzende bloemen in duizende kleuren.

Daarbij vergeleken is de onbevlekte ontvangenis een flauw verhaaltje.
Poëzie over een abstractie is gevaarlijk, en Gorter heeft heel wat erger beelden
laten passeren dan de ‘zingende zuilen’ van Schaepman(25), waar Kloos indertijd zo'n
plezier om had. Poëzie met een retorische inslag vervalt (zie Perk) gauw en ongemerkt
du précieux au ridicule. Men kan dat zonder kwaadaardigheid vaststellen: het past
ook helemaal bij Gorters naïviteit.
Het doet ook in genen dele afbreuk aan de waardering waar Herman Gorter recht
op heeft; als enige onder de Tachtigers die, al was het met een heel ander vertrekpunt,
met de poëzie probeerde wat in Frankrijk de symbolisten wilden. Er is natuurlijk
geen vergelijk tussen hem en bij voorbeeld Mallarmé, maar door zijn gebruik van
de (tamelijk) vrije versvorm, de doorbreking van de zinsbouw, zijn beeldspraak, de
verbinding van poëzie en muziek, de hermetische, moeilijk toegankelijke teksten die
hij schreef, is hij een van de weinigen in zijn tijd die èn inhaalde, èn voorop liep.
Zijn Verzen zijn wel expressionistisch genoemd, en met het werk van Vincent van
Gogh vergeleken(26); het verdient de voorkeur te zeggen dat in Gorters gedichten de
Nederlandse poëzie gelijke tred hield met de Europese.(27)
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Zoeken naar de vervulling, de unio mystica, is de grondtrek van Gorters werk, en
allicht de rode draad in zijn biografie. Hij heeft ook bestendig gezocht door middel
van de poëzie:
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Een zoeker, een poëet ziet in de ruimte,
zooals een man, die op verschansing hangt,
en naar de zee ziet, de zoete glijdende.

Het verlangen, de wereld te ‘beelden’, is het verlangen met haar één te worden;
uitbeelden staat gelijk aan vereenzelviging, dichten aan geheel en al opgaan in wat
bezongen wordt. ‘De wereld beelden’ draait natuurlijk uit op muziek, want voor de
‘weelde’ van de eenheid zijn geen woorden te vinden.
Treedt bij Gorter de poëzie buiten haar oevers, de taal en de traditie aantastend,
of in een bandjir van duizenden versregels, of in beelden die hilariteit verwekken,
dan is dat steeds omdat overstroming, buiten zichzelf raken, oneindig worden,
grensoverschrijding zijn doel en wensdroom was.
Er valt over Herman Gorter nog heel wat meer te vertellen dan ik hier gedaan heb,
er moeten nuances worden aangebracht, er moet heel wat worden aangevuld - wie
de wereld wil beelden, is niet in een handvol bladzijden te beschrijven. Als Gorter
zich zo vlot liet inpakken, hoefde men hem niet te herdenken.
Al eerder heb ik geciteerd uit het gedicht Zie je ik hou van je. Het is veertien regels
lang een liefdesverklaring waar lezers eigenlijk geen barst mee te maken hebben,
maar in de laatste verzen bezwijkt de poëzie:
O ja, ik hou van je,
ik hou zoo vrees'lijk van je,
ik wou het helemaal zeggen Maar ik kan het toch niet zeggen.

Wie, met hoofdletter en al, zoveel lef ten toon spreidt, die hebben de Goden lief.
Jacques Kruithof
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III Henriette Roland Holst
1
Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869-1952) behoort tot de laatste generatie
die nog in de 19de eeuw volwassen is geworden. Wanneer zij, in de negentiger jaren,
bewust het laatste decennium binnenstapt van de eeuw die het historisch besef zo
niet uitgevonden, dan toch tot haast pijnlijke scherpte heeft opgedreven, draagt zij
mèt haar generatie-genoten de last van de tijd. Zij heeft die last naar eigen aard
ervaren en is daardoor getekend.
Wat daar samenkomt aan het slot van de 19de eeuw, valt onder zeer verschillende
noemers en is zeker niet louter gelijk te stellen met ‘fin de siècle’ (de term stamt uit
de periode zelf), dat wil zeggen met de kwijnende levensmoeheid welke met een
ziekelijk, en ook cynisch welbehagen de dagen en de jaren ziet wegdruppen als
vluchtige glanzen die in zwarte diepte van de tijd verdwijnen om het eens mooi te
zeggen in de beelden van weleer.
Dit is slechts één, voornamelijk literair aspect van een groeiende onzekerheid over
de toekomst, die veel wijder reikte en veel dieper stak dan de uitputting welke de
derde generatie van de bourgeoisie tot een wat neurasthenisch volkje stempelde.
Onheilsprofeten heeft de 19de eeuw trouwens altijd gekend, en het rozig optimisme
dat wij voor die tijd kenmerkend achten, blijkt bij nader toezien effect van historische
straalbreking. Maar de laatste generatie beseft dat de onheilsprofeten zichtbaar gelijk
beginnen te krijgen - althans vanuit het gezichtspunt van het liberaal
vooruitgangsgeloof. - De wereld wordt lelijk en platvloers. Er mogen nog zoveel
musea, universiteiten en muziektempels gebouwd worden, de lelijkheid van de Pijp
en van al die andere, nog veel grotere kazernewijken van de Europese wereldsteden
(Europa is nog de wereld) is overweldigend. En hangt samen met een dieper en wijder
stromende beweging: de ellende van wat men op de bel-étage de werkmansstand
noemde, en in rokerige achterzaaltjes het proletariaat, wordt openbaar èn agressief.
Weliswaar was men op de bel-étage al tientallen jaren op zijn hoede voor de
uitbarstingen van het grauw, maar pas het laatste kwart van de 19de eeuw moet,
noodgedwongen, de organisatie van dat ongewassen volk dulden, en raakt daardoor
vervuld van een bijna verlammende angst voor de toekomst. Het gebinte van de
samenleving kraakt in zijn voegen.
Voor de liberale burgerij - en de 19de eeuw ís de eeuw van de liberale bourgeoisie
- vormt een georganiseerde arbeidersmacht een rechtstreekse aantasting van haar
positie, en daarmee van het wereldbestel zelf. Hoe doordrongen ook van relativerend
historisch besef, dieper lag bij de burgerij de overtuiging dat voor de instandhouding
van de wereld haar eigen overheersende positie een volstrekte voorwaarde was.
Slechts een enkeling kon voorzien dat de arbeidersbeweging, zich organiserend
tot strijd tegen de burgerlijke samenleving, zich daarmee ook begaf in de ban van de
tegenstander, en afstand deed van haar gevreesde, onvoorspelbare vulkanische kracht.
De aanwijzing van 1 mei tot vaste vier- en demonstratie-dag van de arbeidersbeweging
(1889), betekende een hele verlichting voor de 364 overige dagen van het jaar.
Dit komende verloop lag echter nog goeddeels buiten de gezichtseinder van de
liberale burgerij, en met name van die leden van haar jonge generatie die in dat laatste
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de rug toekeerden, en zich aansloten bij de beweging die een scho-

Gerrit Borgers & H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd

36
ne, heldere toekomst beloofde. Tot die groep, die in de vitale krachten van de
geschiedenis ook haar persoonlijke ethische en artistieke vervulling zocht en vond,
behoorde Henriette Roland Holst. Zij is haar keuze een leven lang trouw gebleven,
met alle innerlijke en openbare strijd en tegenstrijd die dat meebracht.

