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IJN leven is een mooi sprookje", vertelt
Andersen van zichzelf, "even rijk als ge" .
lukkig, en wanneer ik als jongen, toen ik
arm en alleen de wereld inging, een machtige fee ontmoet had en deze mij gezegd zou hebben:
"kies je een loopbaan en een levensdoel, en ik zal je
al naar de mate van je geestes- en verstandsontwikkeling beschermen en leiden I" - dan zouden mijne omstandigheden niet gelukkiger, beter en verstandiger
kunnen geleid zijn geworden. Mijn levensgeschiedenis,
zooals ik die nu hier neerschrijf, zal de. wereld zeggen,
wat zij mij gezegd heeft, nl. dit: "er bestaat een liefdevolle God, die alles ten beste leidt".
Wij zouden zeggen, het moet voor zulk een fee wel
een heerlijkheid geweest zijn om zulk een innig fijnvoelend, nederig, bescheiden, beminnelijk mensch, te
hebben m 0 gen leiden, een mensch, die aan het einde
van zijn loopbaan getuigde: "het is een genot te leven,
en aan God en de menschen te gelooven, en het is
geep ijdelheid, wanneer ik uitjubel hoe heerlijk ik het
gehad heb en hoe goed en lief iedereen voor mij was,
en God heeft zijn zegen in mijn werk gelegd! Een
geluksster heeft boven mij gestraald, want duizenden
verdienden het beter te hebben dan ik, en ik begrijp
zelf niet, waarom juist mij zooveel vreugde ten deel
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is gevallen. God en den menschen mijn dank ervoor".
Wij begrijpen het wèl, want het was geen ster, die
hem van boven af bestraalde, hij ging in een lichtglans,
die van zijn binnenste zelf uitglansde. Want zoo rein
kinderlijk en goed zag het er van binnen bij hem uit,
dat Gods licht onbezoedéld door hem heen kon stralen,
dat Gods stem er onafgebroken doorz9ng, niet overstemd door wilde, woeste kreten van lage hartstochten;
en zoo klaar was zijn blik daardoor, dat hij in de
menschen, in heel de natuur, tot zelfs in een blaadje,
een veertje, een klein insectje, God zag. Waar hij het
oog ook wendde, hij zag de dingen in het hooger licht;
hij zag in het vergankelijke, het onvergankelijke, in de
wisselingen het blijvende. Men moet een hooge geestesontwikkeling, een goed, kinderlijk rein hart hebben, om
onmiddellijk de eeuwige schoonheid te zien in alles. Ik
heb eens het voorrecht gehad den schilder Bosboom te
ontmoeten, die mij vertelde: "toen ik jong was, en mij
nog veel door den schijn liet begoochelen, zag ik in
een kunstwerk eerst de fouten, en rekende die den
kunstenaar zóó hoog aan, dat ik het goede in zijn werk
voorbijzag. Later, toen ik als mensch vooruit gegaan
was, heb mogen toenemen in geestelijken groei, zag ik
in een kunstwerk het allereerst de eeuwigheidsgedachte
die er in ligt, het goddelijke, dat er uit straalt". - Zoo
was Andersen, hij zag het eeuwige in alles het eerst,
zong ervan, dichtte ervan, kon er niet van zwijgen,.
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jubelde het tegen, was bijna uitgelaten blij over alles.
Hij was een groot kind, niet als een kind, dat onbewust
de dingen in zich opneemt, maar een groot menschenkind, dat het floers van stof, dat door onze verkeerdheden voor onze oogen hangt, heeft kunnen wegwerken,
dat bewust de dingen heeft kunnen aanvaarden, zooals
ze in de eeuwige wet bedoeld waren. Geen wonder, dat
zulk een mensch, door onbevoegde critici ook veel ge·
leden heeft. Wie begrijpt den waren kinderzin? Moet
men eerst niet zelf zijn als een kind om God ook in
anderen te kunnen zien? Zijn fijne, teere, ontvankelijke
natuur heeft gel ede n in de wereld, maar de vreugde,
de hoogere-, de zalige-, de Godsvreugde was sterker.
Telkens jubelde hij weer op, geholpen door zijn Engelfee,
die hem aan de hand voortleidde, dit pracht-menschenkind, dat God en God alleen zocht en dus ook vond.
En toen hij gestorven was, moet hij er uitgezien hebben
als "De Grootmoeder", waarvan hij zoo roerend vertelt
in zijn werk "In Zweden".
" Grootmoedertje", vertelt hij, "was zoo oud; zij had
zooveel rimpeltjes, en geheel wit haar; maar haar oogen
glansden als twee sterren, ja veel mooier nog; zij waren
zacht, het deed zoo goed er in te kijken I En dan wist
ze zooveel mooie verhalen te vertellen, want ze wist
zoo veel, omdat ze zoo lang geleefd had. 0, die zachte;
gezegende oogen I En toen zij gestorven was, lag er
een glans van geluk en vrede over haar trekken, het
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was of de zon er over scheen, en of zij lachte. En toen
zij begraven was, dicht tegen den kerkmuur, plantten
de menschen er een rozestruik, en er kwamen tallooze
rozen aan en de nachtegaal vloog zingend over de
bloemen en het graf. De maan scheen op het graf neer,
maar de doode was hier niet meer; de kinderen konden
bij nacht rustig over het graf gaan en een roos van
de struik plukken. Eén doode weet meer dan alle
levenden tezamen".
,,0 Tod, du bist ja Glanz, nicht Schattenseite"

fluistert Andersen zacht, wanneer hij staat bij het lijk
van zijn vriendin "Frau Collin", en in een gedichtje,
dat hij bij den dood van zijn vriend, den dichter Chamisso maakte, zegt hij:
"Bei Gott sind unsere Lieben, die gebaut
Uns eine Brücke bis hinauf zum Himmel".

Zoo heeft ook hij voor ons gebouwd een brug tot boven
aan den hemel en beurtelings zijn het zijn Zeemeermin,
Gerda uit de Sneeuwkoningin, zijn kleine Ida, Ib en
Christientje en het Meisje met de zwavelstokjes die ons
leiden over de brug, en wij groote menschen laten ons
zoo heel graag door zijn engelkinderen leiden tot naar
den hemel. In innige ontroering volgen wij de stappen
van hun kindervoetjes, wel wetende dat alleen de reinen
van hart en de kinderen ons kunnen brengen tot aan
het hemelsch Licht.
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"Het was den tweeden April van het jaar 1805, dat",
zooals Hans Christiaan in zijn "Sprookje van mijn leven"
vertelt, "in een klein, arm vertrek van een huisje in
Odense, een jongen geboren werd j die jongen was ik:
Hans Christiaan Andersen. Mijn vader, slechts 22 jaar
oud en schoenmaker, was een zeer begaafd mensch,
een echt poëtische natuur; mijn moeder, eenige jaren
ouder, had een hart vol liefde. Het kamertje, waarin
ik mijne kinderjaren doorbracht, was zóó klein, dat het
bijna heelemaal gevuld was door het rek met schoenmakersgereedschappen, de tafel en stoelen en het bed,
maar - de wanden waren geheel bedekt met platen,
en boven het rek had mijn vader een boekenplankje
getimmerd, dat zijn lievelingsboeken bevatte. Van uit
het keukentje kon men met een ladder op den zolder
komen, in welks dakraam tegen het huis van onzen
buurman aan, een groote bak met aarde stond, waarin
mijn moeder allerlei groenten gezaaid had, en die
haar "tuin" was. In mijn sprookje "De Sneeuwkoningin" bloeit dit steeds door". Bekoorlijk beschrijft
Andersen hoe twee kinderen, een jongen en een meisje,
vlak tegenover elkaar in twee dakkamertjes woonden.
De ouders hadden buiten ieder een grooten houten bak,
en daarin groeiden de groenten, die zij gebruikten, en
een kleine rozenboom j in iederen bak stond er een, en
ze groeiden bijzonder weelderig. En de ouders kwamen
op de gedachte, om de bakken zoodanig dwars over
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de goot te plaatsen, dat ze bijna van het eene venster
tot het andere reikten, en het net leek alsof er twee
bloembedden waren. Erwtenranken hingen over de bakken
heen en de rozenboompjes schoten lange takken uit,
slingerden zich om de vensters en bogen zich tot elkaar
over, zoodat het net een eerepoort was van groen en
bloemen.
"Uren lang kon ik", zoo verhaalt Andersen verder, "op
mijn klein stoeltje onder de rozen zitten". Wij zien hem
daar in onze verbeelding als kind zitten, de toekomstige
sprookjesdichter, de man, die als geen ander de innerlijke beteekenis der oude volkssprookjes verstaan heeft,
en er met zijn moderne kunstsprookjes op voortgebouwd
heeft. Welk gemoed was ontvankelijker dan het zijne,
welke ziel fijner besnaard om te' kunnen navoelen, dat,
wat de oude sprookjesvertellers uit het Oosten, de "ingewijden" duizenden jaren vóór Christus reeds aan de
menschheid verteld hebben? Deze heilige mannen, vervuld van de eeuwigheidsgedachten, van het onsterfelijkheidsbegrip, hebben ons geleerd, dat elke handeling in
het sprookje beteekenis heeft, een diepe ondergrond,
waarvan de zin zetelt in de eeuwigheid. Was het niet
gemakkelijk verklaarbaar, dat juist Andersen met zijn
kinderlijk rein gemoed, de wonderen die in deze oude
sprookjes vervat zijn, zoo heel duidelijk voelde, dat
hij met zijn fijne geestesooren de taal der dieren verstond, verstond wat de wind door de toppen der boom en
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ons toefluistert, wat de beek, die van de bergen komt,
ons voorzingt, dat hij, de groote Westersche "inge.wijde" intultief de ziel voelde, die trilt onder de vermomming van een dierenhuid, dat hij in devotie aannam
en begreep de boodschap, die de goede feeën brachten
uit hoogere gebieden, dat hij begreep den grooten
samenhang aller dingen? Wie beter dan hij, de teerbesnaarde, lyrische poeet kon de geloofsopvatting van
den grooten, ouden Indiër Saktiwega deelen, dat slechts
ons lichaam hier op aarde is en dus voor anderen zichtbaar, doch dat onze ziel, ons eigenlijk Ik, rust in een
ver, slechts vaag vermoed gouden wonderland, waaruit
het gewekt kan worden alleen door Gods. stem?
Hoe is Andersen, dat pracht-menschenkind, voor velen
geweest de drager van Gods stem, die door zijne
sprookjes, onze ziel ten leven wakker kustte. Hoe heeft
dit kind, dat zat op zijn stoeltje onder den rozeboom,
ons ontroerd, door ons de onvergankelijke, geestelijke
schoonheid der dingen te doen zien L Hoe was dit reine
kindmensch bij uitstek de geroepene om den afgezant
te zijn van Gods blijde boodschap, het kanaal waardoor
God tot ons sprak I
Het is de bedoeling nadat in het beknopt eerst zijn
"Sprookje van mijn Leven" behandeld is, waaruit blijkt
hoe de omstandigheden van zijn leven op hem hebben
ingewerkt om hem tot vollen geestelijken bloei te
brengen, door fragmenten uit zijn verschillende werken,
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speciaal uit zijn sprookjes dit alles te demonstreeren,
Gods stem zuiver er uit te doen klinken. Doch - wie
Gods stem hooren wil, moet stil en met devotie toeluisteren; hoe kunnen wij verstaan, wanneer het stof
der 'wereld ons oog befloerst, wanneer wij niet eerst
onze ooren voor de geluiden van buiten af gesloten
hebben? Alleen in de stilte verstaan wij, zien wij,
hooren wij en alleen in een ootmoedig gebogen houding
kunnen wij ons verheffen tot het allerhoogste.
"Ik bleef eenig kind", vertelt Andersen dan verder
"en werd vreeselijk verwend, want mijn vader gaf mij
in alles toe. 's Zondags maakte hij poppetjes en kleine
theaters voor me, en las mij voor uit Holberg en uit
de sprookjes van Duizend en één nacht, en dan gingen
wij samen naar buiten, naar het bosch. Slechts ééns in
het jaar en wel in Mei, wanneer voor ,t eerst de blaadjes der boomen zich ontvouwen en de bloemen open
gaan, ging mijne moeder mee. Dan droeg zij de katoenen
japon, die alleen voor deze wandeling en voor het Heilig
Avondmaal bestemd was en dan plukte zij een groote
bos beukentakken, die zij thuis achter de blank geschuurde kachel neerzette.
Dagelijks kregen wij bezoek van Grootmoeder, Vaders
moeder, een stille, buitengewoon beminnelijke vrouw
met zachte, blauwe oogen, en met een fijn, sierlijk
figuurtje. Het leven was niet gemakkelijk voor haar
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geweest; vrouw van een rijken landbouwer, die zijn
vermogen verloren had, was zij nu tot groote armoede
vervallen. Doch zij droeg haar lot vorstelijk, nooit heb
ik haar zien weenen, maar daardoor maakte het een des
te dieperen indruk op mij, wanneer ik haar stil in zich
zelf hoorde zuchten en met zachtdroeve stem hoorde
vertellen van de moeder harer moeder, die een rijke
adelijke Duitsche dame geweest was uit Cassel, die na
haar huwelijk met een tooneelspeler· haar ouderlijk huis
en vaderland had verlaten. En voor dat alles nu moesten
haar nakomelingen boeten. Doch - van dien zelfden
geminachten tooneelspeler heeft waarschijnlijk Hans
Christiaan's vader en hij zelf han groote liefde voor
het tooneel geërfd. Grootmoedertje had tot taak den
tuin van het hospitaal te onderhouden en eIken Zaterdagavond bracht zij wat bloemen voor mij mee, die speciaal
voor mij waren en die ik in onze vaasjes mocht schikken.
0, dat was een heerlijkheid. Grootmoedertje had mij
innig lief en begreep mij. Uren lang kon ik kijken
in haar zachtglanzende oogen". Dat was Grootmoedertje
uit Andersen's boek "in Zweden".
"Tweemaal in het jaar" vertelt hij dan verder, "mocht
ik den groenen afval uit den tuin van het Ziekenhuis
verbranden, en dicht bij de plek, waar dit geschiedde,
hadden een paar arme, oude vrouwtjes hun spinhokje.
Weldra werd ik hun lieveling, en als dank voor de
mooie poppetjes, die ik met wit krijt op het deurtje

9

teekende, vertelde zij mij sprookjes. Een wereld, zoo
rijk als die in de Duizend en één nacht, ging hier voor
mij open, en wanneer ik 's avonds in bed maar niet
in slaap kon komen, lag ik daar zoo geheel ingeleefd
in de sprookjeswereld, dat het was alsof de werkelijke
wereld in het geheel niet meer voor mij bestond.
En zoo diende mijn naaste omgeving er wel toe, om
mijn fantaisie tot ongekende hoogte op te voeren. Odense
zelf was in dien tijd, toen er nog geen stoombooten
bestonden en de postverbindingen zeer gering waren,
een geheel andere stad dan nu. Men kon haar honderd
jaren terug denken, omdat er nog een aantal volksgebruiken heerschten, die tot het verre verleden behoorden.
De gilden trokken in lange optochten door de stad,
vooraf gegaan door hun harlekijn met staf en schellen
welke gebeurtenis steeds grooten indruk op mij maakte.
Bijna nooit kwam ik met andere jongens samen, en
zelfs in de school, nam ik nooit deel aan hun spelen,
.doch bleef altijd maar stil binnen. Thuis had ik speelgoed genoeg, dat vader voor mij maakte; en mijn
grootste plezier bestond er in poppenkleertjes te naaien
of om een schort van moeder tusschen den muur en
twee takken van een struikbessenboschje uit te spannen
en dan zoo maar stilletjes daar onder te kijken naar
de door de zon verlichte bladen. Ik was een zonderling droomerig kind, dat de gewoonte had zoo dikwijls
met· stijf gesloten oogen te loopen, dat de menschen
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ten slotte dachten, dat ik een zwak gezicht had, ondanks
dat mijn oogen juist bijzonder goed waren.
Wanneer het oogsttijd was, en moeder naar het veld
ging om aren te lezen, ging ik altijd mee en wandelde
met haar, als de bijbelsche Ruth over den rijken akker
van Boaz rond. Op zekeren dag kwam de opzichter,
een ruw mensch, met een zweep op het veld en joeg
iedereen weg, die er niet volstrekt te maken had. Moeder en alle anderen zetten het aanstonds op een loopen,
maar ik verloor mijn klompen, en stak onder het gaan
mijn bloote voeten zoo hevig aan de stoppels, dat ik
bijna niet vooruitkwam en dus alleen achterbleef. Reeds
hief de opzichter zijn zweep op om mij te slaan, toen
ik hem recht in de oogen zag en onwillekeurig uitriep:
"hoe durf je mij te slaan, daar God het toch zien kan!"
Opeens veranderde de strenge uitdrukking in zijn gezicht, en kwam er een zachte glans in zijn oogen en
hij klopte mij op het hoofd, vroeg mijn naam en gaf
mij een geldstukje. Toen ik dit later aan mijn moeder
liet zien, zei zij tot haar vriendinnen, "Mijn Hans Christiaan is een merkwaardig kind, alle menschen houden
van hem, zelfs de booze opzichter heeft hem iets gegeven".
Vroom en bijgeloovig groeide ik op. Nu en dan
mocht ik met mijne ouders mee naar den schouwburg,
die weldra mijn liefste verblijfplaats werd. Maar daar
het te duur was er dikwijls heen te gaan, deed ik moeite
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bevriend te raken met den programma-verkooper, die
mij dan ook eIken dag een programma gaf. Daarmee
ging ik dan stil in een afgelegen hoekje zitten, en verzon
een heel comediestuk volgens de namen van het stuk
en de personen die er in voor kwamen. Dat was mijn
eerste onbewuste dichten.
Doch nu werd mijn kindergeluk gestoord door mijn
eerste groote smart. Vader werd plotseling ziek en lag
in ijlende koortsen neer. Onmiddellijk zond moeder mij,
niet naar een dokter, maar naar een zoogenaamde
helderziende vrouw, die een halve mijl buiten Odense
woonde. Nadat zij mij van allerlei gevraagd had, mat
zij de lengte van mijn arm met een wollen draad,
maakte wonderbaarlijke teekenen en legde ten slotte
een groen takje op mijn borst. "Dit is", zei zij, "een
stuk van het soort boom, waaraan de Heiland gekruisigd
is geworden. Ga nu langs de rivier naar huis terug;
moet uw vader nu sterven, dan zult ge onder weg een
geest tegenkomen".
Men kan mijn angst begrijpen, ik, die zoo bijgeloovig
was en zulk een lichtbewegelijke fantaisie had. "Is je
onderweg niets gebeurd ?" vroeg moeder mij toen ik
thuis kwam. Met een kloppend hart verzekerde ik van
niet. Den derden dag evenwel hierna stierf vader. Zijn
lijk lag in het groote bed, waarvoor moeder en ik op
een matje lagen uitgestrekt, en den geheelen nacht
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sjirpte een krekeltje in het vertrek. "Hij is dood", zei
mijn moeder tot het krekeltje, "je behoeft hem dus niet
meer te roepen, de ijsjonkvrouw heeft hem gehaald".
En ik begreep wat zij bedoelde; ik herinnerde mij nog
hoe in den winter, toen onze vensterruiten bevroren
waren, vader ons wees op een figuur, die op een jonkvrouw met uitgebreide armen geleek en glimlachend
zei: "zij komt mij zeker halen". En nu hij daar dood
in bed lag, kwam het mijne moeder in gedachte en
ook mij liet deze herinnering niet los. Op het St. Knudskerkhof, door de zijdeur links van het altaar is vader
begraven en grootmoedertje plantte een rozenstruik op
zijn graf.
Van nu af aan was ik geheel aan mijzelf overgelaten,
mijn moeder ging voor de menschen uit wasschen en
ik zat dan alleen thuis met het kleine theater, naaide
poppengoed en las comediestukken. Men heeft mij verteld, dat ik er toen altijd zindelijk en netjes gekleed uitzag,
daarbij lang en opgeschoten was, lang licht, bijna geel
haar had en altijd zonder hoed liep. In onze buurt
woonde een predikantsweduwe, Mevrouw Bunkeflod,
met haar schoonzuster, die mij vriendelijk in haar huis
ontving. Dit was de eerste ontwikkelde en beschaafde
omgeving waarin ik opgenomen werd. De overleden
predikant had gedichten geschreven en zich een goeden
naam gemaakt bij de Deensche litteratoren. Zijn spinliedjes waren in dien tijd algemeen bekend. In mijne
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,,vignetten van Deensche dichters" heb ik hem bezongen, den dichter, die later door zijn tijdgenooten
weer vergeten werd, en ik schreef van hem:
Spindein schnurren, Räder gehn,
Spinngesänge fliehen,
Jugend-lieder werden bald
Alte melodiën.

Hier hoorde ik voor het eerst het woord die h ter
uitspreken, en wel met een eerbied, als beteekende het
iets heiligs. "Mijn broeder, de dichter", kon zijn zuster
dan zoo zeggen terwijl haar oogen straalden. Hier
leerde ik, dat het iets heerlijks, iets gelukkigs is, dichter
te zijn 1 Hier las ik ook voor het eerst Shakespeare,
wel is waar in een slechte vertaling, maar de stoute
schilderingen, de bloëdige tafereelen, heksen en spoken
waren juist naar mijn smaak. Tevens speelde ik de
Shakespeare-stukken in mijn poppentheater, zag HamIet's
geest en toefde met koning Lear samen op de heide.
Op zekeren dag in den oogsttijd ging ik met mijne
moeder naar een groote hofstede te Bogense, eenige
mijlen van Odense verwijderd. Hier maakte het land,
het buiten-zijn zulk een geweldigen indruk op mij, dat
ik niets liever wenschte, dan hier te mogen blijven en
landbouwer te worden. Het was juist in den hopoogst;
in de schuur rondom een grooten kuip zat ik naast
mijn moeder in een wijden kring van landbouwers en
hielp mee hop lezen. Er werden verhalen verteld en
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--,._._-_._------------wonderbaarlijke dingen, die men gezien en beleefd had,
en ik hoorde o. a. een ouden man zeggen, dat God
alles weet wat er gebeurt en wat er nog gebeuren zal.
En dit vervulde mij zoodanig, dat, toen ik tegen den
avond alleen van de hofstede naar huis ging, waar een
diepen vijver was, plotseling de gedachte in mij opkwam of God werkelijk alles, wat nu gebeuren ging,
zou weten. Ja, nu heeft God bepaald, dat ik leven
moet, en heel oud worden zal, maar wanneer ik nu eens
hier in het water spring en verdrink, dan gebeurt het
toch niet volgens Zijn wil. En aanstonds was ik vast
en zeker besloten mij te verdrinken. Ik liep naar de
diepste plek, doch opeens ging er een nieuwe gedachte
door mijn ziel: "dat is de duivel", klonk een stem in
mijn binnenste, "die macht over mij hebben wil", en
ik gaf een harde schreeuw, liep alsof diezelfde duivel
mij reeds op de hielen was en viel schreiend in moeders
armen. Maar noch zij, noch iemand anders kon uit mij
krijgen, wat er eigenlijk in mij was omgegaan. "Hii
heeft zeker ergens een spook gezien", zei een der
vrouwen, en ik geloofde dit bijna zelf ook.
Na eenigen tijd hertrouwde mijne moeder met een
veel jongeren man, die wel heel vriendelijk voor mij
was, maar zich overigens met mijne opvoeding volstrekt
niet bemoeide. In mijn eenzaamheid ging ik geheel op
in mijn poppenkast en in mijn poppentheater, en het
was toen mijn grootste geluk om bontgekleurde lappen
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te verzamelen, die ik dan zelf knipte en naaide. Mijne
moeder beschouwde deze bezigheid als een goede voorbereidende oefening om kleerenmaker te worden, en
veronderstelde dan ook vast, dat ik voor dat vak geboren was. Maar ik verzekerde haar, dat het mijn
hartewensch was bij het tooneel te gaan en tooneelspeler te worden, een wensch, waartegen mijne moeder
zich zoo beslist mogelijk verzette, omdat zij toch geen
ander tooneel kende dan dat van de rondtrekkende
tooneelspelers en koorddansers. Neen, kleermaker moest
en zou ik worden. En het eenige, dat mij met dat
besluit eenigszins verzoette, was, dat ik dan een heeleboei lappen voor mijn poppentheater krijgen zou.
Mijn leeslust, de vele dramatische scènes, die ik uit
mijn hoofd kende, mijn bijzonder mooie stem, dit alles
wekte de aandacht van vele voorname families in Odense.
Verscheidene van hen wilde mij leeren kennen en ontboden mij bij zich te komen. Tot hen behoorde ook
de familie van den overste Hoeg-Guldberg, die mij de
meest oprechte belangstelling bewees; zelfs bracht de
overste mij eens bij prins Christiaan, den lateren koning
van Denemarken.
Ik was toen een lang opgeschoten jongen, die in de
armenschool alleen maar godsdienst, schrijven en rekenen
leerde, en telkens, wanneer er een onderwijzer verjaarde, schreef ik een ged~cht, dat dan half lachend,
half spottend werd aanvaard. Zelfs werd ik er eens

