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de centrale vragen van

nauwkeurig geschreven biografie
bliikt ook dat De Haan

van Fontijn

schrijver, zionist, ex-zionist en
homoseksueel ]acob Israël de Haan
te hebben vermoord. In de biograÍie

beter hadden kunnen worden
geschrapt. Dankzij door
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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 voorzanger van de synagoge in Smilde
kreeg hii ruzie met zijn bestuur, en

in Gorrediik was het precies hetzelfde verhaal. Ook in Zaandam liep
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hiermee benoemt Fontijn een
aspect van De Haans persoon
dat in een eerdere biograÍie van
faap Meijer goeddeels onderbelicht 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:
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Volk.De hoofdredacteur van de
socialistische krant, P.L. Tàk,
liet weten dat het de schriiver

duidelijk zal ziin'dat na verschijnen van dit boek' ziin
medewerking aan de krant
beëindigd werd.

schulden

Fontijn besteedt de meeste
aandacht aan de laatste

haven van Sebastopol op de Krim.

De vorige dag was hij per boot
vanuit Odessa gearriveerd. Ve{aar-

In ]eruzalem ging hii elke dag
bidden bij de KlaagmuuÍ, maaÍ

De Haan was een merkwaardige provocerende figuur, maar
hij heeft rake dingen gezegd
over het Midden-Oosten die nu
nog steeds actueel zijn: 'De

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

op zondag z9 oktober
r9o5 zijn ó8ste verjaardag
in Hotel Kist aan de

zorgde voor dit turbulente leven.

geconsummeerd heeft, maar
zeker is in elk geval dat hij een
groot schandaal veroorzaakte
met de publicatie van ziin

fi9o4).
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Nooit was er in de Nederlandse
literatuur zo openlijk gesproken

am Kuy p e r

doenbekend aan

polemieken over zionisme de
steÍkste. De Haan leeÍde in een
onrustige tiid, maar het was zijn

Fontijn laat in het midden of De
Haan de liefde met jongens
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van De Haan, toen hij in Israël
woonde. Toch zijn de hoofdstukken over ziin reizen door
Engeland en Rusland en de vele

hil legde het daar ook aan met
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zonder land, Palestina is geen
land zonder volk.'
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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
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den. Dit boek is
zijn proeÍschrift.
De s»ap was
een politiek

experiment. Bij
haar oprichting

geen politieke ervaring

schoenen.
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en baan op het spel.
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