2
Henriette van der Schalk wordt geboren 24 december 1869, in Noordwijk-Binnen,
op de Lindenhof. Haar vader is notaris in Noordwijk. Een wat jongere broer, en een
veel jonger zusje, dat vroeg sterft. Haar moeder, Van der Hoeven, behoort tot een
familie die een actieve rol heeft gespeeld in de ontvening en ontginning van het
hoogveen in Z.W. Brabant.
Zij was daar nog gevestigd, in sobere maar degelijke buitenverblijven, en zij bleef
daar terugkomen ook toen - in de generatie van Henriette's moeder - de familie een
steeds belangrijker plaats ging innemen in het intellectuele leven benoorden de
Moerdijk. Strafrecht, psychiatrie, journalistiek - alles levert brandstof voor de
intellectuele activiteit van deze familie. De Buissche Hei, westelijk van Zundert tegen
de Belgische grens gelegen, waar Jet Holst en haar man zo dikwijls werkend de
zomer doorbrachten, komt uit haar moeders erfdeel. Van haar moeder erft ze trouwens
meer: haar sterk karakter dat hoge eisen stelt aan zichzelf en anderen, een zekere
nuchterheid tegenover oppervlakkige gemoedsbewegingen, wils- en werk-kracht.
Vader van der Schalk, afkomstig uit Schiedam, geeft een feestelijke tint aan het
gezin. Hij is op een bescheiden manier man van de wereld, met een zekere hoofsheid,
en een naief en niet al te diepgaand vertrouwen in de menselijke natuur, voor zover
die strookte met zijn liberale inzichten.
In een ander verband vertelt Jet Holst veel later dat zij, dank zij de opgewekte
reislust van haar vader, wel het Zwitserse Engadin, de Duitse Rijn en de Franse
Rivièra als jong meisje leerde kennen, maar heg noch steg wist in Amsterdam.
Misschien mag men dit overdrachtelijk nemen en in verband brengen met wat zij
zegt (in De vrouw in het woud, 1912) over haar jeugdig dwepen met nationale
vrijheidshelden als Washington, Garibaldi, Kosciusko, ver weg en romantisch. Dat
er dichter bij huis, en aanzienlijk minder romantisch een strijd om de vrijheid gaande
was, drong in haar beschermd milieu niet door.
De gegevens over haar jeugd zijn overigens karig, ook als men er haar
levensherinneringen Het vuur brandde voort op naslaat. Gelukkige vroege jaren in
een ontspannen gezin, de tuin, de duinen en de zee, het rijden met haar vader in diens
rijtuigje, bezoeken aan familie in Leiden, Schiedam, pianolessen en het ontwaken
van de muzikaliteit en woordendans. ‘Zij wist niet waarheen haar hart was gewend,/en
niemand wist het./Maar toch, iets wist zij./Zij kan zich den dag niet bezinnen/dat
niet in haar heeft geleefd/het vreugde-klare beminnen/van het rythme dat danst en
zweeft,/van den zoeten toover der maten/en den stroomenden woordendans:/zij zag
op hun blije gelaten/het licht van een anderen trans,/en het was als riepen zij
“vrijheid”./ Zij weet den dag niet meer/dat in haar de glanzende blijheid/van die
andere, glanzende sfeer/ niet opstond, als de stroomende woorden/langs trokken, een
feestlijke stoet,/en zij hun echo's hoorde/deinen door hun gemoed.’ (De vrouw in het
woud, blz.6-7).
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nog niet tot een stem, een eigen geluid. Het blijft onbestemd, zeker wanneer zij ter
voltooiing van haar
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opvoeding naar een kostschool bij Arnhem wordt gestuurd, waar ze weinig leert,
kennis maakt met een aantal valse normen, en bij haar volwassenwording vrijwel
hulpeloos staat. Wanneer ze als jonge vrouw naar huis terug keert, moet alles nog
zin en vorm krijgen. Voor een laatste afwerking van haar beschaving wordt ze dan
nog naar Luik gestuurd, waar ze in aanraking komt met het muziekleven, en prompt
in romantische liefde ontvlamt voor een opera-zanger (in haar levensherinneringen
kijkt ze daar geamuseerd-verbaasd op terug); dan weigert het organisme dienst aan
zoveel onzin. Ze wordt ziek, en gaat definitief naar huis terug. Ze vindt daar een
tuinkamer om te mijmeren, brieven te schrijven aan haar vriendinnen, en te wachten.
‘Wat zal ik zeggen van de jaren die ik thuis doorbracht, eer de drang tot poëtische
uiting plotseling met de kracht van een gloeiende lavastroom doorbrak? Wat anders
dan dat ik den tijd en de krachten die God mij geschonken had, verspilde aan allerlei
beuzelarijen?’
Eind '91, begin '92 heeft de langzame doorbraak plaats naar een eigen leven, om
te beginnen: een eigen stem. Onvermijdelijk - in die periode - werd het poëtisch
eigene gewekt door de Tachtigers. Ze leest Van Eeden en Albert Verwey. Ze kent
Kitty van Vloten van vroeger; Kitty is intussen getrouwd met Albert Verwey, het
echtpaar woont vlakbij, aan de voet van de duinen tussen Noordwijk-Binnen en
Noordwijk-aan-Zee. Zo begint een vriendschap die niet lang zal duren, maar voor
de toekomstige dichteres op dat ogenblik van levensbetekenis is. Het gistingsproces
is, mede onder invloed van Verwey, op gang gebracht, onstuitbaar.
Een bezoek aan Jan Toorop, die toen in Katwijk woonde en werkte, is de aanleiding
tot de eerste uitbarsting. ‘Binnen enkele dagen ontstond een sonnetten-cyclus, die
wel het beste geweest zal zijn wat ik tot dien tijd gemaakt had.’ Toorop nam de cyclus
dankbaar in ontvangst, maar was wel zo verstandig om er, na verkregen goedkeuring
van Jet, door de duinen mee naar zijn vriend Verwey te lopen en hem de gedichten
voor te leggen. ‘Gedurende de dagen, die verliepen tot ik van Verwey bericht ontving,
dat hij mij wachtte, bestormden de tegenstrijdigste gevoelens mijn hart. Het
voornaamste dier gevoelens was het verdriet, door den dichter niet begrepen en
miskend te worden. De behoefte, mijn wezen voor hem open te leggen, gaf mij een
tweede sonnettenkrans in, dien ik hém natuurlijk opdroeg.’ Staande, in één adem,
leest ze Verwey de cyclus voor. Achteraf houd je nog je hart vast over de afloop. De
toen ook al tamelijk imponerende gestalte van de jonge vrouw, de stem, ‘die ruischte
zoo diep en zwaar, zoo diep en zwaar voor een vrouwestem’ (De vrouw in het woud)
tegenover de zittende, en wat schoolmeesterachtige Verwey. Dat had best mis kunnen
lopen. Gelukkig viel Verwey niet tegen; zijn geschoold oor hoorde het eigene van
dat hese, en waarschijnlijk ook toen al (de gedichten zijn niet gepubliceerd) dwarse
van die stem. Wat hij haar voorzichtig leren kon - niet weinig - heeft hij overgedragen.
Met name tracht hij via Hooft en Vondel de gespannen beheersing van de vorm
hoorbaar te maken. De dichteres is daar altijd mee blijven worstelen. Er was iets in
haar talent dat veel meer zocht naar de meeslepende stroom van woorden dan naar
de stalen spanning van de Europese klassieken. Walt Whitman behoorde later tot
haar favorieten. Niettemin heeft zij een dichterleven lang voorkeur gehad voor het
sonnet, dat juist bij uitstek de Europese traditie verklankt. Hoe dan ook, ‘dank zij
hem (Verwey), rijpte mijn poëtisch vermogen in het verborgene.’
Tijdens die rijping wordt het gezin Van der Schalk getroffen
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door de dood. Vader en jongste dochter verdrinken in het Galgewater in Leiden (29
juni 1892). De moeder is diep geraakt, maar richt zich na een moeilijk jaar weer op.
Na een aanvankelijke radeloosheid weet Jet deze harde ontmoeting met de dood op
te nemen in haar rijping. Ze gaat weer aan het werk. De lezing van Gorters
Kenteringssonnetten helpt de weg openen naar ‘mijn diepste kern’. ‘Met de handen
voor de oogen, om de buitenwereld uit te sluiten, boog ik mij over de gronden van
mijn wezen, tot de woorden kwamen omhoog gestegen... Voor het eerst was mijn
eigen stem volkomen zuiver doorgebroken.’ Dat is dan de kern van wat later (1895)
zal verschijnen als Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
Op aanraden van Verwey zendt Jet van der Schalk drie gedichten van deze eerste
oogst naar Kloos, ter publikatie in De Nieuwe Gids. Kloos publiceert ze eind 1892.
Gorter, zelf gewikkeld in de strijd om zijn poëtisch wezen, wordt erdoor getroffen,
ontmoet Jet van der Schalk bij de Verwey's(hij was uit Haarlem komen schaatsen)
en bezoekt haar de volgende dag in Noordwijk-Binnen. Zonder omhaal maakt hij
haar deelgenoot van zijn eigen ervaringen en zijn crisis als dichter. Hij beveelt ook
haar het voor hem heilzame wondermiddel aan, een pittig mengsel van Plato, Spinoza
en Dante. Voor de jonge dichteres die dan al gedicht heeft: ‘niet mijn de makkelijke
en onbenepen/wellende sprakingen’ een beetje overbodige medicijn, die haar in de
komende maanden enigszins in ademnood brengt. Maar in elk geval het begin van
een rijke vriendschap met Gorter, en een levenslange omgang met Dante die in haar
werk steeds terug te vinden is, het meest uitdrukkelijk in De vrouw in het woud, dat
in zijn thematiek en opbouw bewust Dantesk is.
Met dat al is het wel duidelijk dat Jet van der Schalk door aard en aandrift, én door
haar mentoren niet gedreven wordt naar de licht bevlogen poëzie. Zij verkoos het
bouwen, het gestage werken, naar een menselijk en poëtisch totaal toe. Dichten is
voor haar een vorm, de meest ontspannen en intense vorm, van bewust leven. Niet
de ogenblikkelijke aandoening telt, maar de constructieve beweging van het geheel.
Dat geldt niet slechts voor haar artistiek werk, maar voor haar persoonlijke,
ethische, maatschappelijke keuze. Dm te beginnen de keuze van een levensgezel.
Op de eerste avond van Paul Verlaine's Voyage en Hollande (3 november 1892, in
de Haagse zaal De Loge; ze is daar in gezelschap van de Verwey's) ziet ze uit de
verte de jonge schilder Rik Roland Holst. In Januari 1893, een maand na de dood
van de vader van de schilder, ‘ontmoetten wij elkaar op een winterschen Zondag bij
de Verwey's.’ Onder de discrete hoede van de Verwey's kon hun genegenheid
ongestoord groeien, naar die eerste vervulling van liefde welke ook voor de intussen
gelezen en bestudeerde Dante het begin van de reis des levens is geweest. Naast Riks
door ieder geroemde hoofse charme, en veel andere eigenschappen, is het ongetwijfeld
ook een zekere artistieke gelijkgeaardheid geweest die hen samenbracht, en een
levenlang samen gehouden heeft. Bij latere politieke en andere verschillen van leven
en inzicht bleef altijd de diepe aandacht en eerbied voor elkaars artistiek werk. In de
eigen tijd van hun eerste kennismaking is de jonge schilder bezig zich te ontworstelen
aan het voor de hand liggende impressionisme, op zoek naar een hechte kunst voor
de gemeenschap. Dat brengt hem uiteraard in contact met William Morris, en zal
hem later maken tot de voorman van wat de monumentale school zal heten.
Er zijn ook verschillen, bij gelijkheid. Zoekt de schilder terug naar de middeleeuwse
vorm, de hoge en sterke constructie,
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Henriette Roland Holst in de tijd dat zij Gorter leert kennen.
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waarbinnen alles geordend is, zijn vrouw kent een ander landschap der ziel. Waar
zij het idyllisch landschap van de blije jeugd oproept, en als landschap voor een
herwonnen menselijkheid ontwerpt, grijpt hij terug op het idyllische landschap van
de antieken, op de herschepping daarvan door de vroeg-renaissance, en de herleving
daarvan bij de Engelse prerafaëlieten en - later - William Morris.
De eigentijdse Nederlandse vertaling daarvan is het duinlandschap van Gorters
Mei en van Van Eedens Kleine Johannes. In dat duinlandschap herinnert zij zich,
bijna vijftig jaar later (Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst, 1940) de prille
zomer van hun liefde: ‘Een voorjaar vol geuren van hyacinthen en tulpen in de velden,
vol vogelgekweel in bosch en wei, en vol teer ontspruitend leven in de ontbloeiende
landen van het gemoed... In een vochtige duinpan, achter hooge witte toppen
verscholen, stond een zelden betreden elzenboschje. In de dichte takken kwinkeleerden
honderden vogels den heelen zomer door; het welige groene gras leek een bebloemd
tapijt, zoo vol nachtegaalskruid en koekoeksbloemen stond het. Een heerlijker doel
voor wandelingen kan men zich niet voorstellen, dan dit paradijsje in de duinen.
Ondertussen zijn beiden in die zomer van 1893 ook bezig met hun werk. Jet van
der Schalk werkt verder aan wat haar eerste bundel wordt, en zoekt in haar poëzie
de weg naar ‘die mystiek, waar veel hoog-gezinden/van alle tijden droeve en
bewogen/harten heenbrachten om ze rust te geven.’ In november 1893 vertrekt Rik
naar Londen om in het British Museum de monumentale kunst te bestuderen. Daar
heeft hij ook zijn eerste en laatste ontmoeting met William Morris, wiens esthetisch
socialisme achter beider werk aanwezig zal blijven. Dat blijkt meteen al in de
vormgeving van Sonnetten en verzen in terzinen geschreven, waaraan hij in de zomer
van 1895 veel aandacht besteedt. Dat hield o.a. in het ontwerpen van initialen, maar
strekte zich ook uit tot de titels van de gedichten, die terwille van een evenwichtige
bladspiegel door de dichteres later werden toegevoegd. In die gedragen teksten klinkt
de echo van Dantes Vita Nuova door.
Het verschijnen van de bundel valt vrijwel samen met hun huwelijk in januari
1896. Na veel speurwerk is de keuze van hun woning gevallen op een huisje in
's-Graveland, aan de rand van het Gooi, waar veel van hun vrienden en artistieke
collega's woonden, en niet ver van de moeder van Jet die in Hilversum en die van
Rik die in Amersfoort woonde. De huwelijksreis voerde naar het Italië van Giotto
tot Fra Angelico.