16

streng over berispt. De straatjongens nu hadden van
hun ouders ook gehoord, wat voor een eigenaardig
wezen ik was dat bij de voorname lui ontvangen werd,
en zoo werd ik eens op een dag op straat vervolgd
door een wilde, woeste bende van jongens, die mij
spottend nariepen: "daar loopt de tooneelschrijver I"
Dood verlegen verstopte ik mij in een hoek van een
steegje, huilde bitter en bad God, dat Hij mij toch
beschermen zou".
Op zekeren dag, zei mijn moeder, dat ik nu aangenomen moest worden en in de leer bij een kleermaker
moest gaan. Een oude naaister veranderde de overjas
van mijn overleden vader in een aanneem pak voor mij.
Nooit had ik er zóó deftig uitgezien lOok kreeg ik voor
de eerste maal in mijn leven laarzen aan. Mijn vreugde
hierover was zóó groot, dat ik alleen maar bang was,
dat men ze niet goed zien zou, en daarom trok ik de
laarzen over mijn broek aan en ging zoo naar de kerk.
De laarzen kraakten vreeselijk, wat ik verrukkelijk vond,
omdat ik nu zeker wist, dat de gemeente merken zou,
dat ze splinternieuw waren. Mijn geheele aandacht bij
de preek was weg, en ik had een ontzettende wroeging,
dat mijn gedachten eigenlijk veel meer vervuld waren
van mijn laarzen dan van Gods woord, en ik bad God
mij toch te vergeven.
Maar nu, na mijn aanneming, was het gewichtig
oogenblik gekomen dat mijn moeder mij bij een kleeder-
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maker in de. leer wilde doen. Ik bad en smeekte haar
evenwel naar Kopenhagen te mogen gaan. "Wat wil je
daar dan doen?" vroeg mijn Moeder. "Ik wil beroemd
worden", antwoordde ik en toen vertelde ik van hoeveel
groote mannen ik de werken reeds gelezen had. Het
was een volmaakt onverklaarbaren drang, die mij leidde,
ik weende, smeekte, viel op mijn knieën, en ten laatste
gaf mijne moeder toe, maar eerst wilde zij, dat ik de
helderziende oude vrouw van het hospitaal nog eens
ging halen, die dan uit kaarten en koffiedik mijn toekomst zou moeten voorspellen." U w zoon zal een groot
man worden", zei de oude, "en hem ter eere zal Odense
eenmaal geïllumineerd worden". Moeder barstte in tranen
uit, toen zij dit hoorde en gaf mij toestemming om mij
met mijn zuinig overgespaarde dertien rijksdaalders naar
de groote stad Kopenhagen te begeven. De buren en
alle mogelijke kennissen vonden het onverantwoordelijk
van haar, dat zij mij op mijn leeftijd, (ik was toen veertien
jaar) alleen naar zulk een groote en verdorven stad
liet gaan, waar ik niemand kende. ..Ja, hij laat mij geen
rust", antwoordde moeder toen, "ik heb hem mijn toestemming wel moeten geven, maar ik voor mij, geloof
stellig, dat hij niet verder komen zal dan Nyberg;
wanneer hij voor de woeste onstuimige zee komt te
staan, zal hij wel bang worden en terugkeeren" .
Den zomer vóór mijn aanneming was er een gedeelte
van de artisten van het koninklijk tooneel en de schouw-
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burg uit Kopenhagen in Oden se geweest en had daar
een gansche reeks van opera's en tragedies opgevoerd.
De gehee1e stad was daar vol van geweest, en ik, die
goede maatjes met den programma-verkooper was, maakte
achter de coulissen alle voorstellingen mee, zelfs trad ik
wel eens mee op als page, herder of iets dergelijks en
moest in die rollen soms wel eens een paar woorden
zeggen. Mijn ijver was zóó groot, dat ik heelemaal' gereed en gekleed stond, wanneer de artisten eerst aankwamen om zich te verkleeden. Hierdoor trok ik hun
aandacht; mijn echt kinderlijk uiterlijk nog en mijn
geestdrift vermaakten hen en dan spraken zij mij vriendelijk aan, terwijl ik tot hen opzag als tot aardsche goden.
Alles wat ik reeds over mijn zangstem en voordracht
van verzen gehoord had, deed mij denken, dat ik
voor het tooneel geboren was en dat daar mijn roeping
lag. Het was dus duidelijk, dat ik naar Kopenhagen
moest gaan, en toen ik bovendien van den ouden boekdrukker Iversen, een zeer gezien burger van Odense,
een aanbevelingsbrief voor de groote solodanseres van
de opera, Madame Schall, kreeg, was ik eenvoudig niet
meer te houden.
Ik rustte niet voordat moeder mijn kleeren in een
bundeltje gepakt had en ik bij den postillon een plaats
van drie rijksdaalders gekregen had. Moeder en grootmoeder deden mij uitgeleide tot buiten de poort der stad.
De postillon blies tot vertrek, en daar ging het op weg
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op den heerlijksten zonnigsten namiddag, dien men zich
denken kon. De zon scheen buiten en ook binnen in
mij, ik voelde mij eenvoudig zalig, genoot van alles wat
ik zag en had luid kunnen uitjubelen van geluk. Maar
toen ik te Nyborg aan de groote Belt aankwam en het
schip mij steeds verder verwijderde van mijn geliefd
eiland, waarop ik geboren was, gevoelde ik pas hoe
eenzaam en verlaten ik was en dat ik niemand dan
God in den hemel had om mijn schreden te leiden. En
zoodra ik in Seeland aan wal trad, viel ik achter een
loods, die op het strand stond, op mijn knieën en bad
God mij te helpen en te beschermen. Daardoor voelde
ik mij geheel getroost, want ik geloofde vast in God
en mijn geluk.
Op Maandagmorgen 5 September 1819 stapte ik te
Kopenhagen aan wal. Den volgenden morgen direct trok
ik mijn aanneempak aan; de laarzen werden daarbij
niet vergeten en natuurlijk werden zij weer over mijn
broek heen aangetrokken, en zoo begaf ik mij met een
hoed, die mij veel te groot was en bijna over mijn
oogen neerzakte, naar de beroemde balletdanseres
Madama SchalI. Met de grootste verbazing hoorde zij
mij aan, ook bleek het, dat zij den schrijver van mijn
aanbevelingsbrief heelemaal niet kende. Met groote verbaasde oogen nam zij mij van hoofd tot de voeten op
en toen ik haar zei, dat het mijn vurigste wensch was
om aan het tooneel te komen, vroeg zij mij welke rol ik
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meende te kunnen spelen. Die van Asschepoester, antwoordde ik. Dit stuk was namelijk door de koninklijke
tooneelspelers in Odense opgevoerd en de hoofdrol daarvan had mij geroerd, en zulk een indruk op mij gemaakt,
dat ik dien geheel uit mijn hoofd naspelen kon. En ik
verzocht Madame Schall mijn laarzen te mogen uittrekken, omdat ik mij anders niet licht genoeg voelde voor
deze rol. Toen nam ik mijn grooten hoed als tambourijn
en begon te dansen en te zingen:
"Rang und Reichtum bleibt hiernieden
Von der Sorge nicht verschont".

Mijn potsierlijke gebaren en mijn groote beweege1ijkheid maakten, dat de danseres mij voor idioot hield en zich
zoo gauw mogelijk van mij afmaakte. Toen ging ik regelrecht naar den theaterdirecteur om een plaatsing te verzoeken. maar toen hij mij enkele minuten aandachtig
bekeken had, zei hij: "dat ik te mager was voor het
tooneel. ,,0 maar" antwoordde ik, "wanneer ik met een
inkomen van honderd thaler wordt aangesteld, zal ik
wel gauw dik worden 1" waarop de directeur mij onmiddellijk de deur uitzond met de woorden, dat hij
alleen menschen aanstelde met goede manieren.
Innig bedroefd, op het punt van in tranen uit te
barsten, stond ik nu op straat, ik had niemand, die mij
troost of raad kon geven. En ik dacht, dat het maar
het beste en ook het eenige zijn zou, dat ik maar stierf,
dat ik dus een eind aan mijn leven maakte. Toen dacht
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ik aan God en als een kind aan zijn aardschen vader
klemde ik mij aan Hem vast. Ik schreide eens flink uit
en zei tot mij zelf: "wanneer alles echt ongelukkig
gaat, zend God uitkomst, dat heb ik eens gelezen; men
moet eerst veel lijden, voordat men het tot iets brengen
kan. Plotseling bedacht ik mij dat ik in een courant te
Odense eens den naam Si boni gelezen had, een Italiaan,
die in Kopenhagen als directeur van het muziek-conservatorium was aangesteld. Onmiddellijk zocht ik hem op ;
hij had juist dien middag een diner; onder zijn gasten
bevonden zich o.a. onze beroemde componist Weyse,
en de dichter Baggesen. Toen ik binnengelaten was,
en mij aan den heer Sibonie had voorgesteld, vroeg hij
mij ten aanhoore van het geheele gezelschap wat te
zingen, waarna ik scènes uit Holberg's tragedies declameerde en een paar gedichten, waarbij het gevoel van mijn
eigen verlaten toestand mij zóó overweldigde, dat ik in
tranen uitbarstte. Het geheele gezelschap begon hierop
uitbundig te applaudiseeren. "Ik voorspel je" , zei Baggesen
mij, "dat er nog eens iets bijzonders worden zal van
je; maar wordt vooral niet ijdel, wanneer eenmaal het
groote publiek je zal toejuichen", waarna hij nog iets
zei over de reine, onbevangen ware natuur, die met den
ouderdom en onder demenschen dikwijls dreigde onder te
gaan: maar ik begreep het allemaal niet. Siboni beloofde
mij, mij zangles te geven opdat ik later als operazanger
zou kunnen optreden. Ik was zóó gelukkig, dat ik huilde
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en lachte door elkaar, en toen daarna Professor Weyse
door een collecte onder de aanwezigen nog zeventig
thalers voor mij bijeen kreeg, was ik eenvoudig uitgelaten van vreugde. Ik schreef een echte jubelbrief aan
Moeder. "Het geluk stroomt mij van alle kanten toe",
schreef ik haar. Maar ach, na verloop van een halfjàar
kwam mijn stem Of in de overgangsperiode Of was bedorven, hoe het zij, ik bleek niet geschikt te zijn voor
operazanger, Siboni bekende het mij eerlijk en raadde
mij aan maar liever naar Odense terug te gaan en
daar een amba.cht te leeren.
Ik, die met de rijkste kleuren der fantaisie, mijn moeder
het geluk geschilderd had, zou weer naar mijn vaderstad terug keeren en daar het voorwerp van spot worden I
Deze gedachte verpletterde mij. Doch - juist in dit
schijnbaar groote ongeluk lag het begin van verbetering.
Het viel mij in, dat in Kopenhagen de dichter Guldberg
woonde, een broeder van den overste in Odense, die
mij zoo vriendelijk in zijn huis ontvangen had. Ik schreef
eerst een brief aan hem, waarin ik hem alles vertelde
en later hem bezoekende, vond ik hem omringd door
boeken, en omfloersd door de rookwolken, die uit zijn
pijp opstegen. De krachtige, hartelijke man ontving mij
vriendelijk en beloofde mij Duitsche les te geven en
bovendien een maandelijksche geldelijke toelage, waarvan ik dan ook tevens een cursus in het latijn kon volgen.
Ik was zoo uitgelaten blij, dat toen ik op een wandeling
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in den slottuin van het zomerverblijf van Frederik VI
plotseling stond voor de eerste groote beuken, waarvan
de jonge blaadjes in de koesterende voorjaarszon opensprongen, en waarin de vogels hun heerlijk lentelied
zongen, ik in verrukking mijn armen om den boom sloeg
en zijn stam kuste. "Die lijkt wel gek", hoorde ik opeens een slotbediende dicht bij mij zeggen en dood verlegen rende ik weg. Door den dichter Guldberg kwam
ik in kennis met de weduwe van den beroemden staatsman
Christiaan Colbjörnsen en haar dochter; en dit waren de
beide eerste dames uit hoogeren stand, die den armen
jongen hartelijk in hun kring opnamen. Op zekeren avond
had ik het voorrecht ook den dichter Rahbek bij haar
te ontmoeten, doch toen ik in dien kleinen intiemen
kring mijn nieuw geschreven tragedie begon voor te
lezen, riepen allen reeds bij de eerste scènes uit: "maar dat
zijn heele stukken, die ge uit Oehlenschläger en Ingemann
hebtovergeschreven".- "Ja, maar die zijn ook zoo mooi",
antwoordde ik in mijn onschuld en las rustig verder.
Op zekeren dag, toen ik van Frau Rahbek naar Frau von
Colbjörnser wilde gaan, gaf zij mij een handvol rozen en
zei: "wilt ge die meenemen, het zal haar zeker genoegen
doen, deze bloemen uit de hand van een dichter te ontvangen". Dat was de eerste keer, dat iemand deR dichternaam met den mijnen in verbinding bracht; het ging
mij door de ziel en tranen sprongen mij in de Gogen.
Ik weet dat van dit oogenblik af mijn zin voor het
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schrijven en dichten gewekt geworden was; tot nu toe
was dit maar een afwisseling geweest met het $pelen
met mijn poppentheater. In plaats van tooneelspeler.
voeld ik mij dichter op dat moment. En toen aan het
slot van het theaterseizoen in Mei 1823 de directie mij
mijn ontslag uit het koor en het ballet toezond, omdat
gebleken was, dat ik noch voor den dans noch voor
zang het vereischte talent bezat, voelde ik duidelijk, dat
ik een stuk voor het theater schrijven moest, niet alleen
omdat ik mij dichter voelde, maar ook omdat ik dat
doen moest om iIi mijn levensonderhoud te voorzien.
En ik schreef een geschiedkundig treurspel genaamd:
Alfsol. Met angst en beven zond ik het ter beoordee1ing
aan de theater-directie. Ik had gedurende den zomer
bittere armoede geleden, maan er met niemand over gesproken, mijn vele vrienden zouden mij heel zeker dan
geholpen hebben. Valsche schaamte hield er mij echter
van terug mijn armoede te bekennen. Ik droeg ze dan
ook blijmoedig, want mijn gansche ziel was in dien tijd
in ongekende vreugde, vervuld van Walter Scott. Een
nieuwe wereld ging door zijn kunst in mij open, ik
vergat de werkelijkheid en voelde onder het lezen mijn
honger niet. In die dagen ontmoette ik voor het eerst
den heer Collin, een der meest aanzienlijke mannen
van Denemarken, die even geniaal als edelmoedig van
hart was, in mijn verder leven als het ware mijn tweede
vader geworden is en met wiens kinderen ik omging
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als met broers en zusters. In dien tijd reeds was hij

directeur van het koninklijk theater, en Rahbek raadde
mij, mij met hem in verbinding te stellen. En zoo stapte
ik op zekeren dag het huis binnen van den man, die
wel den allergrootsten invloed op mijn leven gehad
heeft.
Nadat hij mijn comediestuk "Alfsol" met aandacht
gelezen had, moest hij het mij helaas terugzenden met
de mededeeling, dat het niet geschikt WàS om opgevoerd
te worden, doch vriendelijk en bemoedigend voegde
hij er bij dat er toch zooveel goudkorreltjes in waren,
dat men alle hoop en verwachting had, dat ik na
ernstige studie, na het. bezoek van een latijnsche school
het zeker zoo ver zou brengen dat ik werkelijk met
succès voor het tooneel zou kunnen schrijven. Collin
raadde mij mij te wenden tot Koning Frederik VI om
een jaargeld voor studie en werkelijk werd mij een
zekeren som voor dat doel toegestaan. Door bemiddeling van Collin kreeg ik een plaats op de latijnsche
school in Slagelse, waar juist een nieuwe rector was
aangesteld. Ik was buiten mezelven van verbazing,
want wel nooit had ik gedacht, dat mijn leven deze
richting nemen zou. Met den eerst vertrekkenden postwagen zou ik naar Slagelse gaan, dat twaalf mijlen van
Kopenhagen aflag. Collin beloofd~ mij nog een vast
maandgeld, en ook dat hij voogd zou zijn. Tot hem moest
ik mij nu verder met alles wenden, hij zou mijn vorderingen
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gadeslaan. "Schrijf mij open en oprecht over alles", zei hij
mij, toen ik mijn afscheidsbezoek bij hem maakte. "Lief
en leed zal ik voortaan met je deelen." En dat heeft
hij gedaan, de warm gevoelende, edeldenkende mensch 1Op een mooien herfstdag reisde ik met de post af om
in Slagelse mijn schoolleven te beginnen, vol moed en
vol idealen. Ik betreurde het alleen maar, dat vader
en grootmoedertje niet meer leefden om dit groote
geluk met mij mee te leven.
Het kostte mij moeite mij te voegen naar den geregelden
ieergang; en ik voelde mij overweldigd door al de
grammatica, geografie en mathematica. Daarbij kwam
dat de rector, die het toch wel goed met mij meende,
een zeer sarcastisch mensch was, eene eigenschap, die
bepaald verlammend op mij werkte. Zijn spot deed mij
inderdaad physiek dikwijls pijn en menigmaal voelde
ik me moedeloos onder alles worden.
Een ware verkwikking was het dan voor mij, op de
Zondagen te mogen gaan naar Soröe, een klein plaatsje dat
midden in een bosch, omgeven door de zee gelegen was,
en waar de dichter Ingemann en zijn jonge vrouw mij
vriendelijk in hun huis ontvingen. Daar was alles geluk
en zonneschijn en het leven geleek hier op een mooi
sprookje. Bloemen en wingerdranken slingerden zich om
de vensters van het poëtisch huisje, waarvan de kamers
opgesierd waren met de portretten van de uitnemeodste
dichters. Met een aeolsharp in de mast gebonden, zeilden
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wij menigmaal over de zachtblauwe zee, terwijl Ingemann
ons ûjn gedichten voorlas. 0, wat heb ik deze menschen
lief gekregen I Onze vriendschap werd met de jaren hechter,
en daar in Soröe heb ik gevoeld, dat er menschen zijn, in
wiens bijzijn men een beter mensch wordt. Daar in het
kleine huisje aan de zee, verdween plotseling. al het
bittere uit het leven, daar baadde de wereld zich enkel
in zonneschijn.
Op zekeren dag vertelde mijn rector mij, dat hij
overgeplaatst was naar Helsingör, en dat hij met mijn
voogd Collin was overeengekomen, dat ik mee zou gaan
daarheen en bij hem, den rector, in huis zou komen
tot ik mijn eindexamen zou gedaan hebben. Levendig
voorvoelde ik bij deze mededeeling, dat het huis te
Helsingör voor mij een ongelukshuis zou zijn.
En zoo trok ik mee naar een der mooiste plekken van
Denemarken, dicht aan de Oeresund, die hier nauwelijks
een mijl breed is en als een blauwgolvende rivier tusschen Denemarken en Zweden heenvloeit. Bij honderden
trokken hier de zeilschepen van alle mogelijke naties
over heen. In den winter legde het ijs een vaste brug
tusschen beide landen en wanneer de lente het ijs weer
deed smelten, geleek de brug op een drijvende gletscher.
De natuur hier maakte een geweldigen indruk op mij,
maar ik mocht er helaas slechts heimelijk en steelsgewijs
van genieten, want wanneer de schooltijd voorbij was,
werd gewoonlijk de huisdeur gesloten en moest ik in het
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benauwde schoollokaal blijven om mijn latijn te leeren of
met de kinderen te spelen. Nooit kwam ik uit huis of
sprak ik iemand anders. Mijn leven in dat huis kwam
als een booze droom in mijn herinnering telkens weer
op, ik kon het soms niet meer uithouden en iederen
avond bad ik God, dat hij deze drinkbeker van mij
zou wegnemen en mij tot zich nemen zou. Door d~
voortdu ende sarcastischen toon van den rector, door de
wreede wijze, waarop hij steeds met mijn fijnste, teerste
gevoelens spotte, werd ik in hooge m~te eenzelvig niet
alleen, maar ik verloor het vertrouwen in mij zelf. Diep
treurig van toon waren mijne brieven aan Collin, die
deze toon alleen toeschreef aan mijn melancoliek innerlijkste en niet op de gedachte kwam of mijn uiterlijke
omstandigheden ook schuld daaraan hadden. Gedurende
mijn gansche verblijf te Slagelse heb ik niet meer dan
vier of vijf gedichten geschreven, twee ervan: "De Ziel"
en "Aan mijne moeder", zijn later in een bundel gedichten mee gedrukt en in Helsingör maakte ik slechts
één gedicht, "Het stervende kind" dat later van allen
het meest geprezen is. 0, de zalige verrukking toen de
groote dichter Adam Oehlenschläger mij op een soirée
ten huize van den admiraal Wulff te Kopenhagen, bij
wien ik eenige dagen te gast was, mijn hand drukte en
zei, dat hij mijn gedicht uitstekend vond. Ik vergat dat
oogenblik nooit; ik had mij, omdat ik mij in dit voorname gezelschap diep schaamde over mijn armoedige
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kleeren, half verscholen tusschen de lange overgordijnen,
en daar opeens wordt mijn hand warm gedrukt door
dien grooten dichter; ik had voor hem op mijn knieën
willen vallen. Dien zelfden avond zag ik ook prof. Weyse
weer en maakte kennis met de bekoorlijke dochter van
Oehlenschläger, Charlatte. - Toen ik daarna weer in het
sombere huis van den rector terugkwam, die mijn gedicht "Het stervende kind" als een vod uitmaakte, voelde
ik mij zoo diep rampzalig en leed ik geestelijk zoodanig,
dat ik de wanhoop nabij was. Die tijd was de donkerste,
de ongelukkigste uit mijn heele leven. Toen was het
evenwel dat een der leeraren naar Kopenhagen ging,
en aan Collin vertelde hoe het eigenlijk met mij gesteld
was. Onmiddellijk nam Collin mij van de school en uit
het huis van den rector weg. Toen ik hem bij het afscheid dankte voor het goede, dat ik toch ook van hem
ontvangen had, verwenschte hij mij en eindigde met te
zeggen, dat ik zeker nooit student zou worden, dat
mijn gedichten op den z.older van den boekhandelaar
zouden beschimmelen, en dat ik zelf heel zeker ten
slotte in een zenuw-inrichting zou terechtkomen. Vele
jaren later, toen mijn geschriften algemeen gelezen werden,
toen mijn roman "De Improvisator" was uitgekomen,
ontmoette ik hem weder te Kopenhagen. Verzoenend
stak hij mij de hand toe en zei, dat hij zich in mij
vergist en mij verkeerdelijk beoordeeld had. Ik had het,
Gode zij dank, zoo ver gebracht, dat ik hem zonder
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eenig verwijt, dankbaar de toegestoken hand kon drukken.
De moeilijke, donkere dagen hadden zegen in mijn
leven gebracht, - en dieper dan ooit te voren voelde
ik dat God Liefde is!
Wonderlijk onverklaarbaar volgde er toen een periode
in mijn leven, waarin ik verteerd werd door valsche
schaamte. Ik spotte tegenover anderen met mijn gevoel,
en aan de gedichten die ik vroeger onder tranen geschreven had, gaf ik toen opeens belachelijke titels
of refreinen en dan eens noemde ik er een "Klacht van
een jongen Kater: dan weer "de kranke Poët". Ik was
als een zieke verwelkte plant, die Gode zij dank, toch
weer nieuwe frissche loten zou schieten I
In September 1828 werd ik student, en voelde ik een
frissche levenswind weer door mij heen waaien. In een
werkje, getiteld "Voetreis naar Amah", jubelde ik, op
uitgelaten humoristische wijze, heel mijn jong geluk uit.
Aanvankelijk wilde geen enkele uitgever het aan, het
uit te geven. Eindelijk, had een den moed, en in enkele dagen was de geheele oplage uitverkocht; een tweede
en een derde volgde en weldra werd het in 't Zweedsch
vertaald. "Ik was student, mijn boek had succès, ik
duizelde van geluk en leefde in een roes van enkel
vreugde. Ik was de gelukkigste mensch, die er bestond,
ik bezat den dichtermoed en de jeugdblijheid, alle huizen
en kringen.. begonnen zich voor mij te openen. In 1829
deed ik met goed gevolg mijn eerste examen, en werd
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mijn eerste bundel gedichten uitgegeven. Het leven lag
stralend, zich badend àls in zonneschijn voor mij I
Tot nog toe had ik slechts een klein deel van mijn
vaderland gezien, namelijk een paar plaatsen in Fühnen en
Seeland, maar nu wilde ik in den zomer van 1830 een
sommetje van mijn verdiend geld afnemen om naar
Jutland te gaan en mijn Fühnen wat beter te leeren
kennen. Ik vermoedde echter in de verste verte niet,
welk een diep ernstige verandering het uitstapje in mijn
leven brengen zou, namelijk in mijn innerlijk leven.
Jutland, dat zich tusschen Noord- en Oostzee uitstrekt, tot het aan de riffen van Flügsand eindigt, heeft
een zeer eigenaardig karakter; tegen de Oostzee aan
heeft het groote bosschen en hooge heuvels, tegen de
noordzee bergen op Flügsand. Een overweldigend eenzaam leven is het daar, en tusschen deze beide naturen
in, ligt een oneindige bruine heide met' haar voorbijtrekkende zigeuners, haar klagende vogels, haar stille
verlatenheid, welke de Deensche dichter Steen-Blicher
in zijn novellen zoo groots<;:h beschreven heeft. ~at was
de eerste vreemde natuur, die ik aanschouwde en de
indruk, die zij op mij maakte was overweldigend. Fuhnen
deed mij het buitenleven leeren waardeeren, en de gedichten welden onafgebroken in mij op, doch de humoristische die ik in de stad gemaakt had, werden steeds
zeldzamer.
Het gevoel, waarmede ik den laatsten tijd zoo dik-
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wijls gespot had, wilde zich wreken. Op mijn reis door
Jutland maakte ik op zekeren dag kennis met een zeer
vermogende familie, en 1)ier, in dezen kring, ging plotseling een nieuwe wereld voor mij open, die' inderdaad
ingrijpend was, maar waarvan ik den machtigen indruk toch in vier regels wist samen te vatten:
"Zwei braune Augen sah mein Bliek,
D'rin lag meine Welt, meine Heimat, mein Glück,
D'rin flammte der Geist und des kindes Frieden,
Und nie und nimmer vergesz' ieh's hienieden".

