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Diamantstad Herman Heijermans Hent PDF Het decor van Diamantstad (1904) is een Amsterdamse getto die
bewoond wordt door een Joods-orthodoxe gemeenschap van sjacheraars en voddenkoopmannen. Hier ziet de
hoofdpersoon Eleazar tot zijn grote vreugde hoe de arbeiders zich verheffen door te staken. Van een vrome
jood ontwikkelt Eleazar zich in de loop van het verhaal tot een ongelovige socialist met een bijzondere

interesse voor Spinoza.

De Nederlander Herman Heijermans (1864 – 1924) heeft een aantal romans op zijn naam staan maar schreef
vooral korte verhalen en toneel. Hij schreef onder een aantal pseudoniemen, waaronder Samuel Falkland en
Koos Habbema. Heijermans begon als toneelrecensent bij De Telegraaf. De kritieken die hij daarvoor schreef

waren erg fel zodat hij al snel veel vijanden maakte. Daarna begon hij zelf ook zelf toneelstukken te
schrijven, die zeer sociaal betrokken waren. Bekende voorbeelden hiervan zijn Ghetto (1898) en Op hoop van

zegen (1900). Heijermans was ook in de socialistische beweging zeer actief en lid van de SDAP.
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