3
‘In het begin van het najaar(1896) kwam Gorter, die wij een poos niet gezien hadden
(hij woonde in Bussum), bij ons binnen lopen. Hij vertelde ons dat hij druk in Marx
zat te studeren, en ried mij aan Das Kapital te lezen.’
De invloed van Das Kapital, een toch niet zo toegankelijk boek, op een aantal
intellectuelen en kunstenaars van die tijd kan alleen verklaard worden uit de
historische situatie. Als rechtgeaarde 19de-eeuwers hongerden zij naar inzicht in de
zin, de richting van de geschiedenis, een inzicht dat tevens als richtsnoer voor het
leven kon dienen. De religie had voor hen als actief element afgedaan; het liberalisme
zijn smaak verloren, evenals het gangbare estheticisme; het nationalisme kwam zelfs
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en de benauwdheid van het Nederlands nationalisme. Tegenover deze leegte aan
zingeving stelden Marx en Engels een zicht op de geschiedende werkelijkheid dat
de pre-
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tentie had wetenschappelijk te zijn (en die pretentie binnen grenzen ook waar maakte),
en bovendien volstrekte zekerheid gaf over de uitkomst van de historie: de historische
beweging verliep weliswaar langs botsende tegenstrijdigheden, maar zou uiteindelijk
opgeheven worden in de eenheid van allen. Daarbij kwam dat géén 19de-eeuwer,
ook na het vertrek uit eeuwen van Europees Christendom, ongevoelig kon blijven
voor het joodschristelijk motief van de tranen die gedroogd zullen worden, de armen
die het land zullen bezitten. Voor de meegesleepte lezers van Das Kapital lag de
geschiedenis open als één grote begrijpelijke beweging. Met een ironische dialectische
ommezwaai stortten de besten van die tijd zich, op geleide van Marx, in de
arbeidersbeweging, die hun ouders gevreesd hadden als de ondergang van de wereld.
Hoewel gespeend van elke kennis van economie zette Jet Holst zich aan het lezen.
De theorie bleef haar aanvankelijk vaag, maar de activerende boodschap sloeg
onmiddellijk aan: strijd van de arbeiders tegen hun onderdrukking, bevrijding van
de arbeid. ‘Die voorstelling vervulde mij met een soortgelijke exaltatie, als de
doorbraak van mijn poëtisch vermogen dit eenige jaren vroeger had gedaan.’ Rik
volgde op enige afstand: híj sloeg de economische paragrafen over.
Op 18 en 19 april 1897 (Pasen) wonen Herman Gorter, Rik en Jet Roland Holst,
als herborenen tot een nieuw begrijpen, het congres bij van de S.D.A.P., die zelf ook
nog geen drie jaar oud is. Ze worden ter plaatse lid. ‘Als we, tusschen de zittingen
van het congres door, met ons drieën een eindje rondliepen, voelden we de stemming
van hoop en verwachting, die de lente altijd pleegt te wekken, ons van 't hoofd tot
de voeten doortintelen. Nooit nog, leek het ons, hadden we dat gevoel van ontwakend
natuurleven zo intens gevoeld en genoten. We spraken het uit tegen elkaar, dat het
ons eigen innerlijk leven was, dat ditmaal aan het lentefeest zulk een warme innigheid
gaf. Voor het eerst van ons leven hadden we iets beseft van de grote opstanding der
onterfden uit nood en druk, iets gevoeld van de grote kameraadschap der opgestanen.’
(Henriette Roland Holst, Herman Gorter).
De mogelijkheid voor misverstanden lag hier voor het grijpen. Het lopen met zijn
drieën, terzijde van de andere congresgangers, is al veelbetekenend. Misverstand is
dan ook niet uitgebleven tussen de nog wat rauwe jonge partij (vgl. de beschrijving
van Amsteramse ‘vechtvergaderingen’ in die dagen door Jos. Loopuit in Na tien jaar
1894-1904) en de fijnbesnaarde artistieke intellectuelen. Maar het begin was feest
en wittebrood. Het congres begroet de toetreding van de drie met gejuich. Het eerste
1 Mei-gedicht van Henriette Roland Holst-van der Schalk volgt al spoedig, en ook
haar Nederlandse herdichting van de Internationale, welke tot vandaag door de
arbeidersbeweging gezongen wordt, al laat het geheugen de zangers wel eens hooren zicht-baar in de steek. In 1898 wordt Jet Holst opgenomen in de redactie van het
pas opgerichte Sociaal-democratisch Maandschrift De Nieuwe Tijd. Ze zal redacteur
blijven van dit onafhankelijk blad tot het in de na-oorlogse verwarring sterft (1922).
In die eerste ploeg zaten naast haar Franc van der Goes, Herman Gorter, en even
later Piet Wiedijk en Herman Heijermans. De Niewe Tijd poogde een meer of minder
getrouwe weerspiegeling te zijn van de Duitse Neue Zeit, waar de brave en pedante
Karl Kautsky de hoofdrol speelde als de beste leerling van meester Engels. In het
begin bestonden de artikelen dikwijls uit parafrasen van Kautsky's Duitse artikelen:
zo bij voorbeeld een artikel van Jet Holst over de rol van de in-
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tellectuelen in de arbeidersbeweging. Maar in zijn analyses van de politieke en sociale
gebeurtenissen in Nederland ging het blad een eigen weg, die nogal eens leidde tot
conflicten met de partijleiding van de S.D.A.P. Dagelijks Bestuur en kamerfractie
werden onder vuur genomen, ook al zaten Gorter en Jet Holst een tijdlang in het
bestuur. Daar heetten ze dan ook de Nieuwe Tijd-groep(of de Gooiers, naar hun
woonstreek). De kritiek kwam voort uit een steil marxisme dat niet wilde weten van
compromissen, reformisme of revisionisme. De jonge dichters bemoeiden zich met
de agrarische paragraaf van het partijprogramma, met de opstelling in de schoolstrijd,
tegenover de dienstplicht, de tactiek van de verkiezingen. Uit een aanval van Jet
Holst over de tactiek, een enkel citaat dat uitnemend illustreert welke eisen zij aan
de politieke leiding stelde, eisen die deze uiteraard niet vervullen kon: ‘De
sociaaldemokratie heeft het onmogelijke volbracht van in de politiek weer de
moraliteit in te voeren. Daarmee heeft zij het aanschijn veranderd van het openbare
leven. In die sfeer vol onreinheid, eigenbelang en bedrog, langen tijd als de pest
gemeden door alle fijngevoeligen en edeldenkenden, alle oprechte naturen, alle
kunstenaars - kunnen wij ons wagen, diep er in doordringen, wonen en verblijven,
en eruit komen ongerept. Zooals ziektekiemen geen macht over een kerngezond
lichaam, hebben de verderfelijke bacillen der politieke korruptie het niet op het zuiver
gestel der sociaaldemokratie.’ (De Nieuwe Tijd, 10de jrg. 1905, blz. 523). Dit ter
inleiding op een artikel waarin Troelstra, Het Volk en het D.B. wèl besmet verklaard
worden. Men begrijpt de kregeligheid die Troelstra allengs beving bij dit soort
aanvallen.
Voor het overige voltrok zich haar marxistische scholing in directe wisselwerking
met de praktijk; zij werd door de partij ingezet als propagandiste, en was avond aan
avond op pad. Haar inzicht in de reële noden van wat in de theorie zo abstract ‘het
proletariaat’ werd genoemd, groeide dáár. In het partijbestuur tracht zij zowel de
theorie trouw te blijven, als haar verbondenheid met de mensen. Bovendien wordt
er van haar verwacht dat zij de tegenstellingen overbrugt, een ondankbare taak tussen
de rechtlijnige Gorter en de emotionele Troelstra.
Voor de beweging schrijft zij Kapitaal en arbeid in Nederland (1902), een poging
om uit de achtergebleven kapitalistische ontwikkeling ook de betrekkelijke zwakte
van de arbeidersbeweging in Nederland te verklaren. Het is de eerste poging in ons
land tot een sociaal-economische geschiedschrijving op marxistische grondslag; het
boek heeft tot vandaag toe méér dan de verdienste van een eersteling en is daarom
terecht onlangs herdrukt.
In 1902 verschijnt De nieuwe geboort, haar eerste bundel als socialistisch dichteres.
De bundel legt daarvan onbewimpeld getuigenis af, maar getuigt tevens - een voortaan
regelmatig terugkerend motief - dat de lente van de nieuwe tijd langs vele wortels is
verbonden met de herfst van de vooraf gaande periode: ‘in onze oogen nog de
ondergangen/van de oude werelden die verbleeken,/onze lippen geplooid ten nieuwen
groet,/en in ons hart een tweedracht van verlangen’.
Het volgend jaar 1903 ziet de prille triomf van de arbeidersbeweging in Nederland
èn haar grootste nederlaag: de eerste en de tweede spoorwegstaking. Misleid door
het snelle succes van de eerste spontane staking, en door de hoop dat economische
actie politieke gevolgen zou hebben, liep de arbeidersbeweging recht in de fuik, de
wurggreep, die de anti-revolutionair Abraham Kuyper en de christelijk-historische
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leider De Savornin Lohman hadden uitgezet. Een tactische blunder van Troelstra
verscherp-
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te de verwarring. Men ging de tweede staking in zonder duidelijke strategie, en
verdeeld. Op 10 april moesten de leiders erkennen dat de zaak verloren was. Jet Holst
die alle stadia had meegemaakt, moest ter vergadering in het Paleis voor Volksvlijt
erkennen: ‘Ik kan u verzekeren, dat ook voor ons allen de zaak bitter is geweest als
de hel. Deze dag en deze nacht behoren tot de rampspoedigste van ons bestaan... We
hebben gestreden en we zijn overwonnen. Dat is de waarheid.’ Volgden nog twee
nachtvergaderingen vol getier en wederzijdse verwijten. Geharde arbeidersleiders
hebben ze als de hel beschreven; Troelstra werd tot de rand van zelfmoord gedreven,
het geloof van Jet Holst in de massa werd op een zware proef gesteld.(Rüter,
Spoorwegstaking, blz. 518 e.v.).
Haar ervaringen met de massa-staking als politiek middel legde zij om te beginnen
neer in een inleiding voor het Amsterdamse Congres van de Tweede Internationale
(1904). Dit Congres leeft in de geschiedenis vooral voort door de felle botsing tussen
Rosa Luxemburg en Jean Jaurès over de revisionisme-kwestie. In ons land werd deze
strijd gevoerd tussen De Nieuwe Tijd en Troelstra. In 1906 legde Jet Holst haar
gedachten over de massa-staking neer in een Duitse tekst, en leverde daarmee de
voornaamste Nederlandse bijdrage aan het debat over de strijdmiddelen der
sociaal-democratie tegen politieke onderdrukking en tegen het steeds dreigender
oorlogsgevaar. In deze discussie ontmoette zij ook haar vriendin Rosa Luxemburg,
die de meest radicale positie innam. Naar aanleiding van de Russische revolutie van
1917 komt Jet Holst herhaaldelijk op het thema van de massa-staking en andere
strijdmiddelen terug. Haar vertrouwen in de scheppingskracht van de revolutionaire
massa, door Rosa Luxemburg als het grote motief in dit debat uitgeroepen, spreekt
ook in haar lyrisch treurspel De opstandelingen (1910). Zoals vrijwel al haar werk
na 1897 is ook dit treurspel de hoogst persoonlijke verwerking van de sociaal-politieke
actualiteit, in dit geval van de revolutionaire acties die in 1905 tsaristisch Rusland
vrijwel lamleggen. Ondanks de uiteindelijke mislukking werden deze gebeurtenissen
als een teken aan de wand van het kapitalisme beschouwd, ook door Jet Holst. Geleerd
door haar eigen ervaringen van 1903 wijst zij in De opstandelingen op de
offerbereidheid, d.w.z. het ethisch moment, als de grote drijfkracht van de revolutie.
In 1907 verschijnt Opwaartsche wegen, een bundel die evenals de vorige gedragen
wordt door een vast geloof in de arbeidersbeweging. Ook de bitterheid om verloren
vrienden, om geleden nederlagen klinkt mee, en de hoop op de komende tijd is niet
meer het dansende kleine meisje waarover Charles Péguy in diezelfde jaren schrijft.
De strijd binnen de S.D.A.P. heeft zich verbreed èn verhard. Een jongere groep
tegenstanders van Troelstra en diens politieke lijn heeft zich gemeld en uit haar kritiek
in De Tribune. Brochures, partijcongressen, kortstondige verzoeningen, gevolgd
door heftiger tegenstellingen, het leidt alles tot de scheuring van 1909 (buitengewoon
partijcongres van Deventer), waar de Tribunisten de partij verlaten. Gorter gaat met
de jonge groep van De Tribune mee; Jet Holst blijft eenzaam achter in de S.D.A.P.
Om Deventer bij te wonen, heeft ze Londen moeten verlaten. Haar man was in de
winter van 1908/09 terug gegaan naar het British Museum om er te studeren op de
monumenten van archaïsch Griekenland. Ondertussen werkte Jet Holst in de beroemde
bibliotheek van het museum, waar Karl Marx zijn studies voor Das Kapital had
gemaakt.
Na Deventer blijft Jet Holst nog korte tijd actief in de partij, maar de veer is
‘gebroken. De jaren van jachtige activiteit, van
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verdeelde gevoelens, en gekwetst vertrouwen eisen hun tol. Een langdurige depressie
maakt het haar onmogelijk om al die activiteiten te bedrijven die ze zichzelf met
ijzeren plichtsbesef, maar tegen haar aard in, had opgelegd. Ze deed het beste wat
er te doen viel: ze trok zich terug in haar werk, en ging op reis, - naar Teneriffe op
haar eentje, later naar Zwitserland met haar man.
Voor de schrijfster en dichteres zijn het vruchtbare jaren. Binnen één jaar
verschijnen De vrouw in het woud, Thomas More, en haar biografische studie over
Jean Jacques Rousseau, de eerste in een reeks die haar langs Tolstoi, Garibaldi,
Landauer, Herman Gorter, Rosa Luxemburg, Romain Rolland, Gandhi zal voeren,
d.w.z. langs die figuren die als meester of medestander een rol gespeeld hebben in
haar eigen ontwikkeling.
De vrouw in het woud, geschreven op het midden van de levensweg - achteraf
gezien is dit ook letterlijk juist gebleken, - vormt als geheel een hoogtepunt in het
poëtisch oeuvre. De druk van de tijd en van de strijd heeft de jonge hoop van de
laatste jaren van de 19de eeuw vermalen. Vanuit het wilde woud van verwarring
waarin zij nu doolt, kijkt de dichteres terug op jeugd, eerste ontwaken, de strijd om
eenheid die met scheuring van de beweging en van persoonlijke banden geëindigd
is, en de dichteres uigeput en moedeloos achterliet - één langzame afdaling naar het
punt waar de hoop verloren is, en daarop volgend de heilzame schemertoestand die
heling en loutering voorbereidt, ten slotte de tastende opstanding in liefde. Het
Danteske schema met andere woorden, en, evenals in de Commedia, de naadloze
verbinding van persoonlijke ervaring en geschiedenis: de dichteres heeft de
geschiedenis geleefd, zij ís geschiedenis. In Thomas More, een treurspel, wordt het
verscheurend conflict tussen trouw aan eigen geweten en loyaliteit aan vrienden
afzonderlijk gedramatiseerd. Onmiddellijk hierna begint ze te werken aan Het feest
der gedachtenis, tegelijk herdenking van de vrouwen die zijn voorgegaan in de strijd,
en uitzicht naar een toekomst die noch voor hen, noch voor de dichteres, binnen
levensbereik is. De hoop heeft zich hersteld, maar de vervulling zal niet meer in het
eigen leven plaats vinden. Zij blijft haar zicht op de geschiedenis trouw, en aanvaardt
dat de beweging over haar eigen leven heen haar loop zal hebben. Het feest der
gedachtenis is opgedragen aan haar moeder, die 23 april 1914 sterft ‘even wijs en
dapper als zij geleefd heeft’. Ook haar moeder wordt nu opgenomen in het feest der
gedachtenis, voorbij de dood.