Nieuwe levensplannen vervulden mij, ik wilde het
dichten opgeven, want - welk nut had dit eigenlijk I
Ik wilde studeeren, predikant worden, ik had slechts
ééne gedachte, en dat was zij. Doch het was zelfbedrog, zij had een ander lief en huwde ook met dien
man. Eerst vele jaren later heb ik besefd en begrepen,
dat het goed was zoo, voor mij zoo wel als voor haar.
Waarschijnlijk heeft zij zelve nooit vermoed, hoe diep
mijn gevoel was voor haar, en welk een indruk zij op
mij gemaakt heeft. In een vaudeville, die tegen het
einde van datzelfde jaar uitkwam, getiteld: "Scheiden en
Weerzien", heb ik geheel uitgesproken, dat wat mijn
ziel had doorgemaakt.
Tot mijn jonge vrienden in Kopenhagen behoorde in
dien tijd ook Orla Lehmann, een bewonderaar van
Heine, die mij dezen dichter heeft leeren kennen en
begrijpen. Wij lazen Heine samen, en konden niet ge-
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noeg van hem krijgen: middag, avond en nacht zelfs
konden wij maar doorlezen. En zoo waren in mijn jongen
tijd, de drie dichters, die mij het meest beïnvloed hebben:
Walter Scott, Hoffmann en Heine. Meer en meer geraakte ik evenwel in de ziekelijke stemming, en had ik
een alles overheerschende neiging het treurige in het leven
op te zoeken, en bij de schaduwzijde daarvan te blijven
stilstaan. Ik werd werkelijk overgevoelig, begon te
tobben over de berispingen, die ik aan te hooren had,
en gaf geen acht op de lof, die men mij ook bracht.
Ik was in die dagen te weekhartig, al te goedmoedig.
En het leek nu wel, of iedereen mij beleeren wilde, en
mij eens flink op mijn fouten wilde wijzen. Prijzen was
slecht voor mij, meende men, en ik hoorde niet anders
dan over mijn gebreken en tekortkomingen praten.
Doch ondanks dat, of liever juist daardoor kwam onstuimig en krachtig het gevoel in mij op, dat ik een
groot dichter wilde worden, aan wien men nog eenmaal
eer beleven zou I En toen ik dit voornem en uitsprak,
werd ik zoodanig terecht gezet over de uitdrukking
van "aan wien men nog eenmaal eer beleven zou", dat
deze mijn verwaandheid als een loopend vuurtje de stad
rondging. Ik was wel een goed, braaf mensch, zei men,
maar een der ijdelsten, die er op de wereld bestond,
en toch was ik er na aan toe, juist toen zoo zeer aan
mij zelf te twijfelen, dat ik alle schrijven en dichten
maar wilde opgeven. En zóó gedrukt en zwaarmoedig
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was ik, dat mijn vaderlijke vriend Collin mij voor afleiding in het voorjaar van 1831 een reisje door NoordDuitschland liet maken. Zoo stak ik dan naar Hamburg
en Lübeck over. Onbeschrijfelijk genoot ik, alles verraste en vervulde mijn ziel geheel. Ik zag voor het eerst
bergen, en wel het Harzgebergte, en zóó zeer werd
mijn blik daardoor op eenmaal verruimd, dat mijn optimisme wederkeerde. In Dresden maakte ik kennis met
Tieck, en werd vriendelijk in zijn huis opgenomen, en
toen ik na enkele dagen Dresden verliet, wenschte hij
mij bij het afscheid geluk als dichter, terwijl hij mij
hartelijk omhelsde, wat een zeer diepen indruk op mij
maakte. Nooit zal ik de uitdrukking ~an zijn oogen
toen vergeten; met tranen verliet ik hem en bad God
innig om kracht, ten einde den weg te kunnen gaan,
waarnaar mijn gansche ziel uitging, en om datgene te
kunnen uitspreken, wat er in mijn hart omging. Eerst
vele jaren later zag ik Tieck weer, toen mijn werken
reeàs in het Duitsch vertaald en goed ontvangen waren.
En ik voel zijn warmen handdruk nog. Ik kreeg een
aanbevelingsbrief van hem voor Chamisso in Berlijn.
De ernstige man met de lange lokken en open, eerlijke
oogen deed mij zelf open, las den brief, en ik kan zelf
niet verklaren hoe het zoo plotseling kwam, maar op ..
eens begrepen wij elkaar. Ik legde mijn ziel geheel aan
hem bloot en had een onbegrensd vertrouwen in hem.
Ik gaf hem een bundel mijner gedichten, die hij, goed
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Deensch kennende, in het Duitsch vertaalde. In een
stukje over mij in het "Morgenblatt", schreef hij: "met
geest, luim, humor en naïveteit begaafd, heeft Andersen
ook diepe naklinkende tonen op zijn instrument. Met
groot talent weet hij met enkele trekken vlot en bekoorlijk kleine situaties en landschappen te schilderen,
die toch zoo intens typeerend zijn." Chamisso werd mij
een vriend voor het leven, die met warme liefde er zich
steeds in verheugde, wanneer het mij goed ging.
De kleine reis door Duitschland was van grooten invloed op mij geweest, zoo als mijn Kopenhaagsche vrienden
terstond bemerkten, en mijn reisindrukken werden niet
lang daarna onder den titel van "Schaduwbeelden" uitgegeven. Evenals vroeger had ik ontzettend van de
critiek te lijden. Iedereen had er wat op aan te merken,
en ik was dwaas genoeg, de aanmerkingen te dulden
van absoluut onbevoegden. Zeer zelden spotte ik met
hun oordeel, en deed ik het, dan noemde men dit overmoed, ijdelheid, en beschuldigde men mij, dat ik nooit
aanmerkingen kon velen van verstandige menschen.
Een dergelijke paedagoog vroeg mij eens, of ik de "hond"
met een kleine "h' schreef, - hij had in mijn laatst uitgekomen boek zulk een drukfout aangetroffen, waarop
ik schertsend antwoordde: "ja hier heb ik van een
kleinen hond gesproken". - Dat zijn allemaal kleine
onaangenaamheden, zal men zeggen; ja maar het zijn
druppels, die een steen uithollen, en ik spreek het hier
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uit, voel mij gedrongen, te protesteer en tegen de beschuldiging van ijdelheid, die, daar men mij geen andere
fouten uit mijn particulier leven kon aa.nwijzen, uitgebuit werd.
Daar het reizen zulk een buitengewoon goeden invloed
op mij, als persoon zoowel als dichter had, deed ik
moeite in aanmerking te komen voor het door de staat
toegezegd reisstipendium aan jonge kunstenaars. Daartoe had ik aanbevelingen noodig van eenige Deensche
dichters. Merkwaardig is het, hoe elk van hen mij geheel
verschillend karakteriseerde, zoo b.v. prees Oehlenschläger
mijn lyrisch talent, het ernstige in mij. Ingemann mijn
frisschen kijk op het volksleven; Illiberg verklaarde, dat
er sinds Wessels geen Deensche dichter geweest was,
die meer humor bezat dan ik. Oersted verklaarde mij
voor een echt, waar dichter, terwijl Thiele mij prees
om de genialiteit, waarmee ik wist te worstelen tegen
de moeilijkheden van het leven. Het gevolg van dit
alles was, dat mij het reisstipendium werd toegezegd. En
zoo reisde ik over Cassel naar Parijs; de innigste dankbaarheid jegens God vervulde mijn ziel. Een toeval
bracht mij in Parijs voor den eersten maal met Heine
samen, den dichter, die toentertijd op den troon mijner
dichterwereld zat. Toen ik hem zei, hoe gelukkig ik
met deze ontmoeting en met de vriendelijke wijze waarop
hij mij toesprak, was, antwoordde hij, dat dit wel niet
zoo heel erg zijn zou, want dat ik hem anders wel
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eerder opgezocht zou hebben. Waarop ik zei, dat ik juist,
omdat ik hem zoo hoog stelde, niet den moed had naar
hem toe te gaan, ik, kleine, onbekende Deensche dichter.
Van Frankrijk ging ik over den Simpion naar Italië.
Alles was er zonneschijn, alles was lente. De wingerd
hing in lange slingers van boom tot boom; nooit heb
ik in latere jaren Italit! zoo mooi gezien als dien eersten
keer. Een nieuwe kunstwereld ontsluierde zich aan mij;
hier leerde ik de schoonheid der vormen verstaan, den
geest, die zich in den vorm openbaart. Het volksleven,
de natuur, alles was nieuw voor mij, en toch - zoo
wonderbaarlijk bekend kwam alles mij voor, als was
ik in een vaderland aangekomen, waar ik mijn kinderjaren had doorgebracht. In minder dan geen tijd leefde
ik mij in het Italiaansche leven ia, terwijl toch een
diepe Noorsche weemoed (geen heimwee, maar een zwaarmoedig ongelukkig gevoel) mij vervulde. Was het een
voorgevoel van iets droevigs, dat in aantocht was? Weldra kreeg ik bericht, dat mijn gedicht Agnete door de
pers zeer slecht beoordeeld was - en dat mijne moeder
gestorven was. Ik stond dus nu geheel alleen in de
wereld. Toen leerde ik in Rome Thorwaldsen kennen,
den vriend, die mijn trooster geweest is in mijn leven.
Vele jaren vroeger reeds, toen ik nog niet lang in
Kopenhagen was, en ik als een arme jongen door de
straten liep, was Thorwaldsen daar toevallig ook. Wij
kwamen elkaar op straat tegen, ik wist, dat hij een
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kunstenaar was van naam, daarom zag ik hem eens
goed aan en groette hem toen. Eerst liep hij voort;
doch plotseling keerde hij zich om, kwam naar mij toe
en zei: "Zeg eens, waar heb ik je vroeger gezien? Me
dunkt, we kennen elkaar I" Ik antwoordde echter, "neen,
wij kennen elkaar niet". En nu in Rome vertelde ik
hem dit kleine incident, waarop hij lachte en mij de
hand drukkende zei: "we hebben toen toch wel dadelijk
gevoeld, dat wij goede vrienden zouden worden". Ik
las hem "Agnete" voor, en was zóó gelukkig, toen hij mij
o.m. zeide: "het is alsof ik de geurige bosschen van
Denemarken ruik en alsof ik de Deensche zee hoor
ruischen; waarop hij mij hartelijk kuste, en zei, dat ik
ondanks de afbrekende critiek moed moest houden en
doorgaan met mijn werk; want dat het ten slotte gaan
moe s t. En hij vertelde mij hoe ook hij geleden had
van slechte critieken, doch dat hij zijn idealen hoog
had weten te houden en zijn oorspronkelijkheid had
weten te bewaren. Hier in Rome en later in Napels
schreef ik mijn grooten roman, De Improvisator, die
later in Rome een goede ontvangst genoot, en toen
ik de gunstige critiek erover las van den dichter Carl
Bagger barstte ik in tranen uit en voelde mij vol dankbaarheid tegenover God en de menschen gestemd. Ook
uit Duitschland ontving ik in die dagen goede beoordeelingen van mijn in het Duitsch vertaalde werken,
en ik boog mij dankbaar blij als een zieke naar den
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zonneschijn, want mijn hart i s dankbaar, en ik ben
niet, zooals er in een Deensch blad stond, een ondankbaar mensch, die in dank tekort schiet tegenover zijn
weldoeners. Ook uit Zweden werden mij bladen vol lof
over mijn werk toegezonden. Op de Improvisator volgde
weldra mijn roman ,,0. Z." en in 1837 "Het is maar
een Speelman". In. geen ander werk heb ik mij zoo
innig uitgesproken als in dit boek. Ik heb er in willen
aantoonen, dat talent nog geen genie is, en dat, wanneer
de zonneschijn van het geluk uitblijft, dit hier op aarde
te gronde gaat, niet evenwel onze edele, betere natuur.
Ik had het nu ten minste zoover gebracht, dat er
aan mijn aanleg en dichtersnatuur niet meer getwijfeld
werd, doch over datgene wat mijn ziel op het innigst
beroerde, schreef niemand, en meer dan ooit voelde ik
mij eenzaam en onbegrepen, tot ik op eenmaal van den
dichter Hauch, de volgende beoordee1ing las, "De hoofdzaak" schreef hij, "in Andersen's werken, waarin de rijkste
fantaisie, het diepste gevoel, en de bewege1ijkste dichterziel het meest uitkomen is: een talent of althans een
edele natuur, die zich uit ongunstige omstandigheden
wil uit werken. Dit is het geval in zijn drie romans, en
in deze richting heeft hij ook inderdaad een belangwekkend leven voor oogen gesteld, een innerlijke wereld, die
niemand beter kent dan hij die zelf gedronken heeft
uit den bitteren kelk van lijden en ontbering, smartelijke en diepe gevoelens, die nauw daarmee ver wand
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zijn. Wat hij hier de wereld vertelt, verdient met aandacht
aangehoord te worden, want hoewel het aan den eenen
kant slechts het eigen persoonlijk leven bevat, is het
toch gelijkertijd het gewone lot van het talent en het
genie. In zijn drie romans: "De Improvisator", "O.Z." en
"Het was maar een Speelman" schildert hij niet alleen
zijn eigen afgerond particuliere leven, maar tevens den
zwaren moeilijken strijd, die velen doorgemaakt hebben.
Bovendien ook neemt hij innig warm de partij op van
den gekwetsten, onrechtvaardig behandelden mensch.
En daar hij zelf dezen zwaren strijd zoo smartelijk gevoeld heeft, waarin de Laöcoonslangen de naar boven
opgeheven handen omklemmen, daar hij zelf gedronken
heeft uit den beker van weedom, welke de onverschillige en overmoedige wereld zoo menigmaal diengene
toereikt, die in neerdrukkende omstandigheden leeft,
zoo is hij in staat, aan zijne uitbeelding in dat opzicht
een waarheid en een ernst, ja een tragisch pathos te
verleenen, dat zijn uitwerking op het fijnvoelend
menschenhart niet missen kan.
In 1837 bezocht ik Zweden en hoopte daar kennis
te maken met de Zweedsche schrijfster Frederika Bremer,
welke interesante vrouw in latere jaren werkelijken
invloed op mij gehad heeft. Op den stoomboot naar
Zweden vertelde ik den kapitein en eenige medepassagiers, dat ik mij zeer verheugde haar te leeren kennen.
"Ik moet u tot mijn leedwezen zeggen", antwoordde
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de kapitein toen: "dat gij ze niet zult ontmoeten want
zij is op het oogenblik in Noorwegen". ,,0, ze zal wel
terug komen terwijl ik nog in Zweden ben", zei ik
schertsend, "ik heb op reis altijd geluk, en het grootste
deel mijner wenschen, wordt dan altijd vervuld". "Maar
ditmaal zal het moeilijk gaan", antwoordde de kapitein. Een paar uren later komt hij lachend met een
lijst van nieuw aangekomen passagiers naar mij toe
en roept luide: "gelukskind, dat ge zijt, ja waarlijk het
geluk vergezelt u. Frederika Bremer is hier en reist met
ons mee naar Stockholm". Ik hield het voor een grapje
hij liet mij toen de lijst zien, maar ondanks dat was ik
nog niet overtuigd, want onder de nieuwaangekomenen
ontdekte ik niemand, die op een schrijfster geleek. Het
werd avond en tegen middernacht waren we op het
groote Weuern-meer, en daar ik dit uitgestrekte meer,
waarvan men de oevers nauwlijks onderscheiden kon
gaarne bij zonsopgang wilde zien, verliet ik mijn hut.
Terzelfdertijd kwam ook een andere passagier boven op
het dek, het was een dame, niet jong, niet oud, gehuld
in een mantel en een sjaal, en ik dacht wanneer Frederika
Bremer werkelijk aan boord is, dan moet zij dit zijn en
ik knoopte een gesprek met haar aan. Zij antwoordde
beleefd, maar wilde er zich blijkbaar niet over uitlaten
of zij nu werkelijk de schrijfster der bekende romans
was. Wederkeerig vroeg zij naar mijn naam, kende dien
wel, maar bekende eerlijk, dat zij nooit iets van mij
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gelezen had en toen zij mij vroeg of ik soms iets bij mij
had, leende ik haar het exemplaar van de Improvisator
<lat ik voor Deskow bestemd had. Onmiddellijk verdween
zij met het boek in haar hut en kwam den geheelen
daarop volgenden middag niet te voorschijn. Toen ik haar
daarna weerzag, kwam zij met stralende oogen naar mij
toe, drukte mij hartelijk de hand en zei, dat zij het
grootste gedeelte van het eerste deel gelezen had, en
dat zij mij nu door en door kende. - In Stockholm
werd de kennismaking voortgezet cn jaren na dien hebben wij een geregelde correspondentie onderhouden. Zij
js een edele vrouw; de grootste waarheden der religje
en het poëtische in de stille bewogenheid van het leven
zijn diep in haar doorgedrongen.
In Denemarken teruggekeerd, volgde een tijd van
ijverig studeeren en veel dichten. In die dagen bevond
zich de thans overleden graaf, Koenraad von RantzauBreitenburg uit HoIstein in Kopenhagen, een fijn beschaafd man met een echt ridderlijk karakter, beminnelijk
en nobel die zich zeer voor onze literatuur interesseerde.
Hij las mijn Improvisator in het oorspronkelijke, kwam
zeer onder den indruk en sprak er met warmte in zijn
eigen kring en ook aan het hof over. Op zekeren morgen,
terwijl ik eenzaam in mijn klein, meer dan eenvoudig
kamertje zat, stond de vriendelijke man opeens voor
me. Met groote hartelijkheid noodigde hij mij uit hem
eens te komen bezoeken en vroeg mij onomwonden of
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er ook iets was, waarmee hij mij van dienst zou kunnen
zijn. Ik bekende hem openhartig hoe drukkend het was
te moeten schrijven, om in zijn levensonderhoud te
kunnen voorzien, om altijd weer opnieuw te moeten
denken aan den dag van morgen, zoodat men zich niet
onbekommerd en vrij van aardsche dingen ontwikkelen
en ontplooien kon. Zichtbaar geroerd, drukte hij mij de
hand en zei dat· hij een vriend voor mij zijn zou, die
mijn belangen zou weten te behartigen. En dat heeft
hij gedaan, de beminnelijke trouwe man. Met behulp
van Collin en Oersted is het hem gelukt van koning
Frederik VI een vaste jaarlijksche toelage voor mij te
verkrijgen. 0, het heerlijke gevoel, dat ik voortaan niet
meer moest schrijven om te leven. Mijn hart was vol
van dankbaarheid en vreugde en een nieuwe periode in
mijn leven was met dit feit ingetreden.
Het was alsof van dien dag af de zon altijd in mijn
hart scheen. Ik voelde mij zoo veel rustiger en zekerder,
en het werd zoo heel duidelijk, wanneer ik op mijn
vroeger leven terug zag, dat een liefhebbende Voorzienigheid over mij waakte, dat alles voor mij geleid
werd en hoe vaster deze overtuiging in mij werd, hoe
veiliger ik mij voelde. Mijn kinderjaren had ik achter
mij, en nu begon mijn eigenlijke vreugdevolle, stralende
jeugd pas. Tot nu toe was het nooit anders geweest daa
roeien tegen den stroom op, nu begon mijn levenslente,
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Maar de lente had ook haar droeve dagen, haar stormen,
voor dat het zomer werd. Doch stormen moeten er nu
eenmaal zijn om te kunnen ontwikkelen en te rijpen.
Kort daarop schreef ik mijn komediestuk, de Mulatten,
dat heel spoedig in het Zweedsch vertaald werd en dat
in dat land veel opgang maakte. Talloos vele malen
woonde ik gedurende mijn verblijf in Stockholm de opvoering bij en toen ik daarna te Kopenhagen terugkwam,
voelde ik duidelijk hoe hartelijk de Zweden voor mij
geweest waren. Bij enkelen mijner oude, beproefde
Deensche vrienden vond ik de innigste deelname in
de waardeering die ik in Zweden ondervonden had en
met tranen in de oogen wenschten zij mij daar geluk
mee, anderen evenwel spotten met de geestdrift, die mij
betoond was, wat mij innig ongelukkig maakte. Ik voelde
daar een zekere jaloezie in, die mij bitter bedroefde.
Maar gelukkig bezat ik genoegzame veerkracht en innerlijke frischheid en levensvreugde om mij boven die
donkere buien weer te kunnen verheffen en ik schreef
"Vertellingen van de Maan", welk klein boekje te oordee1en naar de critiek en het aantal oplagen, die er van
verschenen, in Duitschland vooral ongekend succes had.
Dit was een kleine troost voor mijn onbeschrijfelijk
groot verdriet, dat mijn nieuwe stuk "Het Moorsche
meisje" door de theater-directie te Kopenhagen geweigerd
werd. Frau Heiberg, de bekende tooneelspeelster had
geweigerd de hoofdrol erin te spelen. Ik voelde, dat
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ik een heele partij tegen mij had te Kopenhagen. Meer
dan ongelukkig, gebruikte ik het geld dat ik in Zweden
met mijn Mulatten verdiend had, om voor de tweede
maal naar Italië te gaan en dan over Constantinopel
en Griekenland naar Smyrna, eene reis die ik later in
"Bazar van een dichter" beschreven heb. - Welk
een ontzaglijken indruk heeft de hooge, klaarblauwe
hemel van Griekenland op mij gemaakt 1 Ik had het
gevoel alsof ik mij bevond op de meest uitverkoren
plaats van de wereld, waar elke steen een herinnering
aan iets grootsch was. Ach, hoe klein geleken mij hier
de oneffenheden van het dagelijksch leven 1 Een rijkdom
van ideeën doorstroomde mij. De gedachte, dat het goddelijke hier op aarde bestreden wordt, dat het hier beneden
uitgestooten wordt, doch altijd weder de zegen praal behaalde, deze strijd tusschen licht en duisternis, schijn
en wezen, vond in den wandelenden Jood zijn motief. Een
werk, dat mij sinds jaren zoo zeer vervulde, dat ik het
als een groote schat stil in mij omdroeg.
Van Athene ging ik naar Smyrna, en met een inderdaad kinderlijke vreugde betrad ik nu een ander
werelddeel. Ik dacht aan Jezus, die op dezen bodem
ten doode toe gemarteld was, en aan Homerus wiens
zangen tot in eeuwigheid door de wereld klinken zullen.
Konstantinopel was als een sprookje uit "Duizend en
één nacht" voor me. In 1841 in Kopenhagen terug gekeerd, begon ik onmiddellijk aan mijn werk "Bazar
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van een dichter". Ik moest het uitjubelen al het schoone
dat ik gezien had; ik kon het niet inhouden, want is een dichter niet als een vogel, die het zingen niet
laten kan I Deze reis had mij geestelijk en lichamelijk
versterkt; en ik kreeg van toen af aan, een vasteren wil,
een meer zeker en beslist oordeel over alles, ik was
met mijzelven en met de menschen in het reine gekomen.
In die dagen had het politieke leven in Denemarken
een ongekend hooge graad van ontwikkeling bereikt.
Doch - de politiek is niets voor mij. God heeft mij
een andere taak toebedeeld, dat voelde ik duidelijk in
dien tijd en ik voel het nog.
Onder de zoogenaamde eerste families van het land
vond ik een aantal vriendelijke, hartelijke menschen
die het goede in mij waardeerden, mij in hun kring
opnamen en mij mee lieten deelen in hun rijk zomerleven, zoodat ik vrij kon genieten van de natuur, de
eenzaampeid van het bosch en van het boerenleven.
Daar in de stilte, ver van het stadsgewoel, leefde ik
mij geheel in de Deellsche natuur in, daar dichtte ik de
meeste mijner sprookjes. Aan de stille meren, in de
bosschen, op de groene weiden, waar de ooievaar met
zijn lange roode beenen, deftig op en neer stapt, hoorde
ik niets over politiek en polemiek, werd er nooit geredetwist over Regel. De natuur om mij en in mij
predikte mij datgene waarvan ik de menschen vertellen zou. Op het Oude Gisselfeld, vroeger een klooster
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midden in de grootste woudeenzaamheid door heuvels
en meren omringd, gelegen, bracht ik gelukkige dagen
door en in de oude gravin Danneskjold had ik een beminnelijke gastvrouw. In dit leven der meest verschillende kringen van de maatschappij, bij vorsten en onder
den adel, en onder de armsten uit het volk, heb ik het
edele menschelijke in gelijke mate gevonden. In het
goede gelijken wij ten slotte allen op elkaar 1 In mijn
groot geluk bad ik God dagelijks om ootmoed en om
kracht mij dit geluk waardig te maken. Mijn tegenstanders moeten niet denken, dat ik mij er op verhoovaardigde met vorsten om te gaan, in de armsten
der armen woont God evenzeer.
In dien tijd werd Thorwaldsen in Denemarken verwacht, groote feestelijkheden werden er tot zijn ontvangst
voorbereid. Een vlag op de torens van Kopenhagen zou
als signaal wapperen, zoodra h.et schip dat hem bracht
in het gezicht zou zijn. Het was een waar nationaal
feest; booten versierd met bloemen en vlaggen lagen
in de havens, de schilders en beeldhouwers hadden allen
hunne vlaggen met emblemen en de studenten hunne
vaandels ten toon gesteld. Het was dien dag helaas
mistig weer en men kreeg het schip eerst in het gezicht
toen het heel dicht bij de stad was. Opeens stroomde
alles er heen! De daartoe uitgenoodigde dichters schaarden zich in het gelid op hunne boot, alleen Oehlenschläger en Heiberg ontbraken nog. Plotseling dreunden
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de schoten van het schip, dat reeds ankerde, en het
was te vreezen, dat Thorwaldsen aan wal zou stappen,
vóór zij er waren. De wind droeg de tonen van het
gezang tot ons over, de feestelijke ontvangst was dus
begonnen, ik wilde hem zien en riep daarom de anderen
toe: "Laten wij er heen roeien"! "Zonder Oehlenschläger
en zonder Heiberg !" was het antwoord. "Ja maar, zij
komen nog niet, en weldra zal alles voorbij zijn." In
allerijl roeide ik naar het schip, gevolgd door de anderen
en wij kwamen nog juist bijtijds ter plaatse aan om
Thorwaldsen te zien afstappen. Wij troffen Oehlenschläger
en Heiberg gelukkig in een andere boot aan. Een oorververdoovend gejubel steeg van de wal op, toen Thorwaldsen voet aan wal zette. Het volk spande de paarden
van zijn rijtuig af en trokken dit zelf naar zijne woning.
's Avonds brachten de kunstenaars hem een serenade,
het licht der fakkels bescheen fantastisch de groote
hoomen in den tuin, waar een vreugde heerschte die
echt waar en warm gemeend was. Jong en oud verdrong
zich om Thorwaldsen om hem de hand te drukken;
0, hoe verlangde ik den man te begroeten, die mij eens
in Rome aan het hart gedrukt en gezegd had, dat wij
steeds vrienden moesten blijven. Maar een zekere verlegenheid en schroomvalligheid hielden mij terug; ik
wilde ook niet, dat men van mij denken zou, dat ik
mij aan hem opdrong. Eerst na eenige dagen, zocht ik
hem op een morgen op en vond hem als een vriend
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die er zich over verwonderde, dat hij mij niet eerder gezien had. En nu sprak ik Thorwaldsen verder
dagelijks en was ook eenige weken met hem in Nysö,
waar de meeste zijner in Denemarken geschapen werken
ontstonden. Hij was een gezonde, eenvoudige natuur,
niet zonder humor, waarom hij den dichter Holberg,
ook het liefste had. Op de wereldsmart en het wereldwee
ging hij niet nader in. Op zekeren morgen trad ik te
Nysö, terwijl hij juist bezig was aan zijn eigen borstbeeld te werken, bij hem binnen en wenschte hem goeden
morgen. Hij scheen mij niet te willen zien, en daarom
sloop ik maar stilletjes weg. Gedurende het ontbijt sprak
hij maar heel weinig, en toen men hem verzocht toch
eens iets meer te vertellen, antwoordde "hij op zijn droge
wijze: "ik heb dit morgenuur al meer gesproken, dan
ik anders in eenige dagen .doe, maar niemand heeft
naar mij geluisterd. Zoo bijvoorbeèld meende ik van
ochtend, dat Andersen achter me stond, want hij wenschte
toch goeden morgen, en toen heb ik hem een lange geschiedenis verteld van iets, wat ik met Byron gehad
heb. Natuurlijk dacht ik, dat ik hier wel eenig antwoord op zou krijgen, ik keer mij om en daar merk ik,
dat ik meer dan een uur tegen den muur heb staan
praten". Wij verzochten hem toen het verhaal nog eens
over te vertellen, wat hij dan ook, maar nu zeer verkort deed. ,,0 het was in Rome, toen ik Byrons borstbeeld maken moest; hij ging tegenover me zitten, maar
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trok aanstonds een heel ander gezicht, dan ik van hem
gewoon was. "Wanneer u geen lust hebt om stil te
zitten, dan moet u in elk geval geen ander gezicht
zetten", zei ik. "Maar zoo is de uitdrukking van mijn
gezicht", zei Byron. "Zoo?" zei ik, en toen maakte ik
hem, zooals hij dit dan zelf gewild had, en alle menschen,
die het borstbeeld later. zagen, zeiden dat het buitengewoon goed geleek. Maar toen Byron het zelf aandachtig bekeek, zei hij: "Maar het gelijkt heelemaal
niet, ik zie er in werkelijkheid veel ongelukkiger uit".
Hij wilde er nu eenmaal buitengewoon ongelukkig uitzien", voegde Thorwaldsen er op een beetje sarcastischen
toon bij.
Het was voor den grooten kunstenaar altijd een bijzonder genoegen om na tafel met half gesloten oogen,
naar muziek te luisteren, en daarna een spelletje Lotto
te spelen, een spel waarmee geheel Nysö zich vermaakte, en hij had er een kinderlijk plezier in wanneer
hij de partij won.
In Thorwaldsen's gezelschap schreef ik eenige mijner
sprookjes o.a. Ole Luck Ole en met veel belangstelling
en genoegen hoorde hij het aan. Menigmaal, wanneer
de familie in de schemering in een grooten kring in
den tuin gezeten was, gebeurde het, dat Thorwaldsen
mij zachtjes op den schouder klopte en vroeg: "Krijgen
wij kleintjes van avond geen sprookjes te hooren?" Op
zijn eigen eenvoudige, ware manier prees hij mijn
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sprookjes en telkens en telkens weer kon hij hetzelfde
sprookje opnieuw hooren. En menigmaal terwijl hij met
zijn eigen werk bezig was, luisterde hij met een glimlachend gezicht naar de geschiedenis van "De Tol en
de Bal", en naar die van "Het leelijke, jonge Eendje".
Op zekeren morgen, toen hij zijn "Gang naar Golgotha" in klei boetseerde, kwam ik zijn atelier binnen.
"Zeg eens", vroeg hij, "vindt ge, dat ik Pilatus goed
gekleed heb?" "Ge moet er niet op antwoorden", zei
Mevrouw de barones Stampe, die steeds bij hem was,
"want het is goed zoo, er yalt niets op aan te merken,
hij moet op deze wijze doorgaan". "Jammer", antwoordde ik, "nu Thorwaldsen het mij zelf vraagt, moet
ik toch eerlijk bekennen, dat ik vind, dat Pilatus er
meer als een Egyptenaar, dan als een Romein gekleed
uitziet. "Dat kwam mij ook zoo voor", zei Thorwaldsen
toen, greep in de klei en vernietigde de geheele figuur.
"Nu zijt gij er schuld aan, dat hij een onsterfelijk werk
vernietigd heeft", riep Mevr. Stampe heftig tegen mij
uit. "Welnu, dan kunnen we weer een nieuw onsterfelijk werk maken", zei hij vroolijk, en vormde
Pilatus uit klei, zooals deze thans op het basrelief in
de O.L. Vrouwenkerk in Kopenhagen staat. Zijn laatste
verjaardag werd daar buiten op het land gevierd. Ik had
een vroolijk liedje voor hem geschreven, dat nog nat
op het papier stond, toen wij het vroeg in den morgen
voor zijn deur zongen, begeleid door een muziek van
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rinkelende tangen, gongs en flesschen, waar met een
kurk over heen gewreven werd. Thorwaldsen Geed
zelf, in een kamerjapon en met pantoffels aan de dèur
open, en danste de kamer rond, terwijl hij zijn Rafat=lmuts zwaaide en het refrein meezong. Het was verkwikkend om te zien welk een leven en humor er nog
in den ouden man zaten.
Op den laatsten dag van zijn leven zat ik gedurende
het middagmaal naast hem. Hij was ongewoon opgewekt,
vertelde telkens weer een paar moppen, die hij juist in
een Kopenhaagsch blad gelezen had, en sprak over een
reis, die hij in den zomer 1J.aar Italië wilde maken.
Hierop namen wij afscheid van elkaar; hij ging naar de
comedie, ik naar huis.
Den volgenden morgen zei de keIlner in het hotel
waar ik logeerde: "het is toch vreeselijk, dat Thorwaldsen
gisteren gestorven is". "Thorwaldsen", riep ik uit, "maar
die is niet dood, want ik heb gisteren nog bij hem gegeten". "Men zegt, dat hij gisteren in de comedie gestorven is," zei de keIlner. - Ik kon het niet gelooven,
en veronderstelde dat hij maar wat ongesteld geworden
was. Toch kwam er opeens een onbeschrijfelijke angst
over mij en onmiddellijk spoedde ik mij naar zijn
woning. En daar lag zijn lijk op het bed uitgestrekt;
de kamer was vol met vreemde menschen, de grond
nat van het sneeuwwater en de atmosfeer benauwd en
stikkend. Niemand zei een woord, Mevrouw Stampe zat
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aan het bed en schreide hartstochtelijk. Ik was verpletterd, onmachtig een woord uit te brengen. - Bij zijn
begrafenis zongen de Deensche studenten een afscheidslied van mij, getiteld, "Slaap zacht", waarbij Hartman
de muziek componeerde. Door zuinig te leven en de kleine sommetjes, die ik
met mijn litteraire werk verdiende op te sparen, was
ik in staat om in 1843 nog eens naar Parijs te gaan.
Tot de merkwaardigste kennissen die ik maakte behoorde wel in de eerste plaats den jovialen Alexander
Dumas. Gewoonlijk vond ik hem in bed, wanneer ik
hem bezocht, ook zelfs wanneer het middag was. En
daar lag hij dan tegen zijn hoog opgestapelde kussens
geleund, gewapend met papier, pen en inkt aan zijn
nieuwste drama te schrijven. Op zekeren dag, terwijl
ik hem weder zoo vond, zei hij, mij vriendelijk goeden
morgen knikkend: "ga maar vast stil zitten daar, ik heb op
het oogenblik bezoek van vrouw Muze, ze zal wel gauw
weg gaan". En ijverig schreef hij door, sprak er hardop
tusschen door, en met den uitroep "viva" sprong hij toen
opeens uit bed en riep blij uit: "De derde acte is af."
's Avonds kwam hij mij meestal afhalen om naar de
comedie te gaan; arm in arm wandelden we er dan
over de boulevards heen en ik beschouwde het altijd
als een bijzonder buitenkansje, wanneer hij mij in de
pauze meenam achter de coulissen. Aan Dumas dankte
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ik ook het groote voorrecht, dat ik voorgesteld werd
aan de groote tooneelspeelster Rachel. Ik had haar nog
niet zien spelen, toen Alexander Dumas mij vroeg of
ik lust had, met haar kennis te maken. En op zekeren
avond, toen zij als Phèdre optrad, bracht hij mij op het
tooneel van het Théatre Francais. De voorstelling was
begonnen en achter de coulissen, waar door een kamerscherm een soort kamertje gevormd was, waarin een
tafel met eenige ververschingen en een paar tabourets
stonden, zat het jonge meisje, dat zooals een beroemd
schrijver gezegd had, uit het marmer van Racine en
Corneille levende figuren wist te scheppen. Zij was mager
en zeer fijn gebouwd en zag er zeer jong uit. Daar
reeds, en inzonderheid later in haar eigen huis, maakte
zij den indruk op me als een beeld van droefheid, zooals
een jong meisje, dat pas een groote smart verwerkt
heeft, en nu, er boven staande, haar gedachte geheel
weer beheerscht en van uit de hoogte rustig op die
smart neerziet. Met haar klankvolle, lage stem sprak
zij ons vriendelijk toe. In haar druk gesprek daarna met
Dumas, vergat zij mij echter geheel, zoodat ik er vrij
overbodig bijzat, en eigenlijk niet goed raad wist met
mijn figuur. Dumas bemerkte dit en zei iets goeds over
mij, waarna ik het waagde mee deel te nemen aan het
.gesprek, ondanks ik een ongenoegelijk gevoel had dat
ik met mijn gebrekkig Fransch stond tegenover iemand,
die deze taal wel in volmaaktheid sprak. Ik zei, dat ik
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reeds veel interessants en heerlijks gezien had in mijn
leven, doch dat ik nog nimmer een Rachel aanschouwd
had en dat ik het gansche honorarium van mijn laatste
werk reeds gebruikt had om voornamelijk om harentwille naar Parijs te gaan. Ik voegde er een verontschuldiging aan toe, over mijn slecht Franseh, maar zij
antwoordde, lachend, "Wanneer ge een Francaise iets
zoo galants zeggen kunt als dit, dan vindt zij van zelf
dat gij goed Fransch spreekt." - Toen ik haar even
daarna op het tooneel zag, leek zij mij veel grooter,
geheel anders, met een uitdrukking van de tragische
Muze zelve. Alles is natuur aan haar, en men heeft
het gevoel, dat een tragedie zoo nooit ander zou kunnen
gespeeld worden. Alles is zoo zuiver waar in haar.
Later had ik gelegenheid haar in haar eigen woning
te zien; waar ik alles rijk en prachtig vond, bijna overladen. De eerste kamer was blauwgroen met borstbeelden
van Fransche schrijvers; in de eigenlijke salon waren
behang, gordijnen en vloerkleed diep purperrood. Zij
zelve was in het zwart gekleed. Het gezelschap, de cercle,
bestond uit heeren, grootendeels kunstenaars en geleerden, ook hoorde ik een paar titels noemen. Victor Hugo
had mij gezegd, dat zij ook wel Duitsch sprak, en toen
ik haar dit vroeg, antwoordde zij mij in die taal en zei =
,,0, ik kan het heel goed lezen, want ik ben in Lotharingen
geboren en ik bezit een vrij uitgebreide Duitsche bibliotheek; het is een groote wensch van mij nog eens eenmaal
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Grillparzer's Sappho te spelen." Bij mijn afscheidsbezoek
later aan haar schreef zij in mijn album: L'art c'est
Ie vrai I J' espère que cet aphorisme ne semblera pas paradoxal à un écrivain si distingué comme Mr Andersen."
Tijdens mijn verblijf te Parijs had ik nog het geluk
voorgesteld te worden aan Alfred de Vigny, een hoogst
gedistingeerd, beminnelijk mensch en mijn hooggeëerden
vriend Heine weer te ontmoeten die intusschen getrouwd
was. Ik vond hem ietwat lijdend, maar toch vol energie
en zoo hartelijk, zoo natuurlijk tegenover mij, dat ik mij
zonder eenige terughouding geheel aan hem gaf, zooals
ik ben. Hij had op zekeren dag aan zijne vrouw mijn
sprookje "De standvastige tinnen soldaat" verteld en
stelde mij nu als den schrijver daarvan aan haar voor.
Zij was een levendige, mooie jonge vrouw. - Het
is het laatste bezoek geweest, dat ik hem gemaakt
heb. Terugkeerende langs de Rijn heb ik in St. Goar
den dichter Freiligrath nog bezocht. Toen ik bij hem
binnentrad zat hij aan zijn schrijftafel en was blijkbaar
zeer ontstemd, dat hij gestoord werd. Ik noemde hem
niet dadelijk mijn naam, maar zei alleen dat ik St. Goar
niet voorbij wilde gaan, zonder den dichter Freiligrath begroet te hebben. "Dat is zeer vriendelijk van u", zei
hij op tamelijk afgemeten toon, en vroeg wie ik was. Toen
ik antwoordde: JJ wij hebben beiden een en den zelfden
vriend, Chamisso", sprong hij jubelend op. "Andersen I"
riep hij uit, "Gij zijt het". Hij vloog mij om den hals
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en zijn eerlijke trouwe oogen straalden. "Nu moet ge
een paar dagen bij ons blijven," maar ik antwoordde,
dat ik tot mijn groot leedwezen slechts twee uur blijven
kon omdat ik in gezelschap was van landslieden die mij
wachtten. "Ge hebt veel vrienden in het kleine St. Goar."
zei hij "onlangs heb ik in een groot gezelschap uw roman 0. Z. voorgelezen maar, ziet ge, mijne vrouw moet
U in elk geval toch leeren kennen, want ge moet weten
dat gij er eigenlijk een beetje schuld aan bent, dat wij
samen getrouwd zijn."
En toen vertelde hij mij, hoe zij samen naar aanleiding van mijn roman "Het was maar een Speelman",
eerst in briefwisseling met elkaar gekomen waren en
daarna elkaar persoonlijk hadden leeren kennen. Het
eind was, dat we een paar een heel gelukkig paar geworden zijn."
En toen hij haar gehaald had en haar aan mij voorstelde ontving zij mij als goed oud vriend.
Dergelijke oogenblikken zijn eene zegening, een genade
Gods, een geluk - en hoe velen heb ik er in mijn leven
mogen hebben I
0, ik vertel dit alles niet uit hoogmoed of uit ijdelheid maar omdat ik niet laten kan het zegenrijke, blijë
uit mijn leven even goed vertellen, als het drukkende,
het moeilijke, het zware, het blijë toch in de allereerste
plaats, omdat daarmee Gods genade het allermeest
uitkomt.
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Van dien tijd af evenwel is de critiek te mijnen opzichte
totaal omgedraaid. Met de uitgave 1843 van mijn sprookjes
is mijn gelukster beginnen te stralen. Op eenmaal was
ik de groote man, de kunstenaar j van alle zijden werd
ik hemelhoog geprezen. In heel Denemarken werd ik
gewaardeerd, men vond mijn sprookjes het allerbeste
wat ik ooit geschreven heb. Men vond ze geniaal; en
dit oordeel is gebleven. - Merkwaardig is het dat men
mijne sprookjes eerst op deze wijze is gaan waardeeren
nadat ze in een bundel waren uitgekomen. Want nadat
er eenige jaren vroeger reeds enkelen ervan afzonderlijk
in een tijdschrift verschenen waren, werd er over het
algemeen niet heel veel aandacht aan besteed. Er was
zelfs een recensent die schreef dat iemand, die een roman
als "De Improvisator" had uitgegeven, nu niet zoo iets
kinderachtigs als sprookjes moest schrijven. Juist het
beste in mij werd hiermee veroordeeld. Verscheidene
mijner vrienden wiens oordeel mij veel waard was, raadden mij ook af om sprookj::s te schrijven omdat ik
ik hiervoor, meenden zij, geen talent had. Anderen
wederom vonden, dat ik eerst een studie diende te
maken van de Fransche sprookjes. Het gevolg van dit
alles was, dat ik er met niemand meer over sprak, maar
het sprookjesschrijven kon ik niet meer laten; als een
nimmer op te houden bron, welden zij in mij op. In de
eerst uitgekomen bundel had ik uitsluitend oude volkssprookjes naverteld, die ik als kind gehoord had, alleen
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het allerlaatste uit dien bundel was een orgineel sprookje.
En juist dit viel bijzonder in den smaak, hoewel het toch
nog niet zoo zuiver oorspronkelijk was. Hoffmann's invloed was er maar al te zeer in te zien. Toch, in mijn
toenemende liefde voor sprookjes, gelukte het mij steeds
meer uitsluitend mijzelf te zijn. In het jaar daarop kwam
er een nieuwe bundel uit en kort daarop een derde,
waarin het meer omvangrijke sprookje van "De Zeemeermin" voorkwam, een absoluut eigen idee. Door dit
sprookje werd de algemeene aandacht in het bijzonder
op dit mijn werk gericht, en nam van dat oogenblik af
steeds meer toe. Tegen het kerstfeest kwamen weer
nieuwen uit, en weldra mochten aan geen enkelen kerstboom mijne sprookjes ontbreken. Een van onze voornaamste tooneelspelers had nu het denkbeeld om van
het tooneel af enkele mijner sprookjes te vertellen; het
was een afwisseling van de tot oververzadiging toe aangehoorde declamatie-verzen. En zoo zijn "de standvastige,
tinnen soldaat", "de zwijnenhoeder", "de Tol en de bal"
van af het Koninklijk tooneel en in andere theaters
verteld en goed ontvangen geworden. Teneinde den
lezer op het ware standpunt te plaatsen, omtrent de
bedoeling mijner sprookjes, had ik den eersten bundel
"Sprookjes aan de kinderen verteld" betiteld. Ik had
ze dan ook geheel neergeschreven op de wijze en in
dezelfde bewoordingen als waarmee ik ze eerst aan de
kinderen verteld had en kwam daarmee weldra tot de
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overtuiging, dat ze voor de meest verschillende leeftijden pasten. De kinderen hadden het meeste plezier
in wat ik de stoffeering noemen wil, terwijl de ouderen
daarentegen geroerd worden door de diepere gedachten,
die er achter lagen. De sprookjes werden lectuur voor
kinderen en volwassenen, en dat is heel zeker een
moeilijke opgave voor diegenen, die sprookjes schrijven
wil. In Denemarken vonden zij open deuren en open
harten, een ieder las ze. Toen liet ik de bijvoeging van
"aan kinderen verteld" achterwege en liet drie deelen,
getiteld: "Nieuwe sprookjes" volgen, die allen geheel
oorspronkelijk waren en die in mijn vaderland met
de grootste waardeering ontvangen werden. En zoo
gunstig was de critiek, dat het mij wel eens angstig
werd of ik wel zou kunnen beantwoorden aan de
verwachtingen, die men nog verder van mij had. Een
verkwikkende zonneschijn doorstroomde mijn bart. Ik
voelde mij van moed en vreugde vervuld en van den
steeds levendiger wordenden drang mij steeds meer in
die richting te ontwikkelen, in de natuur der sprookjes
in te dringen en de rijke bron, de natuur zelve,
waaruit ik te scheppen had, nog met meer aandacht
te beschouwen. Men zal dan ook beslist, wanneer men
de rangorde, waarin mijn sprookjes geschreven zijn, volgt,
eene vooruitgang vinden, een steeds klaarder bewust
idee daarin opmerken, een groote zelfontplooiing, en
groeiende innerlijke geestesontwikkeling daarin zien.

6r .

Op dat tijdstip knoopte ik kennis aan, die van aller·
grootste geestelijke beteekenis voor mij was. Reeds
vroeger heb ik enkele personen en karakters van bekende menschen besproken, die van gewichtigen invloed
op mij als dichter geweest zijn. Maar van niemand is
deze invloed van edeler gehalte geweest, dan van de
vrouw, die mij mijn eigen Ik heeft doen vergeten om
geheel en al zuiver op te gaan in de heilige kunst en
in de taak, waarvoor God mij geroepen had. Ik bedoel
hier Jenny Lind, Zwedens grootste zangeres, die ik in
1843 te Kopenhagen leerde kennen en voor het eerst
hoorde zingen. Zij trad als "Alice" in "Robert de
Duivel" op, en - hare prestatie was mij een geheel
nieuwe openbaring in de kunst; haar mooie, lente.frissche stem drong tot ieders hart door, alles was waar
en natuurlijk, kristalzuiver en daarbij diep in haar.
Later op een concert zong zij haar Zweedsche liederen
en het was alles zoo eigenaardig, zoo meeslepend, dat
men aan geen concertzaal meer dacht. Haar reine,
hooge vrouwelijkheid, haar onsterfelijke genialiteit ontroerden tot tranen toe. Heel Kopenhagen was in verrukking. In ongekende geestdrift brachten de Deensche
studenten haar na afloop eene senerade en zóó geroerd
was J enny Lind over dit bewijs van waardeering,
dat zij, toen zij vertrokken waren, in een donker
hoekje van de kamer eens flink uithuilde, deze groote
kunstenares, die de vroomheid van een kind bezat.
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Toen ze kort daarop weer in Stockholm terug gekeerd was, schreef Frederika Bremer mij: "Over Jenny
Lind als kunstenares zijn wij het volmaakt eens: zij
staat zóó hoog als een kunstenares van onzen tijd maar
staan kan, maar ge kent haar nog niet als mensch, in
haar volle beteekenis van menschzijn. Spreek eens met
haar over haar kunst en gij zult haar verstand bewonderen en haar gelaat van heilige geestdrift zien stralen.
Spreek dan met haar over God en over de heiligheid
der godsdienst, en gij zult tranen in haar onschuldige
kinderoogen zien. Zij is groot als kunstenares, maar
grooter nog in haar rein menschelijk wezen". En zoo
moet het ook zijn, wil een kunstenares zulk een indruk
maken. Wanneer zij optreedt, lacht men, weent men,
en het is alsof men een kerkgang maakt, wanneer men
haar hoort, men voelt zich een beter mensch worden.
Men voelt, dat God in de kunst is en waar God van
aangezicht tot aangezicht voor ons staat, daar zijn wij
in een gewijden, heiligen tempel. "In geen eeuwen", zei
Mendelsohn eens tegen mij, "zal er weer een kunstenares geboren worden als Jenny Lind is".
Zoo groot als de indruk is, dien zij op het tooneel
maakt, zoo machtig is ook die, welke zij in haar eigen intiemen kring maakt. Machtig, door haar teer, kinderlijk gemoed en door haar groot verstand tevens. Zij
voelt zich zoo gelukkig, omdat zij zoo los van de wereld
is; in een vredig, harmonieus innerlijk vindt zij haar
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blijdschap. Een dergelijke, eenvoudige, edele, vrome
natuur wordt door geen loftuitingen bezoedeld. Eéns
heb ik maar haar hare vreugde hooren uitspreken over
haar talent. Het was toen zij een avond gegeven had
ten voordeele van eene inrichting van verwaarloosde
kinderen. Dien avond had zóó veel opgebracht, dat er
een groot aantal kinderen konden heen gezonden worden.
"Het is toch heerlijk, dat ik zoo zingen kan", zei
ze toen.
Ik voelde mij onbeschrijfelijk gelukkig en begenadigd,
dat ik zulk een ziel heb mogen leeren kennen. Door
Jenny Lind heb ik pas de groote heerlijkheid der kunst
leeren kennen, door haar heb ik geleerd, dat men
zichzelf in dienst van het hoogere vergeten moet. Geen
boeken, geen menschen, hebben beter en veredelender
op mij als dichter ingewerkt als Jenny Lind, en daarom heb ik hier zoo l!ng en zoo levendig over haar
uitgewijd.
Ik heb de gelukkige ervaring gemaakt, dat naarmate
de kunst en het leven mij klaarder geworden zijn, en
het bewustzijn dus groeit er meer zonneschijn van
buiten in mijne ziel ingestroomd is. Welk een zegenrijk licht is er voor mij na de vroegere, donkere dagen
opgegaan. Zielerust en vrede en geloof zijn in mijn
hart gedrongen. Een dergelijke evenwichtigheid en
innerlijke rust zijn overigens met het afwisselende leven
van op-reis.zijn zeer goed te vereenigen ; ik voel mij

64

hierdoor overal thuis, sluit mij gemakkelijk bij de
menschen aan en zij schenken mij hun vertrouwen en
ontvangen mij met hartelijkheid.
In den zomer van 1848 bezocht ik nogmaals NoordDuitschland; het was namelijk een innige wensch van
mij om naar Wei mar te gaan, de stad waar Goethe,
Schiller, Wieland en Herder gewoond hebben, en van
waar uit zulk een groot licht over de wereld is opgegaan. Op den 24sten Juni, juist op den geboortedag van
den erfgroothertog kwam ik er aan, en begaf mij 's
avonds naar de opera, waar een nieuw werk te zijner
eere gegeven werd. Ik had het geluk daar den kamerheer Beaulieu Marconnay te ontmoeten, dien ik van
uit Oldenburg reeds kende. Hij was thans te Weimar
en noodigde mij uit bij hem te komen logeeren. Hij
was de vriendelijkste en hartelijkste gastheer voor mij,
dien men zich denken kon en hij was het, die mij aan
den regeerenden groothertog en groothertogin voorstelde. Onvergetelijke dagen bracht ik aan het hof door,
ik leefde als in een geestelijken droom. Afwisselend
werd er door een ieder wat voorgelezen en ook ik
waagde het voor het eerst in mijn leven in een voor
mij vreemde taal een mijner sprookjes, "de standvastige
tinnen soldaat" voor te lezen.
Ruim acht dagen bleef ik te Weimar, het was mij
net alsof ik reeds vroeger in deze stad gewoond had,
alsof het een lief vaderland was, dat ik voor goed ging
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verlaten. En toen ik uit de poort over de brug heen
de molen voorbij ging en voor het laatst naar de stad
en het slot omkeek, werd mijn ziel beroerd door een
diep gevoel van weemoed. Van Weimar uit is zonneschijn in mijn dichterleven gestroomd. - Van Weimar
ging ik naar Leipzig, waar ik een onvergetelijken
poëtischen avond bij Robert Schumann doorbracht. De
geniale componist had mij een jaar te voren de groote
eer aangedaan een viertal liederen van hem aan mij
op te dragen. Deze liederen nu werden dien avond
door Frau Dr. Frege gezongen, begeleid door Clara
Schumann. - Wat is de wereld toch zonnig en mooi I
Wat zijn de menschen toch goed! Het is een heerlijkheid te leven; dit wordt mij steeds klaarder en bewuster. Later in Dresden had ik weer het groote voorrecht den beroemden genialen teekenaar Retzsch te
ontmoeten. Als tegenvriendelijkheid, dat ik hem op een
avond een mijner sprookjes vertelde, kreeg ik een
mooie teekening van hem, voorstellende een jong
meisje, dat zich verbergt achter een oud-vrouwen masker.
Evenzoo zal de eeuwig jonge ziel in bloeiende schoonheid achter het oude masker van het sprookje uitkijken!
Retzsch teekeningen zijn allen rijk van gedachte, van
eeuwige schoonheid en genaliteit. Over Berlijn, waar ik
nog de eer had, de rijk begaafde, geestige Bettina von Arnium te ontmoeten, keerde ik naar Kopenhagen terug, waar
ik een brief vond van den minister Rantzau-Breitenburg,
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die zich met den koning en de koningin van Denemarken
op de badplaats Föhn bevond. Hij schreef mij, dat hij
mij tot zijn vreugde kon meedeelen, dat de koning mij
voor eenige dagen te Föhn als zijn gast uitnoodigde.
Het was jttist vijf-en-twintig jaar geleden, dat ik als
armen jongen, alleen en hulpeloos te Kopenhagen aankwam en op dienzelfden dag, het was den sden September, zat ik als gast van den koning mee aan. Mijn
geheele leven ging in gedachte aan mij voorbij en ik
had alle moeite om niet in tranen uit te barsten. Ik
voelde mij zoo klein tegenover God, die mij met zulk
een groote genade gezegend had. De koning, een buitengewoon begaafd en goedmoedig man, vroeg mij een
en ander ~it mijn levensloop. "Ge geniet toch een
zeker jaarlijksch inkomen van den staat", vroeg hij hierop.
en toen ik hem die som noemde, zei hij, "dat is niet
veel". "Maar ik heb ook niet veel noodig", antwoordde
ik, en mijn litteraire werk brengt toch ook wel wat
op. Niet lang daarna ontving ik bericht, dat koning
Christiaan mijn jaarlijksch inkomen zeer vergroot had.
In het voorjaar van 1844 schreef ik een dramatisch
sprookje, getiteld: "de Bloemen van het geluk," waarvan
de grondgedachte deze was: het is niet de onsterflijke
naam van een kunstenaar, noch de glans, die hem kroont,
welke hem als me!lsch gelukkig maken, maar dit, dat men
het gelukkig vindt om met enkelen tevreden te leven,
die men liefheeft en door wie men wederkeerig geliefd
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wordt. Dit tooneelsprookje werd in den loop van het
seizoen zevenmaal ter tooneele gevoerd.
Wanneer men ouder wordt, dan blijft toch èèn bepaalde
plek, hoe gaarne men ook in de wereld omtrekt, ons
eigenlijk tehuis. Zelfs de trekvogel heeft zijn bepaalde
plaats, waarheen hij trekt; mijn tehuis nu was bij de
familie Collin. Als zoon behandeld, bijna met de kinderen
mee opgegroeid, ben ik als een lid van de familie geworden. Een inniger familieleven en een beter Vaderland
heb ik nooit gekend. Een lid brak in de schakel en juist
in het oogenblik van dit gemis, voelde ik hoe zeer ik
was vastgegroeid in dezen kring,' waarin ik als een van
de eigen kinderen beschouwd werd. Steeds, wanneer ik
een voorbeeld moet geven van een volmaakte huisvrouw,
die geheel opging in haar man en kinderen en toch haar
eigen zelfstandigheid op zulk een beminnelijke wijze behield, moet ik altijd weer Frau Collin noemen. Met de
warme belangstelling van een moeder volgde zij mij in
lief en leed. Op zekeren Zondagavond verliet ik haar
vroolijk en gezond. 'sNachts werd ik gewekt en bracht
men mij een brief van Collin waarin hij schreef: "mijne
vrouw is zeer ziek, de kinderen zijn allen bij haar". Ik
begreep en vloog er heen. Toen ik aankwam was zij
reeds gestorven, zacht, rustig en vriendelijk was de dood
tot haar gekomen.
Das Auge schlossest Du um leicht z.u sammeln
Die ganze Summe deines Glücks im GeÏ6te;
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Wir sahn den Schlummer, dem des Kindes gleich.
0, Tod, du bist ja Glanz, nicht Schattenseite.

Nooit had ik gedacht, dat het heengaan uit deze wereld'
zoo gelukzalig zijn kon. Er kwam een wijding in mijn
ziel, een zekerheid van God en de eeuwigheid, welke
àit oogenblik tot het allergewichtigste in mijn leven
maakte. Het was het eerste sterfbed, waaraan ik sinds
mijn kinderjaren gestaan heb. Kinderen en kleinkinderen
waren er om heen verzameld; en het was als een heilige
tempel. Haar ziel was enkel liefde, zij keerde tot de
Eeuwige Liefde, tot God weer.
In dit zelfde jaar werd mijn roman "De Improvisator"
door de schrijfster Mary Howitt in het Engelsch vertaald,
waarop weldra een Hollandsche en ook een Russische
vertaling volgden. Wat ik nooit gedroomd had was nu
werkelijkheid; mijne romans gingen de wereld door. Er
is iets verhevens, maar toch ook iets beangstigends in
om zijn ideeën onder de menschen te zien komen; het
edele en goede wat men te vertellen heeft, wordt een
zege voor hen, maar het booze, onze verwarrende
troebele gedachten verspreiden zich evenzeer en willekeurig dringt zich de bede aan ons op: "God, laat mij
nimmer een woord neerschrijven waarvan ik geen rekenschap kan afleggen". Een eigenaardig gemengd gevoel
van vreugde en blijdschap vervult mij telkens opnieuw
wanneer er een vertaling van mijn werk uitkomt.
Opnieuw werd de drang in mij sterk weer te gaan
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reizen, en voor de derde maal ging ik, het was in
October 1845 naar Italië met het voornemen om over
Spanje en Frankrijk terug te keeren. Het reizen heeft
altijd als een verfrisschend bad op mij gewerkt, waarvan ik steeds verjongd en krachtiger terugkwam. Wanneer ik vroeger op reis ging, waren mijn gedachten steeds:
"God, wat zult gij mij op deze reis brengen?" Doch thans
was mijn vraag: "God, hoe zal het mijne vrienden in
het vaderland, gedurende mijne lange afwezigheid gaan?
En nu kwam iets als een onbestemde angst over mij.
In een jaar kan er zooveel gebeuren; zou de Dood
soms in dien tijd enkelen mijner vrienden wegnemen?
In Hamburg overkwam mij een alleraardigste kleine
gebeurtenis. Terwijl ik met mijn vriend, den genialen
teekenaar Spechter op weg was naar den schouwburg,
en wij een groot heerenhuis voorbijkwamen, zeide Spechter, "wacht mijn beste vriend, hier moeten wij even in,
hier wonen vrienden van mij en vrienden van je sprookjes, wat zullen de kinderen blij zijn I" "Maar de comedie
dan?" vroeg ik.
,,0, het zijn maar vijf minuten" en hij nam mij onder
den arm, trad binnen, noemde mijn naam en in één
minuut zat ik omringd door de geheele kinderschaar.
"En nu moet ge een sprookje vertellen", zei hij,
"ééntje maar".
Ik vertelde er een en stond toen onmiddellijk op om
nog bijtijds in den schouwburg te zijn.
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"Dat was een zonderling bezoek", zei ik.
"Een buitengewoon aardig, een onvergetelijk", antwoordde hij stralend, "denk eens aan, de kinderen zijn
vol van Andersen en zijn sprookjes, plotseling staat hij
midden in de kamer, vertelt er zelf een, en is weer
verdwenen. Dat is op zich zelf een sprookje voor de
kleinen, dat ze hun leven lang niet zullen vergeten".
Ik had er waarlijk zelf het grootste plezier van I
In Oldenburg leerde ik den theaterdirigent en dichter
Mosen kennen, die mij eveneens in den kring zijner
kinderen binnenleidde. Een trekje van zijn jongste zoontje
roerde mij wel heel bijzonder. Dit ventje had steeds
met de allergrootste aandacht naar het vertellen van
mijn sprookjes geluisterd, en toen ik den laatsten dag
afscheid nam en zijn moeder hem zeide, dat hij mij
een handje moest geven, want dat ik nu wegging en
in langen tijd zeker niet meer zou komen, barstte hij
in tranen uit. En toen Mosen 's avonds in den schouwburg kwam, zei hij: "Mijn kleine Erik bezit twee tinnen
soldaatjes, één er van heeft hij mij voor u gegeven,
om mee op reis te nemen". Dit tinnen soldaatje heeft
mij trouw begeleid; het is een Turk, misschien dat hij
later zijn reis zelf wel eens vertelt!
Ook heb ik tijdens mijn verblijf in Oldenburg menigmaal ten huize van de ouders van mijn vriend Beaulieu
mijne sprookjes in het Duitsch voorgelezen. In het
Deensch kan ik ze wel lezen, zooals zij gelezen moeten
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worden, en kan er dan het licht op laten vallen, zooals
dit moet.
In de Deensche taal zelve, ligt een macht, die in
een vertaling onmogelijk kan weergegeven worden;
de Deensche taal toch eigent zich bijzonder tot deze
soort van kunst. In het Duitsch hebben de sprookjes
iets vreemds voor me; het valt mij moeielijk bij het
lezen er mijn Deensche ziel in te leggen; mijn uitspraak
van het Duitsch is ook te slap, te weinig pittig en bij
enkele woorden moet ik een aanloopje nemen, om ze
behoorlijk uit te spreken. En toch vroeg men mij in
Duitschland steeds ze daar voor te lezen. Ik begrijp wel,
dat de vreemde uitspraak, het eigenaardig accent bij
het voorlezen van sprookjes het allermeest geoorloofd
is, want juist dat vreemd accent geeft er iets kinderlijks aan, een zeker bekoorlijk coloriet. - Heerlijke
dagen heb ik op deze wijze te Oldenburg doorgebracht
en zoo zeer leefde ik geheel en al in mijn sprookjeswereld, dat het nu een hartewensch van mij geworden
was, wanneer ik met Kerstmis in Berlijn zou zijn, de
gebroeders Grimm te leeren kennen en met hen naar
hartelust over sprookjes te kunnen praten. Ik stapte
dus onmiddellijk naar hun huis, zoodra ik te Berlijn
aangekomen was; het dienstmeisje, dat mij open deed,
vroeg me, welke van de beide broeders ik spreken
wilde.
"Hem, die het meeste geschreven heeft", antwoordde
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ik, want ik wist toentertijd nog niet, wie van hen het
meest aan de sprookjesverzameling gewerkt had".
"Jacob is de geleerdste", zei het meisje.
"Nu, brengt mij dan bij hem".
Even later trad ik de kamer binnen en stond Jakob
Grimm met zijn verstandig, echt karakteristiek gezicht
voor me.
"Ik ben zoo maar zonder aanbevelingsbrieven bij u
gekomen, hopende dat mijn naam u niet geheel onbekend zou zijn".
"Wie zijt gij dan?"
Ik noemde mijn naam en Jakob Grimm zei half verlegen: "ik herinner mij niet dien naam ooit gehoord te
hebben. Wat hebt gij dan geschreven?"
Nu was het mijn beurt om verlegen te worden; ik
noemde alleen mijn sprookjes.
"Ik ken ze niet", zei hij, "maar noem mij eens iets anders
van uw werk op; wellicht ken ik daar dan wel wat van".
Ik noemde eenige titels op, maar hij schudde met het
hoofd; ik voelde mij op dat oogenblik doodongelukkig.
"Maar wat moet gij dan wel van me denken", zei
ik, "dat ik als wildvreemde zoo maar onaangediend bij
u kom, en nu zelf sta op te noemen, wat ik al zoo
schreef? Mij dunkt, ge moet me toch wel kennen, want
er is in Denemarken een verzameling sprookjes van alle
volken uitgekomen, welke aan u is opgedragen en daarbij
bevinden er zich ook eenigen van mij".
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Goedmoedig, maar doodverlegen evenals ik zelf, antwoordde hij: "ja, maar die heb ik niet gelezen; ondertusschen verheugt het mij toch u te hebben leeren
kennen; mag ik u aan mijn broer Wilhelm voorstellen ?"
"Neen, dank u", zei ik; ik verlangde alleen maar weg
te komen; de kennismaking met dien eenen broer was
mij al te slecht bekomen; ik gaf hem de hand en ging
haastig heen.
In diezelfde maand nog kwam Jakob Grimm in Kopenhagen; onmiddellijk na zijn aankomst, terwijl hij zijn
reiskleeren nog aan had, bezocht mij de beminnelijke,
hartelijke man; nu kende hij mij en met warmte kwam
hij mij tegemoet. Ik was juist bezig mijn koffer te pakken
om naar buiten te gaan, zoodat ik nog maar enkele
minuten over had, waardoor mijn ontvangst van hem
dus eigenlijk even lakoniek was, als die door hem van
mij toen in Berlijn. Doch toen ik niet lang daarna weer
in Duitschland kwam, ontmoetten wij elkaar te Berlijn
als oude vrienden. Jakob Grimm behoort tot die menschen,
van wien men dadelijk houden moet, en aan wien men
zijn volle vertrouwen geeft.
Op zekeren avond las ik bij Mevrouw BismarckBohlen een mijner sprookjes voor j één uit den kleinen
kring luisterde met bijzondere aandacht en zichtbare
belangstelling en sprak er na afloop met kennis en diep
gevoel over na; het was Jakob's broer, Wilhelm Grimm.
"Ik kende ze al wel, toen gij den vorigen maal hier
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was", zei hij. Ik zag deze beide begaafde, beminnelijke
broeders bijna dagelijks; de kringen, waar ik uitgenoodigd werd, schenen ook die te zijn waartoe zij behoorden, en het was mij een geluk en een vreugde,
dat zij juist steeds bij het voorlezen mijner sprookjes
tegenwoordig waren, dat zij mij juist met belangstelling
volgden, zij, wier namen zullen blijven weerklinken, zoo
lang men nog Duitsche volkssprookjes leest.
Ook was ik nog zoo gelukkig door Tieck ontvangen
te worden j en diep was de indruk, die zijn zielvolle,
muzikale spreekstem en de innigheid, die uit zijn verstandige oogen straalden, op mij maakten. ZÓÓ toch
ook moest de man er wel uitzien, die "de Elfen", het
mooiste sprookje wellicht, dat er tot nog toe bestond,
had gedicht. Al had hij niets anders geschreven, dan
zou zijn naam reeds onsterfelijk geweest zijn. Als sprookjesschrijver buig ik mij diep voor hem, den oudere, den
meester, dien ik zoozeer vereer.
Het Kerstfeest naderde en ik voelde mij wel heel eenzaam zoo ver van mijn Kopenhagen af. Ietwat troosteloos
ging ik voor mijn open venster zitten, en terwijl ik
naar den helderen sterrenhemel opzag, die mijn kerstboom was, bad ik als een kind: "Vader in den hemel,
wat krijg ik nu?" En ziet een oude vriendin, die toevallig hoorde, dat ik alleen in het hotel was, waar ook
zij logeerde, vroeg mij den eersten kerstavond bij zich.
Een kleine boom was aangestoken en er lagen allerlei
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kleine geschenken voor mij onder. Die vriendin wasJenny Lind. Het geheele gezelschap bestond slechts uit
drie personen: Jenny Lind, haar gezelschapsjuffrouwen
ik. Wij, drie kinderen uit het Noorden, zaten dus hier
in Berlijn bij elkaar, en ik was het kind, voor wien de
kerstboom was aangestoken. Met een gevoel van z\!sterlijke liefde verheugde zij zich over mijn plezier en ik
was trotsch op de liefde van zulk een reine, edele vrouw
als zij was.
Eenige dagen daarna werd ik uitgenoodigd bij den
koning en de koningin aan tafel te komen en wel in
hun slot te Potsdam. Ik werd tusschen hen beiden geplaatst, een plaats, die, zooals de koningin mij vertelde,
ook Oehlenschläger eens gehad had, toen hij zijn tragedie
"Dina" aan het hof had voorgelezen. Ik las op verzoek
na tafel vier mijner sprookjes voor en wel: "De Dennenboom", "het leelijke jonge Eendje", "de Tol en de Bar'
en "de Zwijnenhoeder". In Weimar leerde ik later
Auerbach kennen, wiens dorpsgeschiedenissen mij steeds
hoogelijk gernteresseerd hebben; ik houd ze dan ook
voor het meest poëtische, gezondste en blijste werk,
wat de jongere Duitsche litteratuur gebracht heeft. Zijn
persoonlijkheid maakte den:telfden weldadigen indruk
op mij; er ligt iets opens en rechtuits in zijn wezen;
ik zou bijna zeggen, dat hij er zelf uitziet als een dorpsgeschiedenis, kerngezond van ziel en lichaam, de eerlijkheid straalt hem uit de oogen. Het duurde niet lang
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of wij waren de beste vrienden. Niet minder van beteekenis was het voor mij Prof. Rase te Weimar te
leeren kennen, die nadat hij mij een avond sprookjes
had hooren voorlezen, in mijn album de navolgende
woorden schreef van Schelling, den onsterfelijken heros
in het rijk der Geesten: "De natuur is de zichtbare
Geest - de Geest". De onzichtbare natuur, vervolgt
Prof. Hase dan verder in zijn eigen woorden: "is mij
gisterenavond weder zeer duidelijk voorgesteld geworden
door uwe sprookjes. Zooals gij eenerzijds in diepen aandacht de geheimen der natuur hebt afgeluisterd, de taal
der vogels verstaat en weet, hoe het een dennenboom
of een madeliefje te moede is, zoodat alles om zich
zelfs wille bestaat en wij mèt onze kinderen in vreugde
en spanning daaraan deelnemen, zoo is toch alles anderzijds slechts een beeld van den geest, en het menschelijk
hart in zijn oneindigheid beeft en trilt door alles heen".
Aan dienzelfden Prof. Hase in vereeniging met Prof.
Wolff te Jena heb ik het feit te danken, dat er in Duitschland een Gesammt·Ausgabe mijner werken uitkwam.
Heerlijke en interessante dagen heb ik nadien te
Dresden, Rome, Napels, Marseille en in de Pyreneeën
doorgebracht, ontmoette Mendelsohn nogmaals, leerde
den grooten Liszt in Weenen kennen en trof in Marseille mijn landgenoot Ole Bull, die zoo juist uit Amerika
teruggekeerd, mij de verrassende mededeeling deed, dat
mijne sprookjes ook tot daar doorgedrongen waren, en
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in een goede Engelsche vertaling veel gelezen werden.
Is het nu ijdelheid, dat ik mij daardoor gelukkig voelde;
mag ik dan niet blij zijn, wanneer ik zie, dat het talent,
dat God mij genadig schonk, vruchten afwierp?
Hier in de frissche bergnatuur der Pyreneeën, breek
ik dit "sprookje van mijn leven" af. Mijn geheele
leven, lichte en donkere dagen zijn er in beschreven.
Het gelijkt op een zeereis naar een bestemd doel; ik
zelf sta aan het stuur, ik heb mijn weg gekozen, maar
God beheerscht storm en zee. Hij ten slotte stuurt,
zooals het 't allerbeste voor mij is. Dit geloof leeft
vast in mij en maakt mij gelukkig.
Het sprookje van mijn leven ligt tot op dit oogenblik voor mij; ik ben geleid geworden zoo heerlijk als
ik het zelf niet mooier had kunnen uitdenken. Ik voel,
dat ik een gelukskind ben; bijna alle menschen komen
mij liefderijk te gemoet; slechts zéér zelden is mijn
vertrouwen in de menschen geschokt geworden. In
vorsten zoowel als in de armste boeren heb ik het
edele menschenhart voelen kloppen. Het is een zaligheid te leven, aan God en de menschen te gelooven.
Openhartig en vertrouwelijk, als zat ik onder lieve
menschen, heb ik hier mijn eigen sprookje verteld, mijn
zorgen zoo wel als mijn stralende voorspoed uitgesproken, heb ik mijn vreugde over elk blijk van waardeering
geuit, zooals ik geloof, dat ik dit voor God zelf zou
uitspreken. Is dat ijdelheid 1 Ik geloof het niet; mijn
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ziel was bewogen en deemoedig daarbij; enkel vervuld

van dank tegenover God". Over enkele dagen zeg ik de pyreneeen vaarwel en
ga ik over Zwitserland naar Duitschland terug, waar
ik zoovele goede, trouwe, deelnemende vrienden heb.
Wanneer de kerstboom aangestoken wordt, wanneer,
zooals men zegt, de witte bijen zwermen, ben ik, zoo
God wil, in Denemarken bij al mijn dierbaren daar,
gesterkt naar lichaam en ziel. Dan worden er weer
nieuwe sprookjes op het papier gezet. God geve er zijn
zegen op 1 Dat doet Hij zeker. Een gelukster glanst
boven mij, duizenden verdienden die meer dan ik. Ik
begrijp heel dikwijls zelf niet, waarom juist mij zooveel
vreugde en geluk zijn toebedeeld. God en de menschen
mijn dank, en mijn wederliefde I"
Vernet, (Departement der Oostpyreneeën), Juli 1846.
H. C. ANDERSEN.
Roerend verhaal van het leven van een kindmensch;
groot en machtig juist door die kinderlijk reine natuur
in staat om laster en kwetsende aanvallen, minachting
en zware zorgen te trotseeren niet alleen, juist door
die reinheid, maar te overwinnen en te maken tot iets
heel moois. Vreugde en smart beide zette hij om in
dank tot God; beide werkten evenzeer mee om hem
geestelijk zoover te ontwikkelen, dat hij in waarheid in
alles God zag. "Ik heb mijn weg gekozen", schrijft hij.
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Hij ging den koninklijken weg van zijn kind-zijn-vanGod, blij en fier. Hij had zijn bestemd doel steeds
voor oogen. Dat einddoel was de Eeuwigheid, was de
Onsterfelijkheid. Hij was evenals de groote Oostersche
Wijzen duizende jaren vóór Christus, die het onzichtbare
reëele zagen, hij zong ervan in zijn sprookjes, hij, de
"ingewijde" in de kennis van God, de reine van hart,
die God zag. In zijn roman "Zijn of niet-zijn", in het
hoofdstuk "onsterfelijkheid" beschrijft hij zoo ontroerend het overgaan van een ziel naar de eeuwigheid.
"De jonge doctor Nils Bryde is dag en nacht in de
weer om bij een cholera-epidemie", zoo vangt dit hoofdstuk aan, "zijn patienten te helpen":

"Nauwelijks weer in de stad teruggekeerd, werd
Nils Bryde, ook weder aan het ziekbed geroepen,
en in den vroegen ochtend reeds moest hij een
paar stervende menschen in een klein, armoedig
huisje bezoeken. Hoe vreeselijk vuil zag het er
daar uit, hoe slordig en ongezellig; diep uitgesleten trappen leidde naar boven naar een dakkamertje, waarin tusschen schreiende kinderen,
twee stervenden lagen. Het was een den Dood
gewijd vertrek met al de jammer, welke de armoede aanbrengt.
"Moeder sterft, en ook Oom zal doodgaan!"
snikten de kinderen.
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Welk een vreeselijke toestand; hoe moest dit
alles wel het hart van Nils ontroeren. Maarhij straalde zelf te veel van levensgeluk. Zelfs
hier en overal waar hij ging begeleidde hem het
zielebeeld van zijn bruid Esther, frisch en bloeiend
als een beeld van volmaakte gezondheid had hij
het onafgebroken duidelijk voor zich. Al het
andere om hem heen was niet anders voor hem,
dan een akeligen droom, waaruit hij dan aanstonds
weer ontwaakte. De toekomst lag stralend voor
hem en hij zag een lang, gelukkig leven voor
zich. Den geheelen morgen ging in drukke bezigheden voorbij en toen hij daarna zich even te
slapen legde op zijn rustbank, werd hij al zeer
spoedig gewekt; "er was iemand van de familie
Arons, die kwam zeggen dat Esther ziek was, de
huisdokter van Kopenhagen was reeds gehaald,
en had geconstateerd, dat de toestand zeer ernstig
was, zoodat de familie zich in den grootsten angst
bevond. Esther had naar Nils Bryde gevraagd,
zij verlangde heel erg hem te zien; er stond een
rijtuig voor de deur om hem bij haar te brengen.
NiIs schrikte zoo hevig, dat hij niet in staat
was een enkel woord te uiten. Was Esther zorgelijk ziek plotseling; en gisteren was zij nog de
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stralende gezondheid zelve". Haastig sprong hij
in het rijtuig, de koetsier dreef de paarden aan
en even later werd hij door in-bedroefde gezichten
ontvangen.
"Zij zal sterven", zei Esther's moeder, lIhaar
trekken zijn al heelemaal veranderd".
"Maar daarom behoeft dit nog niet het einde
te zijn", antwoordde Nils, terwijl hij zijn hart onstuimig voelde kloppen, en trad de vriendelijk
opgesierde jongemeisies-slaapkamer binnen. Esther
lag met gesloten oogen, bleek en met vertrokken
gelaat. Het was duidelijk, dat zij stervende was,
dat dit de dood was. Even sloeg zij de oogen
op en keek rond, alsof zij voelde, dat Nils in de
kamer was; als door een nevel zag zij naar
hem op.
"Dank, dat je gekomen bent", zei ze, en het
klonk dof alsof de stem van heel ver weg kwam.
"Zeg het mij eerlijk, dat het gauw voorbij zal zijn,
niet waar? De wetenschap zegt, dat het ... "
.... "de dood \S", antwoordde NiIs met klanklooze stem, overweldigd door het plotselinge.
Het duizelde hem alles.
"En het geloof zegt", fluisterde zij, "dat het 't
leven is!" • Op merkwaardige wijze lag zij den
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geheelen klemtoon op het woord "leven", en
drukte zijn hand vast in de hare. Toen opeens
zonken haar oogen dieper nog in, haar hand, die
de zijne nog omklemd hield, werd koud als marmer.
"Het is het leven". Die woorden werden de brug
tusschen: "Zijn of niet zijn", bij de geliefden.
"Ach, zij is dood", snikte haar moeder.
"Dood", herhaalden de andere aanwezigen,
alleen Nils Bryde niet; hij had deze gedachte
niet, kon dat woord niet uitspreken. Zij, de teere,
lichte, levende ziel zou weg zijn, vernietigd, uitgedoofd als een vuur, waarvan alleen de asch
nog maar over zou zijn. Asch, die niet meer in
staat was weder op te laaien. - Neen, dat kon
natuurlijk niet waar zijn; zóó dacht hij er niet
over. Er was iets in hem dat zei: "Zij is niet
dood, niet weg 'uit de levende herinnering van
de achtergeblevenen".
Bij het scheiden in den dood onzer naaste geliefden spreekt de stem van God het luidst tot
ons van een eeuwig leven en van een weerzien
hiernamaals. Ook Nils vernam die stem.
"Sterven, slapen, wellicht droomen" , zoo kwam
het alles in zijn gedachte, boven het "niet zijn" uit.
"Zij slaapt zacht", zei de vader.
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"Slaapt", herhaalde Nils werktuigelijk, "de dood
slaapt toch niet. Het nieuwe testament zelf noemt
de dood en niet slapenden, maar ontslapenen. Waar
zijn nu de altijd nieuw opwellende levenskracht,
die bron van steeds nieuwe, frissche gedachten,
die reinheid en dat streven naar groei en waarheid?
Dat waren de vragen, die Nils bestormden, doch
het verstand alleen had daarop geen antwoord.
Wat hebben de Wijzen, de Ingewijden uit alle
tijden al niet openbaar gemaakt over den toestand na den dood? Pin dar in zijn tweede olympische overwinningshymne wijst den Goeden een
kort verblijf, een tusschentoestand aan in het Rijk
der Schaduwen vóór dat zij het eiland der Gelukzaligen bereiken; in Plato's "Phredon" wordt van
de verlossing uit het onderaardsch verblijf en van
de aankomst in de gelouterde woningen, die ver
boven de aarde uit liggen, gesproken.
Hadden dus niet de heidenen reeds een drang,
een trek in zich om het onbestemde, klaar, zichtbaar te maken? "De dood slaapt", herhaalde Nils
in zich zelf, zoo zingen de dichters nog van dezen tijd.
Hoe onwaar! Neen, zelfs de stof, die in het
graf rust, slaapt niet, en gaat in den kringloop
der dingen tot iets anders over, en de Ziel?
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De Ziel is naar den hemel opgestegen, zeggen
velen. Neen! Daartoe is zij bij geen mensch nog
genoeg ontwikkeld; zij zweeft een grootere volmaaktheid tegen, of --- is opgelost! "Niet zijn"
dan. Neen, neen, dat is een onmogelijkheid voor
den God, die de liefde en de rechtvaardigheid is".
0, het was of Nils hoofd barsten zou bij al deze
aanstormende gedachten.
"Ha - wat was dat voor een geluid!" - Een
klank, een toon ging door de kamer, steeds voller
aanzwellend eerst en daarna weer uitstervend.
Wat kon dat zijn?"
"Alleen maar een snaar, die In het klavier
springt!" zei de oudste zuster.
"Welke snaar?"
"De E-snaar!" antwoordde ze, terwijl ze zich
over het instrument heenboog.
"E! - Esther !", riep hij plotseling en opeens
kwam het hem in gedachten, hoe zij eens gezegd
had: "wanneer ik eerst sterf, en wanneer het waar
blijkt, dat er een voortleven bestaat, dan zal ik
mij als klank, als toon openbaren". En hij de man
van het verstand enkel, ontroerde tot bezwijmings
toe van schrik. Was hij dan hijgeloovig geworden
opeens!
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Het is een psychologisch kenteeken bij vele
menschen en in het oude volkssprookje door den
man doorgevoerd geworden, van wien het heet,
dat hij niet schrikken kon, dat juist het allerhatuurlijkste, het meest eenvoudige, maar het
meest onverwachte, dit vermag. Noch reuzen,
noch dwergen, noch spoken vermochten den bewusten man uit het sprookje te doen schrikken,
en plotseling, terwijl hij op een mooien, zonnigen
morgen buiten door het gekras van een vlucht
kraaien, ontwaakt, die met luide vleugelslag over
hem heen vlogen, schrikt hij zoo hevig, als niets
dit te voren nog had kunnen teweeg brengen
bij hem.
Alleen duurde deze gedachte van het geestelijk
geloof niet langer bij Nils, dan zoolang de snaar
trilde, met den klank daarvan hield ook de gedachte op, maar zij had hem toch bewezen, "dat
wij in ons binnenste fijne gevoelsdraden bezitten
voor de nog dikwijls ondoorgrondelijke banen der
geesteswereld" .
Menschen, die elkander liefhebben en ver van
elkaar verwijderd zijn, kunnen een geestelijk
samenleven onderhouden j met degenen die ons
voorgegaan zijn kunnen mij eveneens een hooger
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geestelijk leven voortzetten. ·Zijn eerste liefde was
Esther en deze reine zieleband werd nu zuiverder
nog, doordat de rein stoffelijke menschelijke begeerte verdwenen was. Zij zelve was nog bij hem,
leidde hem nog, en veel inniger dan vroeger.
Zij was het beste deel van zijn aardleven nu.
Voor haar was de onsterfelijke zekerheid een geloof geweest; was nu haar heengaan niet een
pand der waarheid voor dat geloof? Geestelijk was
zij toch nog bij hem gebleven.
Den trekvogel is een drang, wij noemen het
instinct, ingeschapen die hem ver door het groote
luchtruim naar de plaats voert, die hij bereiken
wil; diezelfde kracht draagt en voert den vogel
nauwkeurig naar datzelfde land, hetzelfde oord en
naar dezelfde plek, waarheen de ons onverklaarbare macht van het heimwee hem dreef; dat is
een feit, dat wij door alle eeuwen heen aanschouwen. In de ziel van elk mensch is een nog
machtiger drang, een drijven, een heimwee naar
het vaderland der onsterfelijkheid. Onze ziel dorst
naar God. Ons aardleven is slechts als een geleend goed: het weinigen dat ons hier gegeven
is, moet zoo goed besteed worden, dat wij waardig zijn, over meer en grooter gesteld te worden.
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Het aardleven is niet iets, dat wij in onze droefheid en wanhoop weg kunnen werpen: volhouden,
doorzetten, werken en ons oefenen moeten wij,
vóór wij verder en hooger in het oneindige geroepen worden.
En zoo groot was het samenleven van Nils met
Esther, zoozeer had zij haar vergeestelijkte, meer
goddelijke gedachten in hem overgebracht, dat
hij getuigen kon: "ik geloof in de liefde Gods".
"Wie in de Liefde blijft, die blijft in God", zei
Christus, hij, dien zIj gekruisigd hebben, hij, die
gedurende de helsche pijnen der kruisiging nog
voor zijne vijanden bad. Wie van ons vermag
Hem hierin maar eenigszins te evenaren? Ja, tot
Hem spreekt mijn hart. Gij uitdrukking van den
levenden God, ik aanschouw Hem persoonlijk in
U! Wie zoekt, die zal vinden!"
En zoozeer had de onsterfelijkheidsgedachte
zich bij Nils, den verstandsman, in geloof omgezet,
dat het heengaan van Esther voor hem de lentezon was, die ontwaking en liefde bracht. En hij
was geworden als een kind, dat God zag.
Was het wonder, dat Andersen, die zoo diep overtuigd was van de onsterfelijkheid, van het eeuwig voortleven en het evolueeren der ziel, die zoo vast overtuigd
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was, dat onze afgestorvenen ons leiden en helpen ons
te vergeestelijken, zich aangetrokken voelde, tot het
oude Semitische sprookje "d~ Dankbare Doode", dat
duizende jaren reeds vóór Christus ontstond, en dit
onder den titel van "De Reiskameraad" in een zijner
sprookjesbundels liet opnemen? Wie verstond beter dan
hij, de innerlijke beteekenis van dit wonderverhaal?
Wat daarin leefde, leefde ook in Andersen, was als het
ware eene weerspiegeling van zijn geloof. - Genoemd
sprookje berust op de meening der oude primitieven,
dat de ziel na den dood aanvankelijk naar een tijd van
rust in het graf verlangt. Gedurende het leven toch van
den mensch was de ziel in waaktoestand onafscheidelijk
van het lichaam, doch zij verliet dit, terwijl de mensch
sliep, waarde dan vrij rond, vloog en beleefde vreemde
dingen; die avonturen waren volgens de Ouden de
droomen. Alleen de adepten, de zoogenaamde toovenaars
hadden het zoo ver gebracht, dat zij ook in waaktoestand hun ziel uit het lichaam konden doen treden en
haar bovendien zenden waarheen hij wil, in de lucht,
in de zee, in planten, in dieren, in andere menschen.
Wij spreken in den droom met de geesten der ontslapenen, de adept roept deze op. En niet alleen kan
hij dat, hij kan zijn ziel uit zichzelf bevrijden en die
van een ander in zich doen treden. Hij is dan dus van
den geest van een ander vervuld, wanneer hij daar neerligt en voorspellingen doet. Deze geest van den ander,
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die in zulk een toestand door den adept spreekt, bezit
kennis en gaven, die zich ver bpven het aardsche verheffen, omdat zij komen uit een geest, uit een van de
knechtschap van het lichaam bevrijd wezen. Vooral in
de Oostersche sprookjes lezen wij herhaaldelijk van
adepten, die hun ziel zenden in de afgestorvenen of in
een dier. Gedurende den tooverslaap nu, zooals wij die
bij de Schoone Slaapster in het Bosch, Sneeuwwitje,
Brunhilde, de Zeven slapers en de Legende van den
slapenden keizer aantreffen, verliet de ziel voor zéér
langen tijd het lichaam; wij lezen o. a. dat de schoone
slaapster honderd jaren achtereen sliep. Het lichaam
leefde gedurende dien tijd in een soort van dofheid
verder en was tegen aanvallen der buitenwereld nu eens
beschermd door een dichte, ondoordringbare doornenhaag, zooals bij Doornroosje, dan weer door vlammen
zooals bij Brunhilde of door een steenen muur zooals
bij de Zeven Slapers, of een glazen kistje als bij Sneeuwwitje. - Eindelijk scheidde zich de ziel voor altijd van
het lichaam om in de wereld vrij rond te dwalen en te
zweven, of om in andere gestalten in te gaan; dan is
de mensch gestorven. Doch vooraf, onmiddellijk dus na
den zoogenaamden dood, verlangt de ziel eerst naar
een tijd van rust. Rusteloosheid geldt dan ook voor den
vreeselijksten vloek en als zwaarste straf voor een afgestorvene. En uit deze opvatting nu is het oud-Semitische
sprookje ontstaan van den dankbaren Doode, dat Ander-
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sen zóó zeer aantrok, dat hij het in een heel mooie
liefdevolle bewerking onder den titel van "de Reiskameraad" in een zijner bundels opnam.
"Johannes", zoo vangt het wonderverhaal aan,
"was toch zoo vreeselijk bedroefd, want zijn vader
was zoo ziek, dat hij niet meer beter kon worden.
"Je bent een goede zoon geweest, Johannes !",
zei de zieke vader, de Heer zal je voorthelpen
in de wereld", en hij zag hem met ernstige oogen,
vol liefde aan, haalde diep adem en stierf.
Arme Johannes! Hij knielde voor het bed neer,
kuste de hand van den doode, en overvloedig
rolden hem de tranen over de wangen. Eindelijk
echter vielen zijn oogen dicht en sliep hij.
Toen droomde hij een wonderlijken droom; hij
zag, hoe de zon en de maan voor hem bogen,
en hij zag zijn vader frisch en gezond weer en
hoorde hem lachen, zooals hij altijd lachte, wanneer hij echt vergenoegd was. Een beeldschoon
meisje, met een gouden kroon op haar lang,
prachtig haar, stak Johannes beide handen toe,
en zijn vader zeide: "Zie je wel, welk een bruid
je gekregen hebt? Zij is het mooiste meisje van
de heele wereld".
Toen werd hij wakker, en was al dat heerlijke
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weer verdwenen, zijn vader lag dood en koud in
het bed, en er was niemand bij hem, die arme
Johannes!
De week daarop werd de Doode begraven j
Johannes hoorde hoe er aarde geworpen werd op
de kist, toen was de kist verdwenen en hij had
een gevoel of zijn hart breken zou. "Ik wil mijn
best doen, altijd goed te zijn':, dacht hij, "dan
kom ik later ook in den Hemel bij mijn vader,
en dan zal hij mij alle heerlijkheden van den
Hemel verklaren".
Den volgenden morgen vroeg pakte Johannes
zijn bundeltje kleeren bijeen, stak zijn erfdeel,
dat bestond uit vijftig rijksdaalders en nog ~at
klein zilvergeld tusschen zijn gordel, en wilde
daarmee nu de wereld door. Maar eerst ging
hij nog even naar Vader's graf en zei zacht:
"Vaarwel, lieve vader! Ik wil altijd een goed
mensch zijn, en wilt gij dan den goeden God
bidden, dat het mij goed mag gaan?"
Den eersten nacht sliep hij op een hooiberg op
het land en dat was heerlijk, want het was mooi,
warm weêr. Maar den volgenden avond was het
zulk vreeselijk slecht weêr, dat Johannes zich
haastte om ergens onder dak te komen. En hij
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kwam aan een klein kerkje, dat heel verlaten
boven op een heuvel stond. De deur stond gelukkig aan, en hij trad binnen. Hier wilde hij
blijven, totdat het booze weêr voorbij zou zijn.
Weldra viel hij van vermoeidheid in slaap, en
toen hij wakker werd was het middernacht, maar
het booze weêr was voorbij getrokken, en de
maan scheen door het venster juist op hem
neer. Midden in de kerk stond een open lijkkist
met een doode er in, die nog begraven moest
worden. Johannes was heelemaal niet bang, want
hij had een goed geweten en hij wist ook wel,
dat de dooden niemand kwaad doen. Het zijn
juist de levende, slechte menschen, die booze
dingen doen. Twee nu van zulke levende, slechte
menschen stonden dicht bij den dooden man, die
hier in de kerk was bijgezet, voor dat hij zou
begraven worden. En zij wilden hem kwaad doen
en hem niet rustig in zijn kist laten liggen, maar
hem de kerk uitwerpen, dien armen, dood en man.
"Waarom wilt gij dat doen?" vroeg Johannes,
"dat is boos en slecht, laat hem toch rustig liggen".
"Och wat", antwoordden de beide boosdoeners,
"hij heeft ons bedrogen. Hij is geld schuldig
gebleven, dat hij ons niet betalen kon, en nu IS
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hij nog bovendien gestorven er bij, zoodat wij
nu geen kans meer hebben ooit iets te krijgen.
Daarom willen wij ons wreken, en zal hij als een
hond buiten voor de kerkdeur liggen, en geen
rust hebben in zijn graf".
"Ik bezit niet meer dan vijftig rijksdaalders!"
zei Johannes. ndat is heel mijn erfdeel, maar ik
wil jullie dat graag geven, wanneer je mij eerlijk
belooft, dat je den armen, dooden man met
vrede zult laten. Ik zal ook zonder dat geld wel
verder komen, God zal mij helpen".
"Ja", antwoordden de slechte mannen, "wanneer
je ons zijn schuld afbetalen wilt. zullen we hem
geen kwaad meer doen, daar kan je zeker van
zijn!" en toen namen zij het geld aan, dat Johannes
hun aanbood, lachten hem hartelijk uit om zijn
goedigheid, en gingen hierop huns weegs. Maar
Johannes legde den doode weer in zijn kist neer,
vouwde zijn handen over de borst, zegde hem
vaarwel en ging toen tevreden het groote bosch in.
Maar nauwelijks had hij een half uur geloopen,
of een krachtige mannenstem achter hem riep:
"hallo kameraad! waar gaat de reis heen?"
"De wijde wereld door!" antwoordde Johannes,
"heb vader, noch moeder meer, ben een arme
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jongen, maar wordt door God zeker voortgeholpen!"
"Ik wil ook de wijde wereld doortrekken!"
zei de vreemde man. "Willen wij dan elkaar op
onze reis gezelschap houden?"
"Dat is goed", antwoordde Johannes, en zoo
gebeurde het dus ook. Weldra kregen zij elkaar
zeer Hefl want beiden waren zij goede menschen.
Maar Johannes merkte wel, dat de vreemdeling
veel knapper was dan hij; hij was al bijna de
geheele wereld rond geweest en wist over alle
mogelijke dingen te vertellen".
De vreemde man nu was de dankbare Geest van den
Doode, die hem nu voortaan als beschermend vriend
en ook als vriend, die hem op de proef stelt, leidde.
Hij werd het beste deel van zijn aardleven, zooals Esther
dit voor Nils Bryde was, en daarom het beste deel,
omdat hij niet alleen hem beschermde in gevaren, maar
omdat hij in zijn hooger en klaarder bewustzijn wel
wist, dat wij geestelijk niet groeien kunnen, tenzij wij
eerst op de proef gesteld zijn; dat wij den drievoudigen
weg moeten gaan, die leidt naar het groote Pad ter
volmaking. Eerst de materie overwinnen, dan onze
hartstochten, om daarmee den nevel weg te krijgen die
het goddelijk verstand verduisteren, waardoor men niet
helder de eeuwige waarheid ziet. Is dit geschied, heeft
men deze beide overwinningen behaald, door allerlei
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beproevingen en moeilijkheden te doorstaan, dan komt
de derde graad van ontwikkeling, de vergeestelijking
en bestaan er geen moeilijkheden meer. Dan is vreugde
en smart ons gelijk, omdat wij dan wèl weten, dat
beide even noodig zijn voor onze vergeestelijking, zoodat wij de smart met even groote blijdschap aanvaarden
als de vreugde. Dan kunnen wij onoplosbare vragen
oplossen, omdat wij door alles heen het reëele kunnen
zien. Dat is de innerlijke beteekenis van het steeds driemaal op de proef gesteld worden, zooals dit in de
sprookjes altijd voorkomt. En zoo gaat het Johannes
ook; driemaal heeft hij een beproeving te overwinnen,
wat hem met behulp van zijn Reiskameraad, de dankbare Doode, gelukt. En als hij dat alles doorstaan heeft,
zie, dan wordt zijn droom in vervulling gebraeht, dien
hij droomde den nacht na zijns vaders dood, waarin hij
tot bruid kreeg een beeldschoon meisje met een gouden
kroon op haar lang, prachtig haar. Zijn geestelijke bruid;
en wanneer hij bij zijn bruiloft, zijn geestelijke bruiloft,
zijn Reiskameraad kust en hem vraagt hem toch niet
te verlaten, maar bij hem te blijven, omdat hij toch de
oorzaak was van zijn geluk, schudt deze het hoofd en
antwoordt vriendelijk: "neen, nu is mijn tijd om. Ik
heb slechts mijn schuld betaald. Herinnert gij je den
dooden man, wien die beide booze menschen kwaad
wilden doen? Jij gaf toen alles wat je bezat, opdat hij
rust in zijn graf zou hebben. Die Doode ben ik".
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Op hetzelfde oogenblik was hij verdwenen.
"Johannes werd koning over het gansche rijk", zoo
luidt het slot van dit diepe wonderverhaal. Over het
rijk van den Geest was dit, want materie en hartstocht
had hij overwonnen en enkel met zijn goddelijk verstand
zag hii nu de dingen klaar, zooals zij in waarheid zijn.
Het onsterfelijkheidsbegrip nu, dit begrip van het
bewust voortbestaan na den dood, door vergeestelijking
te toeven in hemelsche gelukzaligheid, heeft Andersen
in geheel eigen sprookjes van hem zelf, o.a. zoo buitengewoon roerend, zoo innig troostrijk, uitgedrukt in zijn
sprookjes: "Het kind in het Graf", "De Engel", "Het
Meisje met de zwavelstokjes", "Het Vlas".
"Diepe rouw vervulde het huis, en de harten",
lezen wij in "Het Kind in het Graf", een jongentje
van vier jaren, de vreugde en de hoop der ouders
was gestorven. Er bleven nog wel twee dochters
over, lieve, brave meisjes, maar het kind, dat
men verloor, is toch immers juist altijd het allerliefste, en hier was het de jongste, en een zoon.
Diep bedroefd waren de beide zusjes, de vader
diep terneergeslagen, maar de moeder was als
gebroken. Zij kon het maar niet begrijpen, dat
haar jongen nu in het graf rustte. "Dat kan het
werk van God niet geweest zijn", riep zij in haar
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ziekelijke smart uit, "dat moeten dienaren van
Hem hier op aarde, die geen hart hebben, gedaan hebben". En in haar droefheid keerde zij
zich van God af en de sombere gedachte, dat
dood, dood is en daarmee alles voorbij kwelde
haar tot wanhoop. En zij dacht aan geen man
en geen dochtertjes meer; zij verwaarloosde alles
wat zij hier op aarde bezat. Zij had geen andere
gedachten dan aan haar gestorven kind .
. . . Op zekeren helderen nacht in het begin van
September, terwijl de hemel vol sterren glansde
en de lucht nog warm was, ging zij naar het
kerkhof en stond voor het grafje, dat enkel één
grooten bouquet van welriekende bloemen was.
En daar liet zij haar tranen den vrijen loop.
"Zoudt ge graag tot uw kind afdalen" 1 vroeg
opeens een stem in haar nabijheid, zoo warm en
zoo klankvol, dat zij tot diep in haar hart doordrong. En opkijkend, zag zij, dat er een man,
gehuld in een zwarten mantel en een kap diep
in de oogen gedrukt, naast haar stond. Zijn streng
gelaat wekte toch groot vertrouwen, en in zijn
oogen was de glans van de jeugd.
"Tot mijn kind afdalen", herhaalde zij en er
sprak wanhoop uit die woorden.
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"Vertrouwt gij mij en wilt gij me volgen?"
vroeg de man, "ik ben de Dood".
Zij boog het hoofd bevestigend. En het was
haar alsof de sterren boven haar plotselin geven
zeer glansden als de volle maan zelve, en zij zag
in verrukking de prachtige kleuren der bloemen
op het grafje. Toen dekte de Dood haar met
zijn zwarten mantel en het werd donker om haar
heen, terwijl zij al dieper afdaalde in het graf, zoo·
dat het kerkhof als een dak boven haar hoofd lag.
Dan gleed langzaam de mantel van haar af
en bevond zij zich in een groote hal. Ondanks
het schemerlicht dat daar was, zag zij toch opeens stralend duidelijk haar kind binnenkomen,
dat zich blij-Iachend tegen haar aandrukte. Hij
was van een hemelsche schoonheid, haar jongen,
en zij gaf een kreet van zalige verrukking. Een
heerlijke, zacht ruischende muziek klonk haar toen
in de ooren, die blijkbaar kwam van achter het
zwarte, dichte gordijn, dat de hal scheidde van
het groote land der eeuwigheid.
"Mijn lieve, lieve Moeder", hoorde zij haar kind
zeggen. 0, dat was de welbekende, beminde stem
en hartstochtelijk kuste zij haar jongen telkens weer.
Het kind wees haar op het donkere gordijn.
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,,Zóó mOOI IS het toch op aarde niet", zei hij,
"Moeder, ziet gij ze allen wel. 0, dat is de Godszaligheid" .
Maar de moeder zag niets in de richting waarheen het kind wees, niets dan diepe duisternis.
Maar zij zag met aardsche, met stoffelijke oogen,
zag niets dan haar kind, dat God tot zich geroepen had, zij hoorde ook slechts den klank der
muziek, de tonen, maar het woord hoorde zij
niet, het woord, waaraan zij te gelooven had.
"Nu kan ik vliegen, Moeder, vliegen met al de
andere blije kindertjes naar God. 0, ik zou dit
zoo graag doen, maar wanneer gij altijd weent,
zooals ge doet, zie, dan kan ik niet, dan trekt
gij me telkens naar omlaag door uwe tranen. Ik
zou toch zoo graag vliegen, Moeder! Kunt gij
met uwe gedachten ook niet opstijgen tot naar
mij, Moedertje-Hen"
,,0, blijf, blijf bij me", smeekte de Moeder,
"één oogenblik maar, eens nog wil ik je in het
lieve gezichtje zien, je kussen, je in mijn armen
drukken!"
En toen zij haar kind kuste, klonk opeens haar
naam van boven, op diep roerenden, klagenden
toon. "Wat dat te beteekenen kon hebben?"
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"Hoort ge wel", zei het kind, "het is Vader,
die u roept".
Even later klonken er zuchten, als van schreiende kinderen.
"Dat zijn de zusjes", zei het kind, "Moeder,
gij hebt hen toch niet vergeten?"
En toen zij zich de achtergeblevenen herinnerde, kwam er een groote angst over haar.
"Moeder", zei dan haar jongen, "Moeder, nu
luiden de klokken van het hemelrijk; nu gaat de
zon op!"
Opeens stroomde er een oogverblindend licht
naar binnen, - het kind was verdwenen en zij
werd naar de hoogte gedragen. Het werd koud
om haar heen, toen hief zij het hoofd op en zag,
dat zij op het kerkhof, op het graf van haar kind
lag. Alleen God was in haar droom een steun
voor haar voet geweest, een licht voor haar verstand en zij boog de knieën en bad: "Heer, mijn
God, vergeef mij, dat ik een eeuwige ziel terug
gehouden heb in zijn vlucht naar U, dat ik mijne
plichten vergat tegenover de levenden, die Gij
mij hier op aarde geschonken hebt".
Het was alsof haar hart bij deze woorden verlichting vond. Daar opeens brak de zon door,
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een vogel zong boven haar en de kerkklokken
luidden tot den ochtend-godsdienst. Alles werd
heilig om haar heen, gewijd, zooals thans haar
hart. Nu kende zij haren God, zij kende hare
plichten en met verlangen spoedde zij zich naar
huis terug. Zij boog zich over haar nog sluimerenden echtgenoot, haar warme, innige kus deed
hem ontwaken, en woorden vol innige liefde
kwamen hem van de lippen. En zij was sterk en
teer beide, zooals een vrouw zijn kan, zij was
de troosteres.
"Het beste steeds is Gods wil".
En als haar man haar vroeg: "vanwaar hebt
ge op eenmaal deze kracht, deze macht tot troosten
ontvangen?" antwoordde zij, hem en haar kinderen
kussend:
"Van God, door ons kind".
Haar gestorven kind was haar dus het beste deel
van haar aardleven.
Hoe roerend lezen wij in het bekende sprookje van
het meisje met de zwavelstokjes, dat toen zij verstijfd
van kou, geleund tegen een muur, een zwavelstokje
aanstak om haar verkleumde vingertjes iets te verwarmen, er uit den klaren sterrenhemel boven haar opeens
een ster viel en een lange vuurstreep naliet.
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"Nu sterft er iemand", dacht het kleine meisje,
want haar oude grootmoeder, de eenige die zij
liefgehad had, en die nu gestorven was, had haar
verteld dat, wanneer er een tweede ster valt, een
ziel tot God opstijgt.
En zij streek weder een zwavelstokje langs den
muur aan, en toen werd het hel licht om haar
heen, en zag zij plotseling haar oude grootmoeder
lichtend en stralend voor haar staan, terwijl zij
haar met haar warm-liefdevolle oogen aanzag.
"Grootmoeder!" riep de kleine. ,,0, neem mij
mee! Ik weet dat ge weer verdwijnen zult, wanneer het zwavelstokje is uitgebrand.
neem mij
mee!" en zij streek gauw het heele bosje zwavelstokjes af, want zij wilde grootmoeder vasthouden.
En de zwavelstokjes glansden zóó stralend, dat
het lichter was dan midden op den dag, wanneer
de zon het hoogst staat.
Grootmoeder was vroeger nooit zóó mooi en
zoo groot geweest; zij nam het kleine meisje op
in haar armen, en beiden vlogen in glans en
vreugde hoog boven de aarde uit, oneindig hoog;
en daar boven waren noch koude, noch honger,
noch angst - zij waren bij God.
Maar in den hoek tegen den muur geleund,
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zat in den kouden ochtendstond het arme meisje
met roode wangen en met een lach om den mond,
bevroren op den laatsten dag van het jaar.
De nieuwjaarszon ging op over het kleine lijkje.
Verstijfd zat het kind daar met de zwavelstokjes,
waarvan één bosje opgebrand was. "Ze heeft
zich willen verwarmen", zei men. Maar niemand
vermoedde, hoeveel moois zij gezien had, en met
welk een verheerlijkten glans zij met grootmoeder
tot de Nieuwjaarsvreugde was ingegaan".
In zijn sprookje "De Engel" vertelt Andersen :

"Telkens wanneer er een goed kind sterft, daalt
een Engel van God naar de aarde neer, neemt
het doode kind op zijn arm, spreidt de groote,
witte vleugels uit, vliegt over alle plekken, die
het kind liefgehad heeft, en plukt een hand vol
bloemen, welke hij tot God brengt; opdat zij daar
boven nog mooier zullen bloeien dan op aarde.
De lieve God drukt alle bloemen aan zijn hart,
geeft er een kus op, en dan krijgt de bloem een
stem en kan zij meezingen iu het groote koor
der Gelukzaligen I"
Zie, dit alles vertelde een Engel Gods, terwijl
hij een dood kindje naar den Hemel droeg, en
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zij vlogen, het kindje als in een droom, over de
plaatsen, waar het kind gespeeld had, en kwamen
door tuinen met heerlijke bloemen.
"Welke willen wij nu meenemen en in den
Hemel planten?" vroeg de Engel.
Daar stond een slanke, heerlijke stamroos, maar
een booze hand had de stam gebroken, zoodat
alle takken vol van groote, half open gebroken
knoppen, rondom verdroogd, neerhingen.
"Die arme roos", zei het kind, "neem die mee,
dan kan hij boven bij God weer opbloeien I"
En de Engel nam haar mee, kuste het kind
daarvoor en de kleine opende half zijn oogjes.
Zij plukten van de rijke prachtbloemen, en namen
ook het geminacht boterbloempje en het wilde
viooltje mee.
"Nu hebben wij bloemen!" zei het kind, en de
Engel knikte, maar hij vloog nog niet tot God
op. Het was nacht, en het was zeer stil j zij
bleven in de groote stad en zweefden in een
smal steegje heen en weer, waar hoopen van
stroo, asch en vodden lagen, er was eene verhuizing geweest dien dag j en er lagen scherven
van borden, stukken van gebroken gipsbeeldjes,
lompen en oude hoeden, van alles door elkaar.
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De Engel wees tusschen al den rommel op een
paar scherven van een bloempot en op een kluit
aarde, die er uit gevallen was en door de wortels
van een groote, verdroogde veldbloem, welke niet
meer deugde en men daarom op straat gegooid
had, bij elkaar gehouden werd.
"Die nemen we mee", zei de Engel. "Ik zal
je, terwijl wij verder vliegen, vertellen waarom".
"Daar beneden in het smalle steegje, in den
lagen kelder woonde een arme, zieke jongen;
van kind af aan was hij steeds bedlegerig geweest, en wanneer hij het beste en gezondste
nog was, kon hij op krukken een paar malen in
het kleine kamertje op en neer loop en ; dat was
alles. Enkele dagen in den zomer drongen de
zonnestralen gedurende een half uur tot op den
vloer van den kelder; en wanneer de arme zich
dan zoo door de zon liet beschijnen, en het roode
bloed door zijn fijne vingers zag stroomen, dan
heette het: "vandaag is hij uitgeweest" . Hij kende
het bosch met zijn heerlijk voorjaarsgroen slechts
in zooverre, dat het zoontje van den buurman
hem het eerste takje met beukenblaadjes bracht,
dat hield hij dan boven zijn hoofd en droomde
dan, onder beuken te zijn, waar de zon doorscheen
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en waar de vogels in zongen. Op zekeren lentedag
bracht de buurjongen hem ook veldbloemen, en
onder deze was er toevallig een met de wortels
er nog aan, en daarom werd ze in een bloempot
geplant en dicht bij het bed voor het venster
gezet. De bloem scheen door een gelukkige hand
geplant; ze schoot wortel, schoot nieuwe lootjes
en droeg ieder jaar bloemen. Zij was den armen
jongen een heerlijken bloementuin, en zijn grootste
schat op aarde, hij begoot en verzorgde haar en
zorgde ervoor dat zij elke zonnestraal tot de laatste,
die door het lage venstertje naar beneden gleed,
opving, en de bloem zelf zag hij tot in zijn droomen,
want voor hem alleen bloeide zij, verspreidde zij
haar geur; tot hem keerde zij zich in den dood,
toen de Heer hem riep. Een jaar is hij nu bij
God geweest j een jaar heeft de bloem vergeten
in het venster gestaan en is verdord; en daarom
is zij bij het verhuizen tusschen het vuilnis op de
straat gegooid. En dit is de bloem, de arme,
verdroogde bloem, die wij mee genomen hebben
in onzen bloemenbos ; want deze bloem heeft meer
vreugde gebracht dan de mooiste bloem uit den
tuin eener koningin I"
"Maar hoe weet gij dat alles?" vroeg het kind,
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dat door den Engel naar den hemel gedragen
werd.
,,0, ik weet het zoo heel goed", antwoordde
de Engel, "want ik zelf was die kleine, zieke
jongen, die op krukken liep! Ik ken mijn bloem
nog we1" .
Toen opende het kind zijn oogjes wijd en zag
op naar het verheerlijkt, blij gelaat van den Engel,
en op hetzelfde oogenblik bevonden zij zich in
Gods hemel, waar vreugde en zaligheid was. En
als God het doode kind aan Zijn Hart drukte,
kreeg het vleugels evenals de andere Engelen en
vloog hand aan hand met hem op. En God drukte
alle bloemen aan Zijn Hart; maar de arme, verdorde veldbloem kuste Hij, en toen kreeg iij een
stem en zong mede met alle Engelen, die God
omzweefden; enkelen zeer dicht, anderen weer in
groote kringen, steeds wijder en wijder, in het
Oneindige, maar allen even gelukkig. En allen
zongen zij, kleine en groote, het goede, gezegende
kind en de arme veldbloem, die verdord, weggeworpen tusschen het vuilnis, gelegen had tusschen
scherven en vodden in het donkere, smalle steegje".
Buitengewoon mooi is ook het sprookje van het vlas,
dat ten slotte na vele veranderingen te hebben onder-
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gaan, in den vorm van oud papier verbrand wordt.

"Nu stijg ik rechtstreeks tot de zon op", zei
het in de vlam, en het was, alsof duizend stemmen
dit eenparig bevestigden, en de vlammen sloegen
boven den schoorsteen uit. - En fijner dan de
vlammen, onzichtbaar voor menschelijke oogen,
zweefden er kleine wezentjes uit op, even talrijk
als er bloemen aan het vlas gebloeid hadden. Zij
waren nog lichter dan de vlam die hen had doen
geboren worden, en toen deze uitdoofde, en er
van het papier slechts zwarte asch over was,
dansten zij nog eenmaal er over heen, en waar
zij deze aanraakte, flikkerden er roode vonken uit
op. De kinderen kwamen uit de school en de
schoolmeester was de laatste: Dat was een pret
en de kinderen zongen bij de doode asch;
"Snipp - snapp Basselkurre.
Uit Is het lied I"

snurre,

Maar de kleine onzichtbare wezentjes zeiden
allen: "Het lied is niet uit! Dat is het allermooiste van alles. Dat weet ik, en daarom ben ik de
gelukkigste". Als in zijn roman: "Zijn of niet zijn", zei de wetenschap, dat het de dood was, maar het geloof zei, dat het
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't leven was. Het aller mooiste komt dan immers juist nog I
Maar de menschen zien dat niet, zij zijn ongeloovig
en twijfelen en bespotten den geloovigen, den wetenden
dichter. "Men vond sprookjes-dichten kinderachtig",
vertelt Andersen in zijn levenssprookje, "en daarmee
veroordeelde men juist het beste in mij. Als een nimmer
op te houden bron welden zij voortdurend in mij op".
Nergens, in geen enkel werk heeft Andersen zich zoo
in al zijn teere fijnheid en verhevenheid gegeven als
juist in zijn sprookjes. En juist om dat allerbeste werd
hij aanvankelijk veroordeeld j dat is den kruisweg gaan,
dien Jezus ook ging; hoe hooger men stijgt, hoe kleiner
den kring immers van geestverwanten. In zijn sprookje,
"Een blad van den Hemel", heeft Andersen dit zeldzaam ontroerend weergegeven:

"Hoog boven door de ijle, klare lucht vloog
een Engel met een bloem uit den tuin van den
Hemel. En als hij de bloem kuste, viel er een
heel klein blaadje af, in den van regen doorweekten bodem, midden in het bosch, schoot daar
onmiddellijk wortel en groeide op midden tusschen
de andere planten en struikjes.
"Dat is daar een allerpotsierlijkst plantje", zeiden ze. En niemand wilde het als behoorende
tot de hunnen erkennen, zelfs de distels en de
brandnetels niet.
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"Het is zeker zoo'n soort van tuinplantje" , zei·
den zij, en toen werd de plant voortaan als een
tuingewas gehoond en geminacht.
"Waar wil je eigenlijk heen?" zeiden de hooge
distels, waarvan de bladen allen met scherpe
dorens bezet waren.
"Je laat de teugels veel te veel vieren, dat is
onzin! Wij staan hier niet om jou te dragen!"
De winter kwam, en de sneeuw bedekte de
plant geheel; doch door haar kwam er over de
sneeuw een glans, dat het was alsof zij van onderen
uit door zonnelicht doorstroomd werd. Toen het
lente werd, vertoonde de plant zich als een bloeiend gewas, stralend als geen der andere struiken
uit het bosch.
Toen kwam de professor in de botanie om
vast te stellen, tot welk soort van plant zij moest
gerekend worden En hij ,bekeek haar nauwkeurig,
ontleedde haar knoppen, maar de soort kwam in
zijn plantenleer niet voor, het was hem niet mogelijk uit te vinden, tot welke klasse zij behoorde.
"Het is een misgewas", zei hij. "Ik ken ze niet.
Ze is niet in eenige rubriek opgenomen".
"Niet in een rubriek opgenomen?" vroegen de
distels en de brandnetels. De groote hoornen, die
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rondom stonden, zagen en hoorden het, maar
zeiden niets - goed noch kwaad, en dat is altijd
het verstandigst, wanneer men dom is.
Opeens kwam er een arm, onschuldig meisje
door het bosch i haar hart was rein, haar verstand
groot door het geloof; haar geheele bezit bestond
uit een ouden bijbel; maar uit de bladen daarvan
sprak Gods stem tot haar: "wanneer de menschen
ons iets boos' willen toevoegen, dan heet het reeds
sinds Jozef: "Zij hadden boosheid in hun hart,
maar God leidde deze ten goede". Lijden wij
onrecht, worden wij miskend en gehoond, dan
klinkt het van zijn lippen, den reinste, den beste,
van Hem, dien men bespotte en aan het kruis
nagelde: "Vader, vergeef het hun, want zij weten
niet, wat zij doen I" Het meisje bleef voor de
wonderplant staan, waarvan de groene bladen zoet
en verkwikkend riekten, waarvan de bloemen in
den stralenden zonneschijn als een kleurenvuurwerk schitterden, en uit elk waarvan een toon
voortkwam, als verborg zij de diepe bron der
melodieën, die doorklinken tot in eeuwigheid. Met
vrome aandacht aanschouwde het al deze goddelijke heerlijkheid, boog voorzichtig een der takken
naar zich toe, om de bloem goed te kunnen be-
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kijken en haar geur in te ademen. En het deed
haar goed om het hart, en graag had zij er een
bloem van afgeplukt; maar zij kon het niet over
zich verkrijgen, er een af te breken. De bloem
zou dadelijk bij haar verwelken; en zij nam maar
een enkel klein groen blaadje en legde dit in haar
bijbel; daar lag het frisch en groen. Tusschen de
bladen der bijbel lag het nu bewaard; met den
bijbel werd het onder het hoofdkussen van het
meisje gelegd, toen dit na enkele weken in haar
doodkist lag met den heiligen ernst van den Dood
op haar vroom gelaat, geheel ontdaan van het
aardsche stof, nu zij voor Gods aangezicht stond.
Maar buiten in het bosch bloeide de wonderplant
door; nu bijna zoo groot als een boom, waarin
de vogels die uit het zuiden kwamen nestelden.
"Dat is weer zoo'n buitenlandsch gedoe", zeiden
de distels en het kliskruid, "zoo kunnen wij ons
hier in het land niet aanstellen".
En de zwarte boomslakken spuwden op de bloem.
Toen kwam de zwijnenhoeder, en hij vergaderde
distels en struiken, om deze te verbranden. De
geheele wonderplant met alle wortels werd mee
uitgerukt: "die moet ook ergens voor nuttig zijn",
zei hij, en zoo gezegd, zoo gedaan!
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Doch sedert jaar en dag leed de koning van
het land aan groote zwaarmoedigheid, en hij trachtte
die wel te verdrijven door maar heel vlijtig en
arbeidzaam te zijn; maar het hielp alles niets. Men
las hem nu eens de diepzinnigste. dan weer de
lichtzinnigste en oppervlakkigste geschriften voor
die men maar vinden kon, - het hielp niets.
Toen zond een der wijsten van het land, aan
wien men om raad gevraagd had, een bode, met
het bericht, dat er maar één middel was om hem
genezing aan te brengen; er groeide namelijk in
's Konings eigen rijk, en wel in het bosch, een
plant van hemelschen. oorsprong, die er zoo en
.zoo uitzag; men kan zich onmogelijk er mee vergissen.
,,0, ik heb ze met andere struiken mee uitgerukt", zei de zwijnenhoeder, "ze is lang tot asch
verbrand; ik heb niet beter geweten".
"Heb niet beter geweten? Onwetendheid over
onwetendheid!" En deze woorden kon de zwijnenhoeder in den zak steken, hem en geen ander
golden zij.
Geen enkel blad was er meer van te vinden;
het eenige wat nog bestond, lag in de lijkkist der
Doode, en dat wist niemand.

114

En in zijn misnoegen wandelde de koning zelf
naar de plek in het bosch, waar de struik gestaan had.
"Ja, hier heeft hij gestaan", zeide hij, "het is
nu een heilige plek geworden!"
En er werd een gouden hek om de plek heen
en een schildwacht er bij gezet.
De professor in de plantkunde schreef een uitgebreide verhandeling over de hemelsche plant;
en hij kreeg een ridderorde voor dat werk, die
hem zeer goed stond, zoodat de geheele familie
trots op hem was, en dat is het meest verblijdende
van de geheeIe geschiedenis, want de plant was
verdwenen en de koning bleef mismoedig en terneergedrukt; - "maar dat is hij vroeger ook altijd
geweest", zei de schildwacht.
"Een miswas" had de professor in de plantkunde de
plant van hemelschen oorsprong genoemd. Een miswas,
een abnormale, zeiden de menschen van den dichter,
die zij niet begrepen. Zij wisten niet beter, evenmin
als de zwijnenhoeder. "Daar loopt de tooneeldichter",
riep een wilde, woeste bende van straatjongens Andersen
in zijn kinderjaren reeds spottend achterna, en dood
verlegen verstopte hij zich in een hoek van een steegje,
huilde bitter en bad God, dat Hij hem toch beschermen zou.
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Zij wisten niet beter. Kan een mol, die blind is en
onder de aarde woont een zingende zwaluw begrijpen?

"Wees niet bang voor den dooden vogel, die
in den gang ligt", zei de mol, toen hij Duimeliesje
mee te wandelen nam door zijn donker, onderaardsch verblijf. "En midden op den grond lag
een doode zwaluw, de mooi gekleurde vleugels stijf
tegen zich aangedrukt, de pootjes en den kop
onder de veeren gestoken; de arme vogel was
zeker van koude gestorven. Het deed Duimeliesje
erg leed, want zij hield veel van al de vogeltjes,
die den heel en zomer door zoo mooi voor haar
gezongen en gesjilpt hadden. Maar de mol stootte
met zijn kromme pooten tegen hem aan en zei:
"nu fluit je niet meer! Het moet toch een erbarmelijk lot wezen, om als vogel geboren te worden!
Den hemel zij dank, dat geen van mijne kinderen
dat ooit worden zal; zoo'n vogel heeft behalve
zijn gesjilp toch niets anders, en moet in den
winter verhongeren!"
Duimeliesie zei niets, doch toen de mol den
vogel den rug toekeerde, knielde zij neer, streek
de veeren opzijde, die over zijn kopje heen lagen,
en kuste hem op de gesloten oogen. "Misschien
was hij het wel, die den heelen zomer zoo mooi
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voor mij zong I" dacht ze, "wat heeft hij mij
doen genieten, die lieve, mooie vogel I"
Maar 's nachts kon Duimeliesje maar niet slapen;
zij stond eindelijk van haar bedje op en vlocht
van stroo een mooi, groot vloermatje, waarin zij
den dooden vogel ging wikkelen. Toen legde zij
de fijne meeldraden van de bloemen, die zoo zacht
als linnen waren, en die zij in het kamertje van
de veldmuis gevonden had, aan beide zijden over
den vogel heen, zoodat hij warm in de koude
aarde neerlag. "Vaarwel, mooi, lief klein vogeltje",
zei zij, "vaarwel en heb dank voor je prachtig
gezang van den zomer". En zij legde haar hoofd
tegen de borst van den vogel. Opeens echter
verstijfde zij van schrik; zij voelde iets kloppen
aan haar oor. Dat was het hart van den vogel.
De vogel was namelijk niet dood, alleen bedwelmd
en bevangen van kou, en toen hij weer warm
werd, keerde het leven weer in hem terug ...
Toen de lente kwam en de zon de aarde verwarmde, nam de zwaluw afscheid van Duimeliesje
en vloog weg in den zonnenschijn.
Duimeliesje zag haar na, en de tranen kwamen
haar in de oogen. Zij had van de veldmuis geen
toestemming gekregen om in den heerlijken zonne-
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schijn uit te gaan. Zij moest aan haar uitzet
naaien want de deftige mol in zijn zwarte pelsjas
had haar ten huwelijk gevraagd. "Wollen- en linnengoed, beide zul je krijgen. Het zal je aan
niets ontbreken, wanneer je de vrouw van den
mol wordt", zei de veldmuis tegen haar".
"Het zal je aan niets ontbreken". Zij wisten niet
beter, de veldmuis en de mol, die onder de aarde wonen.
Zij wisten niet, dat Duimeliesje geboren uit een bloem,
snakte om op te zweven als een vlinder paar de zonnige
hoogte. Hoe konden ze het weten? Hoe konden de
prozamenschen, die Andersen becritiseerden, weten, dat
zijn dichterziel snakte om op te zweven als een vlinder
naar de zonnige hoogte I In "Duimeliesje" heeft hij zijn
leed mee uitgeschreid. Wat zij leed eerst bij den pad,
later bij de veldmuis en de mol was de weerspiegeling
van het leed, dat Andersen als dichter had te dragen.
Maar noch onwetende critici, noch een veldmuis of een
mol, konden een ziel beletten op te zweven, die door
God zelf geroepen is naar hooger licht. Toen de beproevingen overwonnen waren, ziet, toen verscheen op
eenmaal de zwaluw aan Duimeliesje, en zij zette zich
op zijn rug neer en hij bracht haar naar het warme,
zonnige land.

Toen zette hij haar daar op een van de breede
bladen van een prachtige, witte bloem neer. Maar
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hoe verwonderd was zij, toen zij daar een heel
klein mannetje midden op de bloem zag zitten,
zoo wit en doorschijnend, alsof het van glas was.
Het mannetje droeg een glinsterende gouden
kroon op het hoofd en glanzende, doorzichtige
vleugels op de schouders; hij zelf was niet heel
veel grooter dan Duimeliesje. Hij was de engel
van de bloemen, want in elke bloem woonde
zoo'n klein mannetje of vrouwtje, maar dit mannetje was de koning van hen allen samen .
. . . En het mannetje nam zijn gouden kroon
van het hoofd en zette dezen Duimeliesje op,
vroeg haar hoe zij heette, en of zij zijne vrouw
wilde worden. Zij zou dan koningin worden over
alle bloemen samen! Als bruidsgeschenk kreeg
ze een paar prachtige vleugels van een groote,
witte vlieg, en daarmee kon ze van de eene bloem
naar de andere vliegen".
Duimeliesje had ten slotte de vleugels van haar dichterziel uitgespreid 1 Zij kuste en omhelsde elke bloem,
zooals Hans Christiaan als jongen in zijn verrukking den
grooten beuk in den slottuin van Frederik VI omhelsde
en kuste, den beuk, waarvan de jonge blaadjes in de
koesterende voorjaarszon opensprongen en waarin de
vogels hun heerlijk lentelied zongen. "Die lijkt wel
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gek", hoorde hij toen een slotbediende dicht bij zich
zeggen en doodverlegen rende hij weg. Maar de slotbediende wist niet beter, evenmin als de zwijnenhoeder,
en de veldmuis en de mol.
Met den beuk toch omhelsde de dichter Andersen héél
de natuur; en met Jenny Lind voelde hij, dat de groote
genade van een uitverkoren dichter Gods te mogen zijn,
hem als dank tegenover God, de verplichting oplegde
tevens een zoo goed mogelijk mensch te zijn. Hoe toch
kan Gods stem zuiver door ons weerklinken, wanneer
het enkel troebel in ons is? De ziel moet harmonisch
toch gestemd zijn.
Hoe heeft Andersen de menschen niet gesmeekt de
dichterziel toch te sparen, de poezie niet neer te halen I
Treffender dan in zijn stukje "Het schild van den
dichter", in zijn werk "In Zweden", heeft hij dat nergens
gedaan.

"Wil men een schild voor den dichter schilderen, dan kan men dat niet beter doen, dan door
een voorbeelq uit "Duizend en Eén nacht", zegt
hij: "Men behoeft Scheherasade slechts te schilderen, die den sultan sprookjes vertelt. Scheherasade is de dichter, en de sultan is het publiek,
dat aangenaam onderhouden wil worden, want
anders slaat hij Scheherasade het hoofd af.
Machtige sultan! - Arme Scheherasade!
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In meer dan duizend en één gestalte zit sultanpubliek en luistert toe. Beschouwen wij een dezer
gestalten nader!
Ginds zit een dorre, geelbleeke, brommerige
geleerde. Zijn levensboom draagt veel beschreven
bladen; vlijt en volharding kruipen als slakken
over zijn zwijnslederen huid; zijn maag is door
wurmen aangevreten en is slecht, zeer slecht. 0,
vergeef de spontane uiting van het gezang, de
onbevangen geestdrift, de frissche, jonge opgewondenheid. Onthoofd Scheherasade niet! - Maar
hij sloeg haar het hoofd af.
Ginds zit een eigenwijs naaistertje; zij komt
uit een vreemde familie, zit maar stil in haar eenzaam kamertje te naaien en oefent zich in menschenkennis. Zij kent het romantische. Vergeef het,
o juffrouw, die uw leven gebogen over uw naaiwerk doorgebracht hebt en in uw prozaisch leven
naar romantiek zoekt, wanneer u de vertelling
niet prikkelend genoeg is.
"Kop af!" zegt het naaistertje.
Daar zit een gestalte in een gebloemde kamerjapon, welke Oostersche dracht in het Noorden
gedragen wordt door het vorstenkind, het kind
van rijke brouwers en anderen. Uit de kamer-
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japon, den hoogmoedigen blik en het fijne lachen
kan men niet opmaken, op welker stam hij gegroeid is. Zijn eischen aan Scheherasade zijn dezelfde als die van het naaistertje: prikkelend,
huiveringwekkend, met geheimzinnigheden gekruid.
Scheherasade is onthoofd!
Wijze, verlichte sultan! Gij verschijnt in de
gestalte van een schooljongen; Romeinen en Grieken, bij elkaar in de boeken riem gepersd, draagt
gij op den rug, zooals Atlas den Hemel droeg.
Ga niet aan de arme Scheherasade voorbij, veroordeel haar niet, eer gij uw levenstaak hebt
afgewerkt, en weder een kind zijt, onthooft Scheherasade niet!
Gij jonge, feestelijk gekleede diplomaat, op
wiens borst wij aan de ridderorden het aantal
hoven herkennen, die gij bezocht hebt, noem
met zachtheid den naam van Scheherasade! Spreek
in het Fransch over haar, opdat een ieder aan de
vreemde hoven u verstaan kunt, vertaal zoo goed
als gij kunt slechts een enkele strofe uit haar
zang, maar draag haar naam verder in uw schitterend salon, en gij redt haar van het doodvonnis.
Machtige afbrekers en opbouwers ! Gij Zeus
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der dagbladen, Jupiter der weekbladen en maandtijdschriften, schudt niet in toorn uw lokken! Slinger niet uw bliksemschicht, wanneer Scheherasade
anders zingt, dan zooals gij het in uwe familie
gewoon zijt, of wanneer zij door uw collega's niet
vereerd wordt.
Onthoofd haar niet!
Nog eene gestalte willen wij zien, de gevaar·
lijkste van allen, hem met de overdreven lof op
de lippen, den blinden enthousiast. Het waschwater van Scheherasade's vingers is hem een
bron van kristal j de troon, dien hij voor haar opgericht heeft, wordt haar schavot.
Dat is het schild van den dichter j
"De Sultan en Scheherasade".
Maar waarom geen waardige gestalten geschilderd, niet de zachtmoedige, de eerlijke, de teere
en fijne? Zij komen ook, en op hen rust zacht
de blik van Scheherasade j in hun tegenwoordigheid kan zij het hoofd fier ten hemel opheffen
en zingen van de harmonieën daar boven en hier
beneden in de menschenharten.
Maar dat zou storend op het schild: "De Sultan en Scheherasade" werken. Het doodszwaard
zweeft boven haar, wanneer zij vertelt - en des
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Sultans gestalte doet ons verwachten, dat het
vallen zal. Scheherasade is de triomfeerende, de
dichter is het, even als zij; overwinnend, rijk is
hij, zelfs in zijn armoedig kamertje, in zijn eenzaamste uren, dan bloeit de eene roos na de andere
op, en straalt de hemel in sterrenglans, als opende
zich een nieuwe hemel en als rolde de oude weg.
De wereld komt het niet te weten, het is het
feest van den dichter, zijn eigen feest, rijker dan
de kostbaarste vuurwerken der koningen. Hij is
gelukkig, zooals Scheherasade gelukkig is, hij is
triomfeerend, hij is machtig; de fantaisie siert zijn
wanden met tapijten, zooals geen koning ze bezit!
Het gevoel doet hem het schoonheidsaccoord uit
de borst der menschheid opklinken ; het verstand
draagt hem door de heerlijkheid van het geschapene naar God, zonder dat hij vergeet vasten voet
op de aarde te zetten; hij is machtig, hij is gelukkig als weinigen; wij willen hem, niet op den
aanklachtbank der verdachten zien, beklaagd en
met medelijden aangezien; wij teekenen slechts
zijn schild, doop en in de kleuren de keerzijde der
wereld en behouden het verstandige van
"De Sultan en Scheherasade"
Zie, zoo is het! ... Onthoofd Scheherasade niet!
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Onwrikbaar in zijn geloof aan de onsterfelijkheid, fijn
besnaard als dichterziel, zooals wij zagen, bezat Andersen
een onuitputtelijke fantasie, was hij eenig in het weergeven der natuur, in het beschrijven van een kinderziel,
en ongeëvenaard geestig, wanneer hij het onderscheid tusschen echt en onecht, scherp wilde doen uitkomen en in de
wijze waarop hij onbezielde voorwerpen wist te bezielen.
Als een voorbeeld van zijn onuitputtelijke fantasie
mogen wij wel in de allereerste plaats noemen· zijn
sprookje "de Zeemeermin", waarin hij zoo schitterend
de wonderen der zee beschrijft, tusschen welke leeft de
kleine zeemeermin, wier sterfelijke ziel wij zich zien
ontplooien en opheffen tot onsterfelijkheid, op een inderdaad aanbiddelijke wijze. Hierbij heeft Andersen zich
voor een deel ook weer laten leiden door een oud
motief, zooals dit blijken zal uit de vergelijking van
enkele punten van de Zeemeermin met "de Wilde
Zwanen", een oud Hessisch volkssprookje.

"Ver in zee is het water zoo blauw", aldus vangt
"de kleine Zeemeermin" aal!, als de blaadjes van
de prachtigste korenbloem, en zoo helder, als het
zuiverste glas; maar het is zéér diep, dieper dan
eenig ankertouw peilen kan; vele kerktorens zouden
op elkaar moeten gezet worden om van den bodem
tot boven het water te reiken. Daar beneden
wonen de meermannen.
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Nu moet men zich niet voorstellen, dat de bodem
slechts van kaal, wit zand is; neen, daar groeien
de meest wonderbare boomen en planten, die
zulke buigzame stengels en bladen hebben, dat
zij bij de minste beweging van het water trillen,
alsof zij leefden. Al de visschen, kleine zoowel als
groote, schieten tusschen de takken door, evenals
daarboven de vogels door de lucht. Op de allerdiepste plek staat het slot van den zeekoning ;
de muren zijn van koralen en de lange, spitse
boogvensters zijn van het zuiverste barnsteen j
maar het dak is van mosselschelpen, die zich
openen en sluiten, al naar dat het water over hen
heen gaat. Dat is een prachtig gezicht, want in
elke schelp liggen glinsterende paarlen, een enkele
ervan zou aan een koninginnekroon een schat zijn
van groote waarde. De zeekoning daar beneden
was lange jaren weduwnaar geweest, maar zijn
oude moeder deed het huishouden voor hem. Zij
was een wijze vrouw, maar trotsch op haar adel j
daarom droeg zij twaalf oesters op haar staart;
de andere voorname lieden hadden er slechts zes.
Overigens verdiende zij grooten lof, voornamelijk ook omdat zij zooveel hield van de kleine
zeeprinsessen, haar klein-dochters. Het waren zes
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mooie kinderen, maar de jongste was de mooiste
van allen; haar huid was zoo doorzichtig en teer
als een rozeblad, haar oogen waren zoo blauw als
het diepste meer, maar evenals de anderen had
zij geen voeten; haar lichaam eindigde in een
visehstaart.
Heel den langen dag konden zij daar beneden
in het slot spelen, in de groote zalen, waar àe
levende bloemen uit de muren groeiden. De groote
barnsteenen vensters werden dan opengezet, en
de visschen zwommen bij hen binnen, evenals bij
ons de zwaluwen naar binnen vliegen, wanneer
wij het venster openen. Maar de visschen zwommen
recht naar de kleine prinsesjes toe, aten uit haar
handen en lieten zich streelen door hen.
Buiten om het slot was een groote tuin met
vuurroode en donkerblauwe boom en : de vruchten
schitterden als goud, en de bloemen als brandend
vuur, terwijl voortdurend de stengels en bladeren
bewogen. De grond zelf was van het fijnste zand
maar blauw als zwavelvlammen. Over het geheel
daar beneden lag een wonderbaar heerlijk blauw
waas, men zou zich eerder hebben kunnen verbeelden, dat men hoog in de lucht stond en den
hemel boven van onderen zag, dan dat men op
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den bodem der zee was. Bij stil weder kon men
de zon zien, een purperen bloem gelijkend, uit
wier kelk het volle licht straalde.
En dan de balzaal in het paleis zelf! De wanden
en het plafond waren van dik, maar doorzichtig
glas. In verscheidene honderde reusachtige mosselschelpen, rozeroode en grasgroene, die in rijen
langs de kanten stonden, brandde een blauw vuur,
dat de geheele zaal verlichtte en door de wanden
heen straalde, zood at de zee daarbuiten geheel
verlicht was. Men kon de ontelbare vele visschen
zien, groote en kleine, die op de glasmuur kwamen
aanzwemmen, terwijl de schubben van enkelen
purperrood gloeiden, en van anderen van zilver
en goud geleken.
Maar door de zaal vloeide een breede, ruischende stroom, waarop de meermannen en zeemeerminnen dansten bij het zingen van hun eigen
heerlijk lied. Zulke mooie stemmen hebben de
menschen op de aarde niet. De kleine zeemeermin zong nog het schoonst van allen".
Wanneer nu de zeeprinsessen vijftien jaar waren,
mochten zij uit de zee opduiken en naar de oppervlakte stijgen. 0, hoe verlangde de kleine
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zeemeermin daarnaar! "Ach, was ik toch maar
vijftien jaar!" zeide zij, "ik weet, dat ik de wereld
en de menschen die daarop leven, innig lief zal
hebben". En zij had willen schreien, wanneer de
zusters 's avonds· arm in arm naar boven gingen
en zij heel alleen achter bleef, maar zeemeerminnen hebben geen tranen en juist daarom leed
zij veel meer.
Eindelijk was zij vijftien jaar en mocht zij opstijgen. En grootmoeder deed haar een krans
van witte lelies in het haar, maar elk bloemblad
was een halve parel; en de Oude liet acht gtoote
oesters zich vastklemmen aan den vischstaart der
prinses als teeken van haar hooge afkomst. Toen
steeg zij licht en klaar als een zeepbel uit het
water op.
De zon was juist ondergegaan, toen zij met
haar hoofd uit de zee opdook, maar de wolken
glansden nog als rozen en goud, en midden in
den bleekrooden hemel straalde de avondster
wonderlijk heerlijk. Er lag een groot schip, er
klonk muziek en gezang, en toen de avond donkerder werd, werden er honderde veelkleurige
lantaarns aangestoken. De kleine zeemeermin zwom
recht op het kajuitsvenster aan en telkens wan·
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neer de golven haar omhoog hieven, kon zij door
de spiegelheldere ruiten naar binnen zien, waar
vele mooi uitgedoschte menschen zaten, maar de
schoonste toch was de jonge prins met zijn groote,
zwarte oogen. Hij was zeker niet ouder dan zestien
jaar; het was zijn verjaardag, en daarvoor was
al die pracht en feestelijkheid.
De kleine zeemeermin kon haar oogen niet van
den schoon en prins afhouden ... "
En nu volgt de beschrijving van een. schipbreuk,
gloedvol en spannend, en, zoo verhaalt Andersen verder:

"Juist toen het schip uiteen ging, zag de zeemeermin den jongen prins in de diepte neerzinken.
Eerst kwam er een gevoel van groote blijdschap
over haar, want nu zou hij beneden bij haar
komen, maar toen bedacht zij zich, dat menschen
in het water niet kunnen leven, en dat hij slechts
als een doode, beneden in haars vaders slot zou
komen. Sterven, neen, dat mocht hij niet. En zij
zwom tusschen de balken en planken door en
kwam zoo ten laatste bij den prins, die op het
punt was te bezwijmen en zou hebben moeten
sterven, wanneer de kleine zeemeermin niet was
gekomen. Zij hield zijn hoofd boven water, en
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liet zich zoo met hem door de golven brengen,
waarheen deze wilden. En zij kuste zijn hoog,
mooi voorhoofd en streek zijn verwarde haren
naar achteren ...
Toen zag zij het vaste land voor zich, zwom er
heen met den prins en legde hem in het zand.
Dan zwom de kleine zeemeermin haastig achter
eenige hooge rotsblokken, bedekte haar en borst
met het schuim der golven opdat niemand haar
gezichtje zien zou, en wachtte zoo of iemand den
armen prins zou vinden.
Het duurde niet lang, of er kwam een jong
meisje daarheen; zij scheen vreeselijk te schrikken, maar slechts voor een oogenblik. Toen haalde
zij meer menschen, en de zeemeermin zag, dat de
prins herleefde en dat hij glimlachte tegen allen
die om hem heen stonden; maar tegen haar glimlachte hij niet, hij wist ook nieJ: dat zil hem gered had. En zij werd bitter bedroefd, toen zij hem
wegbrachten naar het groote gebouw; treurig
dook zij onder en keerde terug naar haars vaders
slot. En de zusters vroegen haar wat zij daarboven
wel gezien had; maar zij vertelde niets ...
Op het laatst kon zij het niet langer uithouden,
maar vertelde haar geheim aan een harer zusters.
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"Kom maar mee, lief zusje", antwoordde deze,
"ik weet waar het slot van den prins ligt".
Nu wist zij waar hij woonde, en menigen avond
en nacht toefde zij daar op het water en onafgebroken staarde zij den jongen prins aan, die zich
geheel alleen waande in den helderen maneschijn.
Meer en meer werden de menschen haar lief,
meer en meer wenschte zij te leven met hen,
wier wereld haar zoo veel grooter geleek dan de
hare ...
"Grootmoeder", vroeg zij eens, "wanneer de
menschen niet verdronken zijn, kunnen zij dan
eeuwig blijven leven; sterven zij niet, evenals wij
hier beneden in de zee?"
"Zeker wel", antwoordde de oude, "zij moeten
ook sterven en zelfs is hun leven korter dan het
onze. Wij kunnen driehonderd jaar in leven blijven en wanneer wij ophouden te leven, worden
wij slechts schuim op het water, en hebben niet
eens een graf bij hen die ons lief zijn. Wij hebben
geen onsterfelijke ziel, en staan niet op tot een
nieuw leven; wij zijn evenals het gewone riet: is
het eens afgemaaid, dan groeit het niet weer!
De menschen daarentegen hebben een onsterfelijke ziel, die blijft leven, wanneer het lichaam

132

ook reeds tot stof vergaan is, en door de aetheri sc he lucht opstijgt naar de glinsterende sterren!
Evenals wij opstijgen uit het water en het land
der menschen zien, zoo stijgen zij op naar de
onbekende, liefelijke woningen, die wij nimmer
zullen aanschouwen".
"Waarom kregen wij geen onsterfelijke ziel?"
vroeg de kleine zeemeermin droevig, "ik zou al
mijn honderde levensjaren willen geven, om slechts
één dag een mensch te zijn en deel te hebben
aan het geluk des hemels. Kan ik dan niets doen
om een onsterfelijke ziel te winnen?"
"Neen" antwoordde de oude, "slechts wanneer
een mensch u zoo Hefkreeg, dat gij hem meer
waart dan vader en moeder, wanneer hij met al
zijn gedachten en met heel zijn hart u aanhing,
dan eerst zou zijn ziel in uw lichaam overgaan,
en zoudt gij deél hebben aan het geluk van den
mensch. Maar dat kan nooit gebeuren! Wat juist
hier in de zee mooi is, uw vischstaart, vinden de
menschen boven op de aarde leeHjk j zij weten
nu eenmaal niet beter j men moet daar twee plompe
stutten hebben, die zij beenen noemen, om mooi
te zijn".
Toen zuchtte de kleine zeemeermin en zag treurig
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naar haar vischstaart. "Ik wil een onsterfelijke ziel
winnen, ik wil alles wagen om hem, dien ik meer
liefheb dan Vader en Moeder. Ik zal naar de zeeheks gaan, zij kan mij misschien wel raden en
helpen" ...
En dan volgt er een schitterend fantastische beschrijving van het verblijf der zeeheks.

"Ik weet wel, wat gij wilt", zei ze tot de kleine
zeemeermin, toen deze bij haar binnenzwom. "het
is heel dom van je, maar toch zal ik je je zin
geven; maar 't zal je ongeluk brengen, mijn schoone
prinses. Ge zoudt je vischstaart graag kwijt willen
zijn en In plaats daarvan twee stompen hebben
om op te loopen evenals de menschen, opdat de
jonge prins verliefd op je worden zal en gij hem
en een on.sterfelijke ziel zult krijgen! Maar denk
er aan, dat wanneer ge eens de menschelijke gedaante hebt gekregen, ge nooit meer een zeemeermin kunt worden! Nooit zult gij meer door
het water kunnen gaan naar uwe zusters en uws
vaders slot, en wanneer ge de liefde van den
prins niet wint, zoodat hij voor u Vader en Moeder
niet vergeet, niet met zijn geheele hart aan u
hangt, en gij man en vