
 

 

 University of Groningen

Bespreking: Jan Fontijn, Onrust. Het leven van Jacob Israël  de Haan
Renders, Hans

Published in:
Historisch Nieuwsblad

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2015

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Renders, H. (2015). Bespreking: Jan Fontijn, Onrust. Het leven van Jacob Israël de Haan. Historisch
Nieuwsblad, 24(10).

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/10bcdef3-f7b5-409b-9aec-33b9f1252c7a


wereld streefde, te zwak

tegenoveÍ de mannen die in
Nederland toentertiid de toon

zetten.

Van Bree kan goed schrij-

ven. Waar de materie zich

daarvoor leent is ziln boek

spannend. Helaas zit er ook

dor hout tussen het groen:

stukken non-informatie die

beter hadden kunnen worden

geschrapt. Dankzij door

hemzel{ bemachtigde bronnen,

waarover Cees Fasseur niet

beschikte toen hii luliana àt

B emhar d ; het u erhaal u an een

hutoelijk (zoo8) schreeÍ, werpt

Van Bree vaak nieuw licht op

de Hofmanszaak.

Tè meer valt op dat hii
terugschrikt voor stevige eigen

conclusies. Als de billen bloot

moeten en Van Bree antwoord

probeert te geven op'een van

de centrale vragen van dit
onderzoek', nameliik hoe groot

Hofmans'invloed op |uliana is

geweest, valt hii ineens terug

op een lang citaat uit het boek

van Fasseur. Kom op, meneer

de promovendus, daar hebt u

toch zelÍ al dat mooie onder-

zoek voor gedaan?

Doeko Bosscher is historicus.

GnrLsct" HeË

lev+il va§'? Jaeeb
israëg de Ha*m
Jan Fontiin
685 p De
Bezige Bij,
€ 49,90

verscheen ter gelegen-

heid van het r5o-iarig

bestaan van het Ko-

ninkliik Limburgs

Geschied- en Oudheid-

kundig Genootschap.

De prijs is een schijntje,

wat wellicht te danken

is aan de vele sponso-

ren.

De geschiedenis van

Limburg is in drieën

gedeeld: tot rSoo,

rSoo-I8oo en vanaf

r8oo. De bedoeling van

de serie was een brede

verzameling te bieden

van door experts

geschreven anikelen,

vooral over gebieden

waarop nieuw onder-

zoek was gedaan. De

artikelen zouden

wetenschappelijk

verantwoord moeten

zijn, synthetisch en

goed leesbaar voor
historisch geihteres-

seerden. In dit alles is

de redactie geslaagd,

alleen wat minder in
het laatste sffeven.

Pluspunt is de uitge-

breide aandacht voor

culturele ontrvikkelin-

gen.

De c*ontko+m-
bfríË aËkcÍ!:§t YÈÈ!

Eii d'Sliv*ira.
Ëën FcrtrigEee§-
ioadse Íamiiie-
geschiedcnis
Jaap Cohen
726 p Querido,
€ 32,50

staat van de

Líbris Geschie-

denis Prijs zor5

met zijn pracht-

boek Oor-
logsenthousi-

asme,'de

belangriikste jonge

Nederlandse historicus

van dit moment'is. Hii
heeft concurrentie

gekregen van Jaap
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fl EN TnDrE TERUG

.E-.rt i. ik op d.r"
plaats op dat Ewoud

Kieft, die op de shortlis

Het was wachten op wraak
lacob lsraël de Haan prouocoerde alles on iedereen

N r99r DOOK IN EEN VPRO-

televisiepro gramma plotseling

een man op die venelde op 3o

ltniryz4 de Nederlandse

schrijver, zionist, ex-zionist en

homoseksueel ]acob Israël de Haan

te hebben vermoord. In de biograÍie

van De Haan die Jan Fontiin nu

publiceert, wordt nauwkeurig uit de

doeken gedaan wat diens beweeg-

redenen waren. De Haan was

weliswaar vol zionistische ideeën

naar het Beloofde Land gekomen,

maar bespeurde al snel de haat

tussen Arabieren en ]oden én tussen

zionistische |oden en orthodoxe

Joden, en schreeÍ daarover kritische

artikelen.

Het was wachten op wraak - hii

werd al enige tiid bedreigd -, en die

kwam uiteindeliik van de zionisti-

sche Haganah. De Haan werd door

deze paramilitaire beweging gescha-

duwd en er vond zelfs een ontmoe-

ting plaats met zijn moordenaar. In
het televisieprogramma onthulde

deze dat de opdracht van'hogeÍoP'

kwam, van de latere president van

Israël Izhak Ben Zwi. Het was dus

een politieke moord, maar uit de

nauwkeurig geschreven biografie

van Fontijn bliikt ook dat De Haan

veel controversiële eigenschappen

had, waardoor hii vaak mensen

tegen zich in het harnas ioeg.
De Haan, geboren in Smilde,

broer van de schriiÍster Carry van

Bruggen, had een vadet die ook het

talent had om ziin omgeving op de

kast te jagen. Als gazzen oÍ voorzan-

ger van de synagoge in Smilde

kreeg hii ruzie met zijn bestuur, en

in Gorrediik was het precies het-

zelfde verhaal. Ook in Zaandam liep

het mis, en vader nam op literaire

wijze wraak door onder pseudo-

niem een Íeuilleton te publiceren in

het Centraal Blad uoor lsraëlietert

onder de titel'Rabbiin en Anti-

Semiet'. Ziinzoon |acob volgde de

kweekschool, maar was zo onrustig

dat hii steeds van baan wisselde. Hii
begon te schriiven en kwam in

contact met de Thchtigers; vooral

met Frederik van Eeden bouwde hii

een hechte vriendschap op. Al is dat

misschien een euÍemisme: De Hean

raakte verliefd op ziin idool. En
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hiermee benoemt Fontijn een

aspect van De Haans persoon
dat in een eerdere biograÍie van

faap Meijer goeddeels onderbe-
licht is gebleven: De Haans
homoseksualiteit en pedoÍilie.
Zoals dat toen gebruikelijk was

voor homoseksuelen, trouwde
hij met een vrouw, de negen
jaar oudere gemeentearts van
Amsterdam, |ohanna van
Maarseveen. Maar alleen al uit
de gedichten die hij over haar
schreef, begrijpen we dat dit
huwelijk een dekmantel was:

Toe, laten aij te saampjes

Een beetje aardigliegen

M et allemaal li eu e naampj e s

Kan ih ie welbedriegen

Fontijn laat in het midden of De
Haan de liefde met jongens

geconsummeerd heeft, maar

zeker is in elk geval dat hij een

groot schandaal veroorzaakte
met de publicatie van ziin
r oman Pij pelij ntj e s fi9o 4).
Nooit was er in de Nederlandse
literatuur zo openlijk gesproken
over homoseksualiteit. En dat
kwam hem duuÍ te staan. De
Haan was net lid van de soep
geworden en voerde de redactie
van de kinderrubriek in Het

Cohen (r98o). De
onontko omb are afl<omst

uanEli d'Oliueira, dat
hii verdedigde als

proefschrift, is een

overrompelend werk.
Centraal staat Eli
dOliveira, een Portu-

gees-]oodse schrijver,

stenograaf en psycho-

loog, die met ziin
stamboom vrijstelling

Volk.De hoofdredacteur van de

socialistische krant, P.L. Tàk,

liet weten dat het de schriiver

duidelijk zal ziin'dat na ver-

schijnen van dit boek' ziin

medewerking aan de krant
beëindigd werd.

Fontijn besteedt de meeste

aandacht aan de laatste vijf jaren

van De Haan, toen hij in Israël

woonde. Toch zijn de hoofd-
stukken over ziin reizen door
Engeland en Rusland en de vele

polemieken over zionisme de

steÍkste. De Haan leeÍde in een

onrustige tiid, maar het was zijn

eigen innerliike onrust die

zorgde voor dit turbulente leven.
In ]eruzalem ging hii elke dag

bidden bij de KlaagmuuÍ, maaÍ
hil legde het daar ook aan met

aantrekkeliike Arabische ion-
gens.

De Haan was een merkwaar-

dige provocerende figuur, maar
hij heeft rake dingen gezegd

over het Midden-Oosten die nu
nog steeds actueel zijn: 'De

]oden zijn dan wel een volk
zonder land, Palestina is geen

land zonder volk.'

Hans Renders is directeur van
het Biografie Instituut (RUG) en
bespreekt elke maand een
recent verschenen biograf ie.

Ooktoen al
hadGriekenland

schulden
Re i sa e rh al e n Ab r ah am Kuy p e r

doenbekend aan

ENZAAM VIERDE ARP-

leiderAbraham Kuyper
op zondag z9 oktober
r9o5 zijn ó8ste verjaardag

in Hotel Kist aan de

haven van Sebastopol op de Krim.
De vorige dag was hij per boot
vanuit Odessa gearriveerd. Ve{aar-
dagspost onwing hij niet, omdat de

Revolutie van r9o5 inmiddels in
volle gang was en verbindingen

verbroken waren. De voorgaande

week had Kuyper de trein vanuit
Chiinu naar Odessa genomen, net

voor een grote treinstaking uitbrak.

Onderweg had hii op stations al

waargenomen hoe actievoerders

voorbereidingen troffen. Kortom,

twee iaar nadat hij het verschijnsel
staking als minister vastberaden had
aangepakt, kon hil het onbevangen

als reiziger bestuderen.

In Sebastopol moest Kuyper
noodgedwongen ruim een week

den. Dit boek is

zijn proeÍschrift.

De s»ap was

een politiek
experiment. Bij
haar oprichting

schoenen. Wie lid
werd, zette bovendien

ziln geld, goede naam

en baan op het spel.

Waarom zou iemand

dat doen? Was ideolo-
gische overtuiging
reden genoeg om

aansluiting te zoeken

bil de sociaal-democÍa-

ten of speelde er meer?

Van Veldhuizen be-

in 1894 hadden de

meeste leden geen

stemrecht, de leiders

geen politieke ervaring

en stond de organisatie-

vorm nog in de kinder-

À"r* *et r"**r
5leëÈ hi.Ë h;=íÈ"

*+is +m **
qr.iS* 1++rÈl*;*r:
ir: íi€t ,J{:ËtË§}$i}Í
*;ar: Abr*ilam
{i"igF*r
George Harinck
27O p Prome-
theus/Bert
Bakker, € 19,95

van deportatie naar

concentratiekampen

probeerde te verkriigen.

De Pornrgese ]oden
betoogden tijdens de

Jweede Wereldoorlog

dat zij niet tot het

]oodse, maar tot het

mediterrane 'ras'be-

hoorden; daarom

zouden de rassenwetten

voor hen niet gelden.

Ds Sëriií. eÈHc.'

i;1Ét **:liiak*
ià:u!ii:a rl{l
!;r*ë** *"G.À"P
Adriaan van
Veldhuizen
376 p. Prome-
theus/Bert Bakker,
€ 39.95

viïï:::J,"'*
werkzaam aan de

Universiteit van Lei-
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