4
‘Zelf vertrok ik half Juli naar de Buissche Hei, waar mijn man begin Augustus ook
hoopte te komen.’ Vóór hij komt, is de eerste wereldoorlog uitgebroken, en begint
een tweede periode in het leven van Jet Holst, waarin zij ondanks alles opnieuw haar
plaats inneemt in de beweging van de geschiedenis.
Tot goed begrip van de indrukken die de komende jaren (1914-1922) op Jet Holst
gemaakt hebben, en op zovele andere socialisten, is enig inlevingsvermogen nodig.
Misschien kan een verwijzing helpen naar de hoop die de Praagse lente, en de diepe
teleurstelling die de Praagse zomer bij velen gewekt hebben.
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1914 begint met een ontzaglijke teleurstelling: de sociaal-democratie valt volledig
weg voor het ontketende geweld, zij blijkt geen enkele eigen politieke betekenis te
hebben. Ook wie, zoals Jet Holst, zich teleurgesteld uit partijleven en partij
teruggetrokken hadden, waren toch de mening toegedaan dat de grote nationale
sociaaldemocratische partijen, de Duitse en de Franse voorop, én de georganiseerde
macht van de Tweede Internationale
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Henriette Roland Holst in haar studeervertrek te Laren, omstreeks 1910.
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in staat zouden zijn om het ergste te voorkomen, althans een snel einde te bewerken,
mocht het ergste gebeuren. Men kent het verhaal: de moord op Jaurès (zou een
levende Jaurès de golf van nationalisme hebben kunnen keren?), union sacrée,
godsvrede(!), instemming met de oorlogscredieten alom. Met één klap bleek de
Tweede Internationale beuzelarij: de arbeiders aller landen marcheerden landsgewijze,
tégen elkaar.
De internationaalgezinde revolutionaire socialisten hebben tijd nodig om hun adem
en moed te hervinden, behalve Lenin die deze gang van zaken voorzien heeft. In
Nederland ontstond na de eerste verwarring de Revolutionair-socialistische
Vereniging, waarvan Jet Holst voorzitter was. De vereniging gaf een eigen tijdschrift
uit, de Internationale. In september 1915 had in Zimmerwald (Zwitserland) de eerste
bijeenkomst plaats van socialisten uit verschillende landen, bedoeld om óver de
grenzen en frontlinies heen de verbroken eenheid van het proletariaat te herstellen
en zo krachten te ontwikkelen tegen de oorlog. De verklaring van Zimmerwald is
duidelijk genoeg, maar op dat ogenblik politiek volstrekt onbelangrijk. Pas de
toenemende nood, gevolg van de oorlog, zou het proletariaat, althans de proletarische
voorhoede, in beweging brengen. Nog vóór dit gebeurde, had Jet Holst met haar
groepje aansluiting gezocht bij de S.D.P. van Wijnkoop en Van Ravesteijn, de
Tribunegroep. Tot 1916 had de R.S.V. een eigen weg gezocht tussen de S.D.A.P.,
die zich bij de toestand neergelegd had, en de ‘sectarische’ S.D.P. Vanaf 1916 werkt
zij weer in het verband van een politieke beweging, die bijna volledig beslag op haar
legt. Binnen dat verband beleeft zij de gebeurtenissen van 1917 in Rusland, die op
het onverwachtst, vanuit een dieptepunt, de hoop op een werkelijke revolutionaire
ontwikkeling in socialistische zin doet herleven. Dus toch! Dat gaf weer moed voor
het dagelijks werk van vredesbeweging, met name onder de arbeidersvrouwen. Binnen
de S.D.P., weldra C.P.H., blijft zij in een betrekkelijk isolement. Zij is volstrekt
overtuigd van de noodzaak van een revolutionaire partij, maar kan zich moeilijk
vinden in de scherpslijpende actie, die nu ook haar oude vriend Gorter treft.
Trouwens ook het verloop van de Russische beweging wekt haar zorg. En eens te
meer begeeft niet haar geestkracht, maar wel haar lichaam het in die voortdurende
slijtageslag. Uit een brief (particulier bezit) van 17 maart 1918:...‘Natuurlijk heeft
de loop van zaken mij ontzaglijk teleurgesteld en verdriet gedaan, maar evenals u is
mijn vertrouwen in een revolutionaire ontwikkeling, die spoedig weer zal inzetten,
ongeschokt gebleven. Mijn ongesteldheid is het gevolg van te sterke onafgebroken
werkspanning, eigenlijk onafgebroken sedert sept.’14. Wanneer ik langen tijd werken
in de beweging met wetenschappelijk en letterkundig werk heb willen vereenigen,
is dit er in de laatste tien jaar al ettelijke malen mee geëindigd dat ik uitgeput raakte
en 't een poosje moest opgeven.- Het komt best weer in orde, maar ik loop al aardig
naar de vijftig en zal mij een beetje meer moeten ontzien, zegt mijn dokter. Dat is
moeilijk voor mij, want ik vind actief zijn tot het uiterste van je kracht de beste wijze
van leven!’
Niettemin schrijft zij in dat zelfde jaar uitvoerig over De strijdmiddelen der sociale
revolutie, en De revolutionaire massaaktie, een terugkeer naar een eerder door haar
bewerkt thema, nu hernomen in het licht van de nieuwe revolutionaire ervaring. Als
ontspanning schreef ze ‘met innige vreugde’ een boek over Garibaldi, De held en de
schare. In 1919 is zij betrokken bij de activiteiten om in Amsterdam een bureau te
vestigen van de Derde Internationale; de daartoe beroepen bijeenkomst van Euro-
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pese communistische leiders leverde niet veel op, en eindigde met een politie-optreden
dat net zo mal was als dat van de amateuristische politieke samenzweerders. De
volgende jaren legt zij contacten met de Franse communisten, met de internationale
Rode Hulp. Ten slotte reist zij in de zomer van 1921 naar Moskou om het derde
congres van de Komintern bij te wonen.
Het verslag van die reis vindt men in de brochure (136 pagina's) Uit
Sowjet-Rusland, beelden en beschouwingen. Het verslag is niet geheel volledig. Het
geeft slechts ten dele een indruk van de teleurstelling die zij heeft ondervonden in
de ontmoeting met een uitgebluste revolutie. Aan die teleurstelling geeft zij eerst aan
intimi, later ook openlijk uiting. 1921 is in Sowjet-Rusland het jaar van de uitroeiing
van de revolutionaire mariniers van Kronstad, van de invoering van de nieuwe
economische politiek (NEP) door Lenin, van het zichtbaar worden van een
bureaucratische macht waarin elke revolutionaire beweging verstijft. Het is bovenal
het jaar van de hongersnood die in het Wolga-gebied 30 miljoen mensen letterlijk
met de dood bedreigt. Jet Holst keert naar West-Europa terug met de opdracht, het
bevel kan men wel zeggen, om daar de hulp te organiseren die nodig zal zijn om
althans enkele miljoenen te redden. Maxim Gorki heeft haar duidelijk gemaakt dat
de hele winst van de revolutie verbleekt bij de te verwachten ramp.
Weer werpt zij zich in de touwen, een winter lang, om in het kleine Nederland de
hulp te organiseren. Spreekbeurten, schrijven, organiseren, en zich ergeren aan het
klungelige gedoe van gewichtige lieden die de meest elementaire zaken over het
hoofd zien. Haar correspondentie met de penningmeester en secretaris van het Komitee
tot propaganda onder de intellektueelen voor hulpverschaffing aan Sowjet-Rusland
(KOMPINRUS) lijkt op een spoorboekje, tevens klachtenboek, en bevelschrift van
een chefstaf.
De C.P.H. rolt intussen van de ene kinderziekte in de andere; geen groter
scheurmakerij dan onder het democratisch centralisme. En steeds wordt van Jet Holst
gevraagd partij te kiezen, worden haar keuzen opgedrongen die ze niet wil maken.
De scherpe persoonlijke kanten van zogenaamd principiële conflicten benarren haar
steeds meer. Na '24 blijft zij uit loyaliteit de C.P.H. nog enige jaren trouw, in '27
verbreekt zij de band. Zij blijft werkzaam voor de bezinning op de taken van het
socialisme in de nieuwe situatie, o.a. als redactrice van De Nieuwe Weg, een blad
waar vogels van zeer verscheiden socialistische pluimage bijeenkomen. Maar ook
hier voelt zij een dwang die tegen haar eigen ontwikkeling ingaat en ze stapt op.

5
Vanaf het eind van de twintiger jaren staat zij terzijde van elke politieke organisatie.
Zij volgt alles met de grootste aandacht, helpt waar zij kan - talloze acties voor
gevluchte revolutionairen, onder wie de gevluchte Trotzky, krijgen van haar hun
impuls, en in elk geval steun. Zij stimuleert de belangstelling voor de sociaal-politieke
ontwikkelingen in India en Indonesië. Kortom, zij vormt, in hedendaagse termen,
een soort actie-groep op zichzelf.
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Zij weet dat de beweging waaraan ze tot tweemaal toe al haar toewijding en
arbeidskracht gegeven heeft, dóórgaat. Ze heeft tegelijkertijd het stellige besef dat
die beweging een nieuwe bezinning op haar ethische grondslagen nodig heeft.
In haar letterkundig werk is deze ontwikkeling al vanaf De vrouw in het woud
aanwijsbaar. Maar nog in 1922 verdedigt zij, in een destijds opzienbarende polemiek
met Clara Wichmann de
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historische noodzaak, de onverbiddellijke noodzaak van dwang en geweld in bepaalde
fasen van de revolutie. Clara Wichmann keek scherper en dieper dan Jet Holst, toen
zij in een afsluitend artikel suggereerde dat de dichteres in haar diepste hart een
andere overtuiging droeg dan zij in de laatste jaargang van De Nieuwe Tijd
verdedigde.
De vraag naar het doel en de middelen van de revolutie laat haar niet meer los. In
de bestaande revolutionaire bewegingen ziet zij geen bevredigend antwoord. Zij
zoekt weer terug naar de spaarzame religieuze elementen van haar jeugd (als jong
meisje is zij bevestigd in de remonstrantse kerk, ook al wist ze nauwelijks wat er in
de Bijbel staat). In de tweede helft van de twintiger jaren zoekt zij nauwer aansluiting
bij het religieus socialisme, zoals dat vooral door de Zwitser Leonhard Ragaz wordt
uitgesproken. De Nederlandse vertaling van diens Van Christus tot Marx, van Marx
tot Christus verscheen met een voorwoord van haar hand. In 1929 houdt zij voor de
kring van Ragaz in Zürich een voordracht over Der Umschwung in der geistigen
Lage und die neue Aufgaben des Sozialismus, die voor de volgende jaren, en tot het
einde, haar gedachtengang vastlegt. ‘Alle eindige waarden, waarnaar het socialisme
streeft, dreigen telkens in onwaarden te verkeren, wanneer het socialisme zich niet
fundeert op een absolutum, maar het eindige een absoluut karakter toedicht. Alle
menselijke kracht eindigt in ontaarding wanneer zij niet voortdurend vernieuwd en
gereinigd wordt in de krachtbronnen van het eeuwige. Dit heeft het socialisme in
zijn huidige, in zekere zin al half overwonnen fase vergeten. En dit moet het komende
socialisme zich weer te binnen brengen.’
Geheel in overeenstemming met deze wending van haar denken, staat de ommekeer
van haar activiteit. De opvoedkunde wint het van de politieke actie en propaganda.
De dertiger jaren zien een groot aantal kleinere geschriften, meestal uitgewerkte
lezingen, verschijnen die wjzen op de nieuwe taken en de herbezinning op ethische
normen. De verschillende lekenspelen die zij in dezelfde periode schrijft dienen alle
de opvoeding tot nieuwe mensen, die nodig zal zijn. Niettemin kan zij het in het
tweede deel van Kapitaal en arbeid in Nederland (1932) niet over haar lippen krijgen
om de C.P.H. terzijde te schuiven: ‘Het protest te doen hooren, de aanklacht tegen
het kapitalisme te formuleeren, - dat is de functie van de C.P.H.... Beter dat die
functie, al is het nog zoo gebrekkig, vervuld wordt, dan in het geheel niet.’
In niet-socialistisch Nederland werd de ontwikkeling van de dichteres met
opmerkzaamheid gevolgd. De openlijke worsteling om een nieuwe weg voor het
nimmer verloochend socialisme gaf aanleiding tot veel speculaties. Men was in die
tijd, trouwens nog, niet gewend dat mensen zichzelf trouw kunnen blijven, en
niettemin in ontwikkeling blijven, ook na de zestig. Voor de goede verstaanders, en
dat is altijd de minderheid, legde zij nog eenmaal, in de bundel Tusschen tijd en
eeuwigheid (1934), getuigenis af van haar geloof in een toekomst die met pijn
gewonnen wordt, in een tijd die reikt naar het eeuwige.
Daarna wordt zij, hoe kan het anders, haar eigen legende, en een nationale figuur.
Het is het laatste wat ze wilde, maar er is geen ontkomen aan, na een leven zo vol
werk van allerlei aard, dat overal sporen heeft achtergelaten, en dat - hoe men er
verder ook over oordeelt - in alles het stempel van doorleefde oprechtheid draagt,
en van vrouwelijke moed. Zij wordt opgeslokt door de geschiedenis die zij zelve
heeft helpen maken.

Gerrit Borgers & H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd

49
In 1952 sterft zij, als socialiste.
Daniel de Lange
Voor deze zeer beknopte schets heb ik gebruik gemaakt van het
gepubliceerde werk van Henriette Roland Holst, van haar
levensherinneringen Het vuur brandde voort en de aldaar aangegeven
literatuur, en van haar brieven aan mijn vader, uit de periode 1918-1948.
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Tot 1890 - ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’
Omstreeks het midden van de
negentiende eeuw komt in Europa de
arbeidersbeweging op gang.
1848

Marx en Engels stellen het
‘Communistisch Manifest’ op.
Februarirevolutie in Parijs,
maartrevoluties in Wenen, Berlijn en
elders. Op 24 maart demonstreren
arbeiders op de Oam in Amsterdam uit
protest tegen hun leefomstandigheden.

1864

Oprichting van de zogenaamde Eerste
Internationale, waarin nog geen
Nederlanders zitting hebben.
26 november: Herman Gorter in
Wormerveer geboren als zoon van een
Ooopsgezind predikant, die later
hoofdredacteur van het Nieuws van den
Oag wordt.

1866

Eerste vakbond in Nederland: de
Algemeene Nederlandsche Typografen
Bond.

1869

Eerste grote georganiseerde stakingen in
Nederland, onder meer van de
scheepstimmerlieden en de typografen.
Oprichting van De Werkman, spreekbuis
van de Nederlandse vakbewegingen, en
van het Internationaal Werklieden
Verbond, welke eerste politieke
arbeidersorganisatie in Nederland zich
bij de Eerste Internationale aansluit.
24 december: Henriette van der Schalk
in Noordwijk geboren als dochter van een
notaris.
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1871

De kortstondige Commune van Parijs,
die het symbool wordt van het
arbeidersverzet.
5 juni: Herman Gorters vader overlijdt
aan tuberculose.

1872

Congres van de Eerste Internationale in
Oen Haag, waaraan ook Marx deelneemt.

1877

Herman Gorter wordt leerling van het
Stedelijk Gymnasium te Amsterdam.

1879

F. Domela Nieuwenhuis bedankt als
predikant en wijdt zich geheel aan de
arbeidersbeweging. Richt het blad Recht
voor Allen op, waarin hij opkomt voor
het algemeen kiesrecht en dat het orgaan
wordt van de Sociaal Democratische
Bond.

1883

Herman Gorter gaat klassieke talen
studeren aan de Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam.

1884

Henriette van der Schalk schrijft haar
eerste gedichten. Zij volgt een opleiding
van vier jaar op het internaat Oosterwolde
bij Arnhem.

1886

Crisisjaren en toenemende werkloosheid.
Heksenjacht op socialisten. Oomela
Nieuwenhuis veroordeeld tot één jaar
gevangenis wegens majesteitsschennis.
Palingoproer te Amsterdam, zes en
twintig doden.
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1887

Uit een enquête naar het naleven van de
wet op de kinderarbeid blijkt onder meer
dat kinderen beneden twaalf jaar soms
werkweken maken van zeventig uur en
aan drank verslaafd zijn.
18 april: vroegste datum boven het
handschrift van Herman Gorters Mei.
Augustus: Domela Nieuwenhuis,
ontslagen uit de gevangenis, wordt door
honderden arbeiders in de zaal Walhalla
te Den Haag bejubeld. Hierop volgt in
het hele land een ‘oranjefurie’.

1888

Door zijn verkiezing in Schoterland wordt
Domela Nieuwenhuis de eerste socialist
in de tweede kamer.
Herman Gorter legt zijn doctoraal examen
af. Leest zijn gedicht Mei voor aan Alfons
Diepenbrock, Jac. van Looy, Willem
Kloos en Frederik van Eeden.

1889

Stakingsgolven onder de textiel- en
veenarbeiders (het ‘bollenjagen’).
Herman Gorter debuteert met de Mei in
De Nieuwe Gids, welk gedicht kort
daarop als boek verschijnt. Hij
promoveert tot doctor en wordt leraar
klassieke talen aan het gymnasium van
Amersfoort.
Eerste congres van de Tweede
Internationale te Parijs, waarin de
socialistische partijen zich verenigen
onder leiding van de Duitse
sociaal-democraten.
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1
Oproep tot de arbeiders op 1 mei 1903.

2
Fragment van een gedicht over de socialistische voormannen door Henriette Roland Holst uit
Wordingen, 1949.
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3
Karl Marx.
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4
Handschrift van een gedicht door Herman Gorter, uit de reeks Mijn leermeesters, na zijn dood
opgenomen in de bundel De arbeidersraad, 1931.

5
Spotprent op het congres van de Eerste Internationale te Den Haag uit L'Illustration van 21 september
1872. Karl Marx is een van de deelnemers.
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7
Wantoestanden omstreeks de eeuwwisseling.

8
Pamflet naar aanleiding van de veroordeling van Domela Nieuwenhuis wegens majesteitsschennis
in juli 1886.
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Kinderarbeid: meisjes in een jutespinnerij.
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10
Feestelijke bijeenkomst van de Sociaal-Democratische Bond in het Walhalla te Den Haag ter
gelegenheid van Domela Nieuwenhuis' vrijlating uit de gevangenis op 31 augustus 1887. Domela,
tweede van links, met nog kaalgeschoren hoofd.

11
Bijeenkomst van stakende veenarbeiders in het Friese Beets, 1890.
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12
Het geboortehuis van Herman Gorter te Wormerveer, vijfde van rechts.

13
Geboorte-akte van Herman Gorter.
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14
Herman Gorter, geheel rechts, met zijn verloofde Wies Cnoop Koopmans, omstreeks 1886.

15
Het Friese plaatsje Balk, waar Herman Gorter dikwijls bij zijn grootouders logeerde en dat hem
mogelijk tot het begin van de Mei geïnspireerd heeft.
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16
Begin van het handschrift van de Mei door Herman Gorter.

17
Portretfoto van Herman Gorter door Willem Witsen, uit het jaar dat de Mei verschijnt.
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18
Lindenhof, geboortehuis van Henriette van der Schalk te Noordwijk.

19
Henriette van der Schalk wordt als laatste in het Noordwijkse geboorteregister van het jaar 1869
ingeschreven.
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20
Jeugdgedicht van Henriette van der Schalk, vermoedelijk geschreven op het internaat Oosterwolde
bij Arnhem.

21
Henriette van der Schalk op vijftienjarige leeftijd.
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1890-1897 - ‘Het werd al lichter, alle duisters braken’
1890

Groeiende tegenstelling tussen de
revolutionaire radicalen o.l.v. Domela
Nieuwenhuis en de parlementaire
‘geleide-lijken’ o.l.v. Troelstra.
Voorjaar: Albert en Kitty Verwey
vestigen zich in Noordwijk, waar
Henriette van der Schalk bevriend met
hen raakt.
Zomer: Herman Gorter trouwt met Wies
Cnoop Koopmans.
Verschijning van Gorters tweede
dichtbundel Verzen. Rumoer in de pers
over zijn sensitieve verzen die hij in De
Nieuwe Gids publiceert.

1891

In Brussel worden de Nationale Arbeiders
Secretariaten opgericht.
Zomer: Herman Gorter publiceert zijn
‘kenteringssonnetten’ in De Nieuwe Gids.

1892

Troelstra trekt als redacteur van de
Sneeker Courant Franc van der Goes aan
als medewerker en wijdt in zijn blad
aandacht aan het door Karl Kautsky
opgestelde ‘Erfurter Programm’, dat het
model wordt voor het latere
partijprogramma van de S.D.A.P.
Eerste publikatie van Henriette van der
Schalk, doordat Jan Toorop een sonnet
van haar in een catalogus laat afdrukken.
Juni: door een ongeval verdrinken
Henriette van der Schalks vader en zusje
in het Galgewater te Leiden.
Herman Gorter maakt deel uit van het
eerste Nederlandse cricket-elftal, dat
onder meer in Engeland speelt.
November: ontmoeting van Henriette van
der Schalk met de jonge schilder R.N.
Roland Holst tijdens een huldiging van
Paul Verlaine in Den Haag.
December: Herman Gorter schrijft
Spinozistische verzen en wijst het
redacteurschap van De Nieuwe Gids af.
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1893

De Sneeker Courant onder redactie van
Troelstra wordt De Nieuwe Tijd die te
Amsterdam verschijnt met Van der Goes
als mederedacteur.
Oprichting van het Nederlands Nationaal
Arbeiders Secretariaat, dat de nog zwakke
landelijke bonden van timmerlieden,
sigarenmakers, enz. bundelt.
In januari maakt Henriette van der Schalk
kennis met Herman Gorter in het huis van
Verwey, waar zij ook R.N. Roland Holst
nader leert kennen, met wie zij zich in de
loop van het jaar verlooft.
Juni: Henriette van der Schalk debuteert
met zes sonnetten in De Nieuwe Gids.
Herman Gorter neemt ontslag als leraar
en vestigt zich in een voor hem door
Berlage gebouwd huis te Bussum.
Kerstmis: de Sociaal Democratische Bond
besluit op een congres te Groningen niet
aan de verkiezingen deel te nemen, waar
Troelstra en de zijnen het niet mee eens
zijn.

1894

Troelstra trekt zich terug uit De Nieuwe
Tijd.
Augustus: in Zwolle wordt de Sociaal
Democratische Arbeiders Partij na het
‘Manifest van de twaalf appstelen’ door
64 personen opgericht.
Oktober: de S.D.B. en de S.D.A.P. raken
slaags in het gebouw Constantia aan de
Rozengracht in Amsterdam.
November: tijdens een staking wordt de
Algemeene Nederlandsche
Diamantbewerkers Bond opgericht, die
tot een sterke vakbond, los van het
N.A.S., uitgroeit.
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1895

P.L. Tak richt De Kroniek òp, waaraan
o.a. Van der Goes gaat meewerken met
artikelen over het socialisme, die van
invloed op Henriette van der Schalk en
Herman Gorter zijn. Herman Gorter
publiceert zijn vertaling van Spinoza's
Ethica.
Eerste Paascongres van de S.D.A.P.,
waarop het beginsel- en strijdprogramma
wordt vastgesteld en tot aansluiting bij
het N.A.S. wordt besloten.

1896

Dprichting van het partijorgaan De
Sociaal-Democraat onder redactie van
Troelstra. De Nieuwe Tijd wordt een
wetenschappelijk tijdschrift. Vele
buitenlandse, vooral Duitse, socialisten
houden lezingen in Nederland, o.a. Karl
Liebknecht.
Januari: verschijning van Henriette van
der Schalks eerste bundel Sonnetten en
verzen in terzinen geschreven, die
typografisch door R.N. Roland Holst is
verzorgd. Huwelijk van Henriette van der
Schalk met R.N. Roland Holst, die zich
in 's-Graveland vestigen.
Dpschudding over de ‘Hogerhuis-zaak’:
drie aanhangers van Domela Nieuwenhuis
worden onschuldig wegens inbraak met
geweldpleging veroordeeld, waarop een
landelijk Hogerhuiscomité van S.D.B. en
S.D.A.P.-leden gevormd wordt.
Paascongres te Utrecht: de S.D.A.P. telt
duizend leden.
Op het Internationaal Congres in Londen
is de S.D.A.P. vertegenwoordigd en
verlaat Domela Nieuwenhuis de
bijeenkomst wegens het uitsluiten van de
anarchisten.
Zomer: Herman Gorter bestudeert Das
Kapital van Marx.
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1
Uit Aanschouwelijk onderwijs in de staatshuishoudkunde, 1890.
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2
1893.

3
Spotprent door Joh. Braakensiek op de scheuring binnen de S.D.B. De uitgetreden parlementaire
socialisten richten in augustus 1894 de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij op.
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4
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de S.D.A.P. wordt deze prent, waarop de twaalf
oprichters afgebeeld staan, uitgegeven.
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5
Lidmaatschapsboekje van de S.D.A.P.

6
P.L. Tak temidden van medewerkers aan het in 1895 opgerichte weekblad De Kroniek.
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7
Frank van der Goes, wiens artikelen in het weekblad De Kroniek Herman Gorter en Henriette Roland
Holstvan der Schalk tot het socialisme brengen.

8
1 Mei-viering van de Haagse vakverenigingen.
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Wibaut, Tak en Troelstra te Londen, waar zij in 1896 het congres van de Tweede Internationale
bijwonen.
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10

11
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12
Brief van Herman Gorter aan Willem Kloos met zijn geruchtmakende sensitivistische verzen, die in
het augustusnummer van De Nieuwe Gids opgenomen worden.
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13
Herman Gorter en zijn verloofde Wies Cnoop Koopmans (geheel links) op de bruiloft van een zusje
van Richard Roland Holst(midden achter), de latere echtgenoot van Henriette van der Schalk, juni
1890.

14
Handschrift van Herman Gorters laatste gedicht dat aan zijn socialistische poëzie voorafgaat.
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15
Portretfoto van Herman Gorter door Willem Witsen.

16
Op de Buissche Heide, het landgoed van de familie Van der Schalk. V.l.n.r.: Herman Gorter, Wies
Gorter, R.N. Roland Holst, Henriette Roland Holst en haar moeder.
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17
Brief van Albert Verwey aan de schilder Jan Toorop van 8 juli 1892 (een week na het ongeval waarbij
de vader en het zusje van Henriette van der Schalk omkwamen). In april heeft Henriette een reeks
sonnetten aan Toorop opgedragen.

18
Albert en Kitty Verwey.
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Gedicht door Henriette Roland Holst over Albert en Kitty Verwey.
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20
Verlovingsfoto van Henriette van der Schalk en Richard Roland Holst, juli 1893.

21
Verlovingsaankondiging van Henriette van der Schalk en R.N. Roland Holst.
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In haar huis te 's-Graveland, omstreeks 1896.
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1897-1903 - ‘De dag gaat open als een gouden roos’
1897

Domela Nieuwenhuis trekt zich uit de
Sociaal-Democratische Bond en uit de
redactie van Recht voor Allen terug en
richt het anarchistisch blad De Vrije
Socialist op.
Tijdens het Paascongres van de S.D.A.P.
te Arnhem treden Herman Gorter,
Henriette en R.N. Roland Holst tot de
partij toe.
Bij de verkiezingen worden Pieter Jelles
Troelstra en H.H. van Kol tot kamerlid
gekozen.
Verschijning van Gorters De school der
poëzie en publikatie van gedichten in De
Nieuwe Tijd.

1898

Bij de inhuldiging van Koningin
Wilhelmina is de S.D.A.P. afwezig.
Henriette Roland Holst en Herman Gorter
maken met Franc van der Goes deel uit
van de redactie van De Nieuwe Tijd;
Gorter publiceert hierin zijn Kritiek op
de litteraire beweging van 1880 in
Holland.
Zowel Gorter als Roland Holst treden op
als propagandisten voor de S.D.A.P.

1899

De Sociaal Democratische Bond gaat op
in de S.D.A.P. Oprichting van het
Landelijk Comitee voor Algemeen
Kiesrecht. Gorter bestudeert Jos.
Dietzgen, Karl Kautsky en andere
socialistische theoretici. Henriette Roland
Holst publiceert de brochure Socialisme
en literatuur.

1900

Kunstenaars en intellectuelen gaan het
socialisme theoretisch onderbouwen en
leveren kritiek op de korte-termijnpolitiek
van Troelstra.
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Henriette Roland Holst woont het
Internationaal Socialistisch Congres te
Parijs bij.
Het Volk, dagblad voor de
Arbeiderspartij, wordt opgericht met
steun van de Duitse socialisten. Hierin
publiceren Herman Gorter en Henriette
Roland Holst artikelen, respectievelijk
over de filosofie van het socialisme en de
klassenstrijd in de geschiedenis.
1901

Dp het S.D.A.P.-congres in Utrecht
debatteert Herman Gorter met Troelstra
over de verhouding tussen de partij en de
vakbeweging en over de kwestie van de
pachtboeren.
12 mei: landelijke meeting van het
Comitee voor Algemeen Kiesrecht: op
het Binnenhof te Den Haag verzamelen
zich ongeveer vijf duizend
demonstranten.
Bij de kamerverkiezingen stijgt de
S.D.A.P. van drie naar zes zetels, de
rechtse partijen behalen de meerderheid
en de Anti-Revolutionaire Abraham
Kuyper wordt minister-president.
Naar aanleiding van de aanvallen van de
Nieuwe-Tijd-groep publiceert Troelstra
de brochure Theorie en Beweging.
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1902

Oprichting van De Blijde Wereld, het
blad van de christensocialisten.
In het kader van de ingezette strijd tegen
het drankmisbruik publiceert Henriette
Roland Holst een brochure Arbeiders en
alcohol. Tevens verschijnt haar tweede
dichtbundel De nieuwe geboort en de
studie Kapitaal en arbeid in Nederland.
Bij tussentijdse verkiezingen wordt
Troelstra, die in 1901 niet herkozen was,
alsnog kamerlid.
November: de Federatie van
Transportarbeiders publiceert een
manifest dat werken van georganiseerde
havenarbeiders met ongeorganiseerden
verbiedt.
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1
De achturige werkdag is een van de eerste eisen van de socialistische beweging.

2
De eerste redactie van het dagblad van de S.D.A.P., Het Volk, opgericht in 1900.
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3
Vergadering in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam van de Algemeene Nederlandsche
Diamantbewerkers Bond tijdens de boortstaking in augustus-september 1900.

4
Partijpropaganda tegen het alcoholisme.

5
Koffiehuis van de Volksbond tegen Drankmisbruik te Rotterdam omstreeks de eeuwwisseling.
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6
Aanvrage voor de Koninklijke Goedkeuring van de gewijzigde statuten van de S.D.A.P. in 1902.

7
Vergadering van de S.D.A.P. Henriette Roland Holst als lid van het partijbestuur op het podium,
tweede van links.
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8
De Nieuwe Tijd van februari 1898, met voor het eerst de namen van de redacteuren op het omslag.

9
Bijdrage van Herman Gorter aan De Nieuwe Tijd van 1898.
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10
Handschrift van een gedicht door Herman Gorter uit het najaar van 1899.

11
Herman Gorter in 1902.

12
Herman Gorter als cricketer temidden van zijn teamgenoten.
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13
Henriette Roland Holst in 1898. Lithografie door R.N. Roland Holst.

14
Mei-plaat door R.N. Roland Holst met tekst door Henriette Roland Holst.

15
Henriette Roland Holst tijdens een toespraak te Rotterdam.
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16
Handschrift van een gedicht door Henriette Roland Holst.
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17
Henriette Roland Holst met haar echtgenoot voor hun huis in 's-Graveland.
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1903-1909 - ‘Er is iets groots in ons klein land geschied’
1903

8 januari: ontslag van georganiseerde
havenarbeiders die weigeren met
niet-georganiseerden te werken.
Solidariteitsstakingen in de haven. 25
januari: spoorwegarbeiders weigeren een
‘besmet’ verklaard schip te lossen bij het
emplacement De Rietlanden te
Amsterdam.
De staking breidt zich uit over het hele
land en leidt binnen enkele dagen tot een
overwinning.
Abraham Kuyper bereidt een wet voor
die spoorweg- en overheidsarbeiders het
stakingsrecht ontzegt, de zgn.
‘worgwetten’. Op 20 februari wordt een
landelijk Comitee van Verweer opgericht
om het verzet tegen de dwangwetten te
bundelen. De voormannen van de
vakbeweging aarzelen, maar de arbeiders
willen, na de gewonnen eerste staking,
opnieuw het werk neerleggen. Eerst wordt
tot een tweede spoorwegstaking
opgeroepen en op 8 april tot een
algemene werkstaking. Militairen
bewaken winkels, havens en stations,
beschermen werkwilligen en voeren
charges uit tegen de stakers. Op 9 april
aanvaardt de tweede kamer de
worgwetten en op 11 april keurt de eerste
kamer ze goed. Nog diezelfde dag worden
ze in de Staatscourant afgekondigd. Na
vijf dagen moet de staking worden
opgeheven door gebrek aan organisatie
en eenheid. Onderlinge verwijten binnen
de socialistische beweging, waarbij
vooral Troelstra onstandvastigheid
verweten wordt.
Ernstige nederlaag voor de vakbeweging
met als gevolg een splitsing: drie jaar
later wordt tegenover het N.A.S. het
N.V.V. opgericht.
Op het Pinkstercongres van de S.D.A.P.
valt Gorter Troelstra aan, waarna zij zich
echter weer aaneensluiten.
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Herman Gorter maakt een reis door de
Harz en raakt bevriend met Karl Kautsky
en diens vrouw. Hij publiceert zijn
tweede bundel Verzen met socialistische
poëzie en zijn eerste politieke brochure,
5-10 april, die door talrijke andere
gevolgd wordt. Ook Henriette Roland
Holst geeft een brochure, De groote
spoorwegstaking, uit.
1904

Op het S.D.A.P.-congres in Oordrecht
verdedigt Henriette Roland Holst namens
het partijbestuur een motie die tot
voorzichtigheid inzake algemene
werkstakingen maant.
Het Internationaal Socialistisch Congres
te Amsterdam staat in het teken van de
theoretische beschouwingen. Debat tussen
de Duitse socialistenleider F.A.Bebel, die
ministeriële deelneming aan een
burgerlijke regering afwijst en de Franse
partijleider Jean Jaurès. Overwinning van
het Marxistische standpunt van Bebel.
Herman Gorter en F.Domela
Nieuwenhuis publiceren hun Debat over
sociaal-demokratie of anarchisme.
Tevens geeft Gorter een vertaling van Het
communistisch manifest door Karl Marx
uit.

1905

Bij de verkiezingen verliezen de rechtse
partijen tien zetels. Aftreden van
Abraham Kuyper.
Troelstra opent met de zogenaamde
‘Juli-brieven’ in Het Volk de aanval op
de marxistische meerderheid in het
S.D.A.P.-bestuur, de z.g.
Nieuwe-Tijd-groep.
Zowel Henriette Roland Holst als
Troelstra bezoeken Karl Kautsky.
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1906

Op het S.D.A.P.-congres te Utrecht
weigert de Nieuwe-Tijdgroep langer in
het bestuur van de S.D.A.P. zitting te
nemen en wordt een nieuw bestuur
gevormd. Gorter trekt zich n.a.v. de
revisionistische programmaherziening
terug uit de partij-propaganda en
publiceert met A.Pannekoek de brochure
Marxisme en revisionisme.
Verschijning van Gorters Een klein
heldendicht.

1907

Maart: N.V.V. en S.D.A.P. organiseren
een congres in Amsterdam over de
arbeidsduur.
In het z.g. ‘muilkorfcongres’ van de
S.D.A.P. te Haarlem komt een voorlopige
verzoening tussen de Nieuwe-Tijd-groep
en de partijleiding tot stand na een
urenlang debat tussen Troelstra en Gorter.
Augustus: Henriette Roland Holst spreekt
op het Internationaal Congres in Stuttgart
en maakt er kennis met Trotzky.
Verschijning van de dichtbundel
Opwaartsche wegen door Henriette
Roland Holst en van de eerste der drie
Kautskyvertalingen door Herman Gorter.
Oktober: oprichting van het blad De
Tribune, waaraan Gorter o.m. een
feuilleton, Het historisch-materialisme,
voor arbeiders verklaard, bijdraagt en
ook Henriette Roland Holst meewerkt.

1908

S.D.A.P.-congres in Arnhem, waarop
Troelstra niet aanwezig is en geen
conclusies worden getrokken uit het debat
over De Tribune. Colportageverbod voor
De Tribune op S.D.A.P.-vergaderingen.
November: naar aanleiding van de crisis
en de werkloosheid voeren A.F. de
Savornin Lohman en Troelstra in de
tweede kamer een debat over een passage
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in Gorters Historisch materialisme,
waarbij Troelstra Gorter afvalt. Herman
Gorter reageert in De Tribune met een
Antwoord aan De Savornin Lohman en
Troelstra, welk antwoord daarna onder
de titel Klassenmoraal als brochure
verschijnt.

Gerrit Borgers & H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd

87

1
Politieke prent door Albert Hahn na het succes van de eerste, spontane spoorwegstaking in 1903.

2
Foto van de slotvergadering na de eerste spoorwegstaking, in de Beurs te Amsterdam, uit Het Volk
van 8 februari 1903.
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3
In de middaguren van 11 april 1903 wordt bekend dat de ‘worgwetten’ van Abraham Kuyper zijn
aangenomen.

4
De beroemde ‘worgplaat’ van Albert Hahn.
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5
Tijdens de staking voor het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam.
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6
Brochure van Henriette Roland Holst over de spoorwegstaking.

7
Brochure van Herman Gorter over de spoorwegstaking.
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8
Het congres van de Tweede Internationale in het Concertgebouw te Amsterdam in 1904.
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9
Verslag van een betoging waar onder meer Herman Gorter en Henriette Roland Holst het woord
voeren.
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10
Politieke prent van Albert Hahn bij de verkiezingsnederlaag van de rechtse partijen in juni 1905.

11
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Spotprent in het Algemeen Handelsblad van 25 april 1906.
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12
Congres van de Tweede Internationale te Amsterdam van 14-20 augustus 1904. Tijdens een
openluchtbijeenkomst treedt Gorter (in de lens kijkend) als tolk op.

13
Door Albert Hahn ontworpen tableauvivant, De triomftocht van het socialisme.

14
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Aantekening van Albert Hahn op de achterzijde van bovenstaande foto, waarin hij bij het tableau-vivant
de voordracht van een gedicht van Herman Gorter aanbeveelt.
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15
Spotprent in Het Vaderland van 9 april 1907 op het congres te Haarlem, waar zowel Gorter als Troelstra
drie uur lang spreken om elkaars standpunt te bestrijden.
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16
Herman Gorter sprekend op het S.D.A.P.-congres te Haarlem in 1907. Tekening door Marie de
Roode-Heijermans.
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17
Herman Gorter in 1917. Tekening door Marie de Roode-Heijermans.
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18
Fragment uit het handschrift van Het feest der gedachtenis, 1915, door Henriette Roland Holst.
19
Portretschets van Henriette Roland Holst door Albert Hahn, omstreeks 1905.
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20
Het jaarlijkse S.D.A.P.-congres wordt in 1905 te Den Haag gehouden in de zaal Walhalla(Tivoli).
Henriette Roland Holst staat, als bestuurslid, op het podium. Vermoedelijk is de man in de zaal, uiterst
links vlak bij het podium, Herman Gorter.

21
Spotprent op het S.D.A.P.-congres te Utrecht in 1906. waarop de zogenaamde ‘muilkorfresolutie’
tegen de Nieuwe Tijdgroep wordt aangenomen.
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22
Congres van de Tweede Internationale te Stuttgart in 1907. Op het podium Henriette Roland Holst
(op de rug gezien) naast Rosa Luxemburg.

23
Briefkaart van Henriette Roland Holst aan haar uitgever Brusse, waarin zij ermee instemt dat
‘partijgenoot Orees’ een door haar te houden lezing zal stenograferen.
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24
Pasfoto van Henriette Roland Holst.
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1909-1914 - ‘Ik word nu door de makkers uitgedreven’
1909

Februari: buitengewoon S.D.A.P.-congres
in Deventer, waarop besloten wordt tot
oprichting van Het Weekblad. Hierdoor
wordt de radicale Tribune overbodig en
kunnen de ‘welwillende’ marxisten voor
de partij behouden blijven. Henriette
Roland Holst en F.M.Wibaut verklaren
zich bereid Het Weekblad te redigeren.
Herman Gorter verlaat de S.D.A.P. en
richt met David Wijnkoop e.a. op 14
maart de Sociaal Democratische Partij op
met De Tribune als partij-orgaan.
Bemiddelingspogingen van Kamiel
Huysmans om de scheuring ongedaan te
maken, mislukken.
Bij de kamerverkiezingen wint de
S.D.A.P. één zetel, de S.D.P. behaalt er
geen en de rechtse partijen behalen een
ruime meerderheid.
Oprichting van het Christelijk Nationaal
Vakverbond dat verbetering van
arbeidsvoorwaarden in samenwerking
met de patroons voorstaat.
November: Gorter ontmoet Lenin op een
bijeenkomst van het Internationaal
Socialistisch Bureau te Brussel, waar
Lenin pleit voor toelating van de S.D.P.
tot de Tweede Internationale.
Gorter publiceert de brochure
Sociaal-democratie en het revisionisme
en is zeer actief tijdens de eerste
‘wintercampagne’ van de S.D.P.

1910

Breuk in de Duitse Socialistische Partij
tussen de gematigde marxisten onder Karl
Kautsky en de radicalen onder Rosa
Luxemburg, die spontane akties van het
proletariaat voorstaat. De in Duitsland
wonende Anton Pannekoek steunt Rosa
Luxemburg en brengt ook verschillende
S.D.P.-ers, onder wie Gorter, tot het links
radicalisme.
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Henriette Roland Holst legt na het
S.D.A.P.-congres in Leeuwarden het
redacteurschap van Het Weekblad en haar
andere partijfuncties neer.
September: eerste manifestatie op het
Amsterdamse IJsclubterrein voor
algemeen kiesrecht.
1911

Januari: eerste opvoering van Henriette
Roland Holsts toneelstuk De
opstandelingen.
Herman Gorter trekt zich sedert dit jaar
regelmatig in Bergen aan Zee terug voor
zijn letterkundige arbeid. Na voltooiing
van zijn eerste versie van het gedicht Pan
krijgt hij een lichte hartaanval.
5 Juli: de ‘bloednacht van Kattenburg’
tijdens de internationale zeeliedenstaking:
dertig gewonden door schietpartij van
mariniers. Na het opgeven van de staking
verwijten Henriette Roland Holst en Henk
Sneevliet de S.D.A.P. onvoldoende
financiële steun te hebben verleend en
verlaten zij de partij.
September: eerste ‘Rode Dinsdag’, een
betoging van twintig duizend mensen
voor algemeen kiesrecht, tijdens
Prinsjesdag in Den Haag.
Spoedvergadering van het Internationaal
Socialistisch Bureau in Zürich in verband
met de oorlogsdreiging. 5 November:
vredesdemonstratie in Amsterdam.
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1912

Verschijning van Henriette Roland Holsts
dichtbundel De vrouw in het woud,
waaruit haar desillusie spreekt.
Tweede ‘Rode Dinsdag’ in Den Haag
ondanks demonstratieverbod van de
burgemeester.
November: tweede vredesdemonstratie
in Amsterdam. Herman Gorter bezoekt
met Wijnkoop het Internationaal
Socialistisch Vredescongres in Bazel.

1913

18 mei: debat tussen Gorter en Troelstra
in gebouw Plancius te Amsterdam over
de werkstaking als wapen tegen het
militarisme, waar Gorter een fervent
voorstander van is.
Bij de kamerverkiezingen stijgt de
S.D.A.P. van zeven tot achttien zetels.
Troelstra wordt geraadpleegd voor de
kabinetsformatie door de koningin, maar
het S.D.A.P.-congres besluit niet deel te
nemen aan een burgerlijke regering.
Herman Gorter, teleurgesteld over het
geringe aantal op hem uitgebrachte
stemmen, vermindert zijn
propagandistische activiteiten.
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1
Spotprent op het royement van de Tribune-groep tijdens het S.D.A.P.-congres van 1909 te Deventer.

2
Oproep tot de oprichting van de Sociaal-Democratische Partij in De Tribune van 20 februari 1909.

3
Het eerste partijbestuur van de S.D.P. Herman Gorter(met hoed) in het midden.
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4
Het blad waardoor de scheuring in de S.D.A.P. op het congres te Deventer in 1909 veroorzaakt wordt.
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5
Troelstra sprekend tijdens een betoging voor het algemeen kiesrecht te Den Haag op 19 september
1911, de eerste ‘Rode Dinsdag’.

6
Oproep voor de eerste ‘Rode Dinsdag’, waaraan 20.000 betogers gevolg geven.
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7
Uit het Zondagsblad van het Dagblad voor Zuid-Holland en 's-Gravenhage van 23 september 1911.

8
Betoging voor het algemeen kiesrecht op de Dagelijkse Groenmarkt te Den Haag op 17 september
1912, de tweede ‘Rode Dinsdag’.

9
Verkiezingsuitslag op de N.Z.Voorburgwal te Amsterdam. Bij de kamerverkiezingen in 1913 behaalt
de S.D.A.P. 18 zetels, de S.D.P. geen.
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10
Vanaf 1909 schrijft Herman Gorter een nieuwe reeks politieke brochures voor de S.D.P.

11
Fragment uit een brief van Herman Gorter aan Jenne Clinge Doorenbos van 30 juni 1910.
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12
Sedert 1905 brengt Herman Gorter bijna jaarlijks zijn vakantie in Zwitserland door.
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13
Spotprent door Albert Hahn in De Notenkraker van 24 mei 1913.

14
Spotprent op de aanval van Henriette Roland Holst op Troelstra in Uilenspiegel van 15 januari 1910.
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15
Het echtpaar Roland Holst met hun neef, de dichter A. Roland Holst.

16
Brief van Henriette Roland Holst aan Samuel Bonn. Zij geeft deze arbeidersdichter-partijgenoot
herhaaldelijk advies.
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1914-1917 - ‘Want deze dag gaat over zee van bloed’
1914

April: Henriette Roland Holst erft de helft
van het buitengoed De Buissche Heide
bij Zundert door het overlijden van haar
moeder.
31 juli: moord op Jean Jaurès, die een dag
tevoren op een massa-meeting de
arbeiders tot verzet tegen de oorlog had
opgeroepen. Op dezelfde dag wordt een
anti-oorlogsmeeting op het IJsclubterrein
te Amsterdam gehouden.
De Europese socialistische partijen
blijken niet in staat de internationale
solidariteit van de arbeiders tegen de
oorlog te bewerkstelligen.
Augustus: uitbreken van de wereldoorlog.
Belgische vluchtelingen naar het neutrale
Nederland.
Troelstra stemt in de kamer vóór de
mobilisatiecredieten. Ook de buitenlandse
socialistische partijen, behalve in
Rusland, verzetten zich niet tegen de
oorlogscredieten en aanvaarden de
politieke ‘godsvrede’. De Tweede
Internationale valt uiteen.
De S.D.P. sluit zich met
anarcho-syndicalistische en pacifistische
groepen aan bij de Samenwerkende
Arbeidersverenigingen (de S.A.V.), die
demobilisatie eisen.
December: Herman Gorter publiceert de
brochure Het imperialisme, de
wereldoorlog en de sociaal-democratie.

1915

Henriette Roland Holst richt het
pacifistische Revolutionair Socialistisch
Verbond op met als orgaan De
Internationale.
Lenin leest met instemming Gorters
brochure Het imperialisme, de
wereldoorlog en de sociaal-democratie
en schrijft hem een brief hierover.
Juni: op het zesde jaarcongres van de
S.D.P. wordt Gorters ‘Bussumse
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resolutie’ aanvaard: een volksleger dient
niet de onafhankelijkheid of neutraliteit
van een natie te verdedigen, maar moet
aanvaard als strijdmiddel tegen het
binnenlands kapitalisme.
September: de S.D.P. stuurt geen
afvaardiging naar de Internationale
Vredesconferentie in Zimmerwald, omdat
men geen meerderheid verwacht voor een
oproep tot sociale revolutie, zoals Lenin
en de S.D.P. die voorstaan. Henriette
Roland Holst is, als vertegenwoordigster
van het Revolutionair Socialistisch
Verbond, de enige Nederlander op de
conferentie.
Henriette Roland Holst is
mede-ondertekenaar van het Manifest der
dienstweigeraars.
Herman Gorter, die zich maandenlang in
Bergen had teruggetrokken, voltooit in
de winter zijn tweede, sterk uitgebreide
versie van Pan.
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1916

Januari: nadat Wibaut en Van der Goes
uit de redactie van De Nieuwe Tijd zijn
getreden, vormen Herman Gorter en
Henriette Roland Holst met Anton
Pannekoek een nieuwe redactie, die van
het blad een links-marxistisch orgaan
maakt. April: Herman Gorter verkeert in
een diepe depressie en trekt zich terug uit
De Tribune. Hij verzamelt zijn dichtwerk
in vier delen.
Mei: Henriette Roland Holst brengt op
het jaarcongres van de S.D.P. een fusie
tot stand tussen de S.D.P. en het
Revolutionair Socialistisch Verbond. Zij
treedt voor één jaar toe tot de redactie van
De Tribune.
De Bond van Christen-Socialisten sluit
zich aan bij de Samenwerkende
Arbeidersverenigingen, omgedoopt tot
het Revolutionair Socialistisch Komitee
tegen Oorlog en zijn Gevolgen. 21 juni:
demonstratie in Amsterdam van twintig
duizend betogers tegen de honger en de
oorlog.
19 november: overlijden van Gorters
vrouw. Herman Gorter schrijft naar
aanleiding hiervan In memoriam, bij den
dood eener communiste, dat eerst na zijn
dood gepubliceerd wordt. Aan het eind
van het jaar trekt hij zich na negentien
jaar terug uit de redactie van De Nieuwe
Tijd.
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1
Bekendmaking van de gebeurtenis die de eerste wereldoorlog inluidt.

2
Duitse soldaat in de eerste wereldoorlog, die over de ruggen der verdeelde arbeiders wordt uitgevochten.
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3
Belgische vluchtelingen in het neutrale Nederland.

4
Aanhouding van een stakingsleider op het Plein te Den Haag tijdens de tramstaking op 12 juli 1914.

5
1 Mei-betoging te Amsterdam in 1915.
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6
Van 31 juli tot 2 augustus 1916 vindt te Den Haag een Internationale Socialistische Conferentie van
neutrale landen plaats.

7
Afkondiging van het algemeen kiesrecht voor mannen door de burgemeester op het bordes van het
stadhuis te Den Haag op 12 december 1917.

8
Na de winkelplunderingen van 12-13 april 1918 in de Boekhorststraat te Den Haag.
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9
Brief van Herman Gorter aan Jenne Clinge Doorenbos, ondertekend met zijn bijnaam ‘Pan’.

10
Gedicht door Henriette Roland Holst over Herman en Wies Gorter, na de dood van de laatste.

11
In 1914. Behalve cricketer, tennisser, schaatser en bergbeklimmer, was Herman Gorter ook een
verwoed zeiler.
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12
Wies en Herman Gorter.

13
Grafrede van Herman Gorter bij de dood van zijn echtgenote.
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14
Gedicht in De Amsterdammer.

15
Henriette Roland Holst als antimilitariste.
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16
Pasfoto van Henriette Roland Holst.
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17
Briefkaart van Henriette Roland Holst aan Herman Heijermans over de reorganisatie van De Nieuwe
Tijd.

18
In mei 1915 richt Henriette Roland Holst de Revolutionair Socialistische Vereeniging op en wordt
redactrice van De Internationale, het orgaan van de R.S.V.
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19
Spotprent door Albert Hahn op het samengaan van de R.S.V. en de S.D.P. in De Notenkraker van 17
juni 1916. Henriette Roland Holst, schrijfster van de bundel De vrouw in het woud, 1912, verdwijnt
als oprichtster van de R.S.V. in de ‘poel’ van de door Gorter opgerichte S.D.P.
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1917-1928 - ‘Wij zullen u niet zien, lichtende vrede’
1917

Tijdens de februari-revolutie in Rusland
wordt de Tsaar afgezet. De Verenigde
Staten gaan deelnemen aan de oorlog. In
mei komt de Kerensky-regering in
Rusland aan de macht: een coalitie van
liberalen en reformistische socialisten.
Herman Gorter krijgt als patiënt
toestemming naar Zwitserland te reizen
en heeft in Bern nauw contact met
Russische revolutionairen. Toenemend
verschil van mening met Wijnkoop en
Van Ravesteijn over de politieke koers
t.o.v. de oorlogvoerende regeringen.
Gorter roept de partijleiding van de
S.D.P. op om met de marxisten de basis
voor een Derde Internationale te leggen.
Na een oproep tot dienstweigeren zitten
in Nederland meer dan honderd
dienstweigeraars gevangen.
Juli: aardappeloproer in Amsterdam tegen
de speculatie met en de export van
aardappelen. Soldaten weigeren op
demonstrerende vrouwen te schieten.
7 november: de ‘oktober-revolutie’ in
Rusland (de Russische kalender scheelde
dertien dagen met de Westeuropese): de
Bolsjewieken zetten de
Kerensky-regering af en Lenin wordt
voorzitter van de Raad van
Volkscommissarissen.
Vredesonderhandelingen met Duitsland.
Het Sarekat-Islamcongres verlangt voor
het eerst de onafhankelijkheid van
Indonesië.
12 december: in Nederland wordt het
algemeen kiesrecht afgekondigd.

1918

Herman Gorter bereidt in Zwitserland
zijn brochure De wereldrevolutie voor.
Hij vervreemdt van de S.D.P., die in
november wordt omgezet in de
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Communistische Partij Holland.
Dmstreeks deze tijd gaat Gorter naar
Berlijn, waar hij een intensief contact met
de Spartakusbund van Rosa Luxemburg
en Karl Liebknecht onderhoudt.
November-revolutie in Duitsland.
Wapenstilstand op 11 november.
Mislukking in Nederland van Troelstra's
revolutiepoging, waarna echter de
S.D.A.P. en het N.V.V. met
hervormingsvoorstellen komen.
1919

Januari: bloedige onderdrukking van de
Spartakus-opstand in Berlijn; Rosa
Luxemburg en Karl Liebknecht door de
Freikorpse vermoord.
Maart: oprichting van de Derde
Internationale of Komintern in Moskou.
Gorter sluit zich aan bij de linksradicale
oppositie in de Duitse Communistische
Partij, die zich in 1920 afsplitst als
Kommunistische Arbeiter-Partei
Deutschlands. Hij werkt voortaan geheel
op internationaal terrein en publiceert
brochures in het Duits en verlaat de
C.P.H.
Henriette Roland Holst verhuist naar De
Buissche Heide.

1920

Gorter beantwoordt Lenins aanval op het
radicalisme met de brochure Offener Brief
an den Genossen Lenin. Hij woont aan
het eind van het jaar, als
vertegenwoordiger van de K.A.P.D.
zittingen bij van het Uitvoerend Comitee
van de Komintern in Moskou, waar hij
opponeert tegen de politiek van de
Komintern zonder gehoor te vinden.
Henriette Roland Holst publiceert een
reeks artikelen in De Nieuwe Tijd, De
taak der Communistische Partij in de
proletarische revolutie, waarin ze Gorters
standpunt dicht benadert.
Oprichting van de Indonesische
Kommunistische Partij.
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1921

Henriette Roland Holst woont in Moskou
het congres van de Komintern bij als
afgevaardigde van de C.P.H., waar
Trotzky haar waarschuwt tegen het
‘sektarisme’ van Gorter en Pannekoek.
September: Gorter richt de
Kommunistische Arbeiders Partij
Nederland op en wordt redacteur van De
Kommunistische Arbeider. Tot zijn dood
blijft hij de leider en theoreticus van deze
kleine groepering der ‘zuiveren’.

1922

De Nieuwe Tijd wordt door zijn te
onafhankelijke opstelling vervangen door
De Communistische Gids met o.a.
Henriette Roland Holst in de redactie.
28 oktober: Mussolini onderneemt de
‘mars op Rome’. Het fascisme aan de
macht in Italië.

1923

Bezetting van het Ruhrgebied door Franse
en Belgische troepen.
Henriette Roland Holst debatteert in de
Communistische Gids over de betekenis
van het ‘geestelijke’ in de
communistische strijd.

1924

Mei: Henriette Roland Holst verlaat de
C.P.H. en wordt lid van de Bond van
Kommunistische Strijd- en
Propagandaclubs.
Herman Gorter brengt tot in 1927 de
zomers door in Zwitserland en werkt
verder voornamelijk in zijn huis De
Verbrande Pan te Bergen. Schrijft onder
meer De arbeidersraad en werkt aan zijn
studie over de wereldliteratuur, De groote
dichters.

1925

Henriette Roland Holst sluit zich na de
politieke nederlaag van Wijnkoop en Van
Ravesteijn weer aan bij de C.P.H.
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1926

Henriette Roland Holst houdt met
Mohammed Hatta een inleiding over de
koloniale politiek van Nederland op een
cursus van de Internationale
Vrouwenbond voor Vrijheid en Vrede.
Na de benoeming van R.N. Roland Holst
tot hoogleraar-directeur van de
Rijksacademie in Amsterdam verhuizen
zij naar Bloemendaal. Zij voltooit het
tweede deel van Kapitaal en arbeid in
Nederland en richt het blad Klassenstrijd
op. November: Duitsland wordt
toegelaten tot de Volkenbond.

1927

Krachtdadige onderdrukking van
revolutionaire bewegingen in West-Java
en Midden-Sumatra, gevolgd door
verbanningen naar Tanah Merah
(Boven-Digoel). Sukarno richt de Partai
Nasional Indonesia op.
15 september: Herman Gorter overlijdt
op zijn terugreis uit Zwitserland in een
hotel te Brussel aan angina pectoris.
November: definitieve breuk van
Henriette Roland Holst met de C.P.H. Zij
wordt overtuigd religieus-socialiste en
gaat samenwerken met H.Sneevliet.
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1
Handschrift van een gedicht door Herman Gorter uit de postuum verschenen bundel Liedjes aan de
geest der muziek der nieuwe menschheid, 1930.

2
Begin van een aan Johan Huizinga opgedragen gedicht door Henriette Roland Holst, dat ze hem op
12 augustus 1921 toezendt.
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3
Begin van de Russische revolutie in Petrograd, juli 1917.
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4
Uit de roerige dagen waarin de vraag gesteld wordt: ‘zal de revolutie bij onze grens tot stilstand
komen?’.

5
De Novemberrevolutie in Duitsland, 1918.

6
Spotprent op de mislukte revolutiepogingen in ons land.
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7
Karl Liebknecht, met Rosa Luxemburg leider van de mislukte Spartakistenopstand te Berlijn.

8
Biografie van Rosa Luxeumburg uit 1935.

9
Lenin spreekt tijdens het congres van de Derde Internationale te Moskou in 1920. Herman Gorter
woont dit congres bij en valt Lenin fel aan.
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10
Handschrift van een gedicht door Herman Gorter uit De arbeidersraad.

11
Herman Gorters antwoord op de brochure van Lenin, waarin deze het radicalisme aanvalt, 1920.

12
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Brief van Herman Gorter aan Jenne Clinge Doorenbos van december 1920, na zijn bezoek aan Moskou.
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13
Herman Gorter met Jenne Clinge Doorenbos te Sankt Moritz in 1922.

14
Een van Herman Gorters laatste brieven aan Jenne Clinge Doorenbos.

15
Herman Gorter in 1923.
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16
Latere herinnering van Henriette Roland Holst aan haar bezoek aan Moskou.

17
Henriette Roland Holst, die in de zomer van 1921 in Moskou het congres van de Derde Internationale
bijwoont.

Gerrit Borgers & H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd

126

18
Na de opheffing van De Nieuwe Tijd wordt De Communistische Gids gesticht met Henriette Roland
Holst in de redactie.

19
Begin van het aan Herman Gorter gewijde boek van Henriette Roland Holst uit 1933.
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1928-1952 - 'Is wat wij wonnen nu voorgoed verloren?
1928

‘Kenteringsjaar’ voor Henriette Roland
Holst. Invloed van Tolstoi, Hendrik de
Man en Leonard Ragaz, eerbied voor
Gandhi's ‘geestelijke weerbaarheid’ en
belangstelling voor de strijd van de
gekoloniseerde volken. Haar milieu wordt
Bentveld, het centrum der
religieus-socialisten.
Woont een conferentie te Heppenheim
bij, waar de socialistische intellectuelen
een dam proberen op te werpen tegen de
opkomst van Hitler.

1929

Henriette Roland Holst richt het blad De
Nieuwe Weg op.

1931

Henriette Roland Holst wordt benoemd
tot erelid van de Koninklijke Vlaamsche
Akademie voor Taal- en Letterkunde te
Gent in het jaar dat haar boek over Guido
Gezelle verschijnt.
Schrijft een aantal lekespelen, zoals
Kinderen van dezen tijd, Wij willen niet,
De moeder (1932) en De roep der stad
(1933).

1933

Muiterij aan boord van de Zeven
Provinciën in de Nederlands-Indische
wateren. Bij een bombardement worden
acht en twintig matrozen gedood.
Henriette Roland Holst zet zich in voor
de amnestieakties ten behoeve van de
gevangen matrozen.
27 februari: de Rijksdagbrand in Berlijn.
Het nationaalsocialisme onder leiding van
Adolf Hitler aan de macht. Sukarno en
een jaar later ook Hatta en Sjahrir naar
Boven-Digoel verbannen.
Verschijning van Henriette Roland Holsts
boek Herman Gorter en van haar
brochure De krisis der Westersche
kultuur.
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Laatste lezing van Henriette Roland Holst
voor de tweede wereldoorlog in Bentveld
over Poëzie en maatschappelijke
vernieuwing.

1935

Mussolini verovert met zijn Italiaanse
leger en luchtmacht Abessinië.

1936

Uitbreken van de Spaanse burgeroorlog,
waarbij generaal Franco ondersteund
wordt door Italiaanse troepen en Duitse
bombardementsvliegtuigen. Behalve,
aanvankelijk, Rusland en Mexico steunt
ook een ‘internationale brigade’ de
Spaanse republikeinen.

1938

31 december: overlijden van R.N. Roland
Holst.

1939

Maart: overwinning van generaal Franco
in Spanje. Henriette Roland Holst
verhuist naar Blaricum. September:
uitbreken van de tweede wereldoorlog.

1940

Bij de inval van de Duitse legers in
Nederland woont Henriette Roland Holst
in Heemstede. Ze verhuist daarna naar
Santpoort en in augustus 1943 naar De
Buissche Heide.

1945

6 augustus: eerste atoombom geworpen
op Hirosjima. 17 augustus: Sukarno en
Hatta roepen de Republiek Indonesië uit.
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1946

November: een ontwerpovereenkomst
tussen Indonesië en Nederland komt tot
stand te Linggadjati.

1947

20 mei: Henriette Roland Holst ontvangt
het eredoctoraat van de Universiteit van
Amsterdam, waarbij Jan Romein als
promotor optreedt.
Juli: eerste ‘politionele actie’ tegen de
Indonesische
onafhankelijkheidsbeweging.
Ingrijpen van de Veiligheidsraad.
Oktober: door een val breekt Henriette
Roland Holst haar heupbeen en moet
lange tijd in een ziekenhuis worden
opgenomen.

1948

December: tweede ‘politionele actie’.

1949

De Veiligheidsraad eist van Nederland
overdracht van de souvereiniteit aan
Indonesië.
Augustus-november: de Ronde Tafel
Conferentie te 's-Gravenhage, die op 27
december gevolgd wordt door de
souvereiniteitsoverdracht in het paleis op
de Dam te Amsterdam.
Inmiddels is Henriette Roland Holst
verhuisd naar Amsterdam.
Verschijning van haar
levensherinneringen Het vuur brandde
voort.
Op 24 december wordt zij op bescheiden
wijze gehuldigd ter gelegenheid van haar
tachtigste verjaardag.

1952

21 november: Henriette Roland Holst
overlijdt kort voor haar drie en tachtigste
verjaardag te Amsterdam. De crematie
vindt in alle stilte plaats.
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1
De nazistische aanvallen op de cultuur: boekverbranding in Duitsland.

2
Ontmoeting van de twee fascistische leiders in 1934.

Gerrit Borgers & H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd

3
Oproep om het manifest te ondertekenen ter verkrijging van amnestie voor de deelnemers aan de
muiterij op ‘De Zeven Provinciën’ van 5-12 februari 1933.

Gerrit Borgers & H.A. Gomperts, Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd

130

4
Franco's overwinningsparade na de Spaanse burgeroorlog in 1939.

5
Tweede wereldoorlog van 1939-1945.

6
Spotprent op de Ronde Tafel Conferentie van 1949, die tot de zelfstandige Republiek Indonesië leidt:
‘En of u hier maar wilt plaats nemen...’
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7
Atoomproef in de Nevadawoestijn in de Verenigde Staten.
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8
Tekening van Henriette Roland Holst door E. Reitsma-Valenca uit 1933.

9
Brief van Henriette Roland Holst aan haar uitgever Brusse van 16 juli 1930 over haar biografie van
Tolstoi, die in datzelfde jaar verschijnt.
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10
Henriette en Richard Roland Holst tijdens een vakantie.
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11
Protest tegen annexatie van Henriette Roland Holsts werk door de nationaal-socialisten.

12
Het desbetreffende gedicht van Henriette Roland Holst uit de bundel Vernieuwingen van 1929.

13
Henriette Roland Holst (tweede van links) met vrienden en (rechts) de pachters van de boerderij op
het landgoed De Buissche Heide in juli 1942.
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14
Handschrift van een gedicht door Henriette Roland Holst over het verdrag van Linggadjati, dat in
1946 tussen Nederland en Indonesië gesloten wordt.

15
Briefkaart van Henriette Roland Holst, die zij drie maanden voor haar dood stuurt aan de vriendin
van Herman Gorter, Ada Prins, en waaruit blijkt dat zij de overlijdensdatum van Gorter vergeten is.

16
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Henriette Roland Holst kort voor haar tachtigste verjaardag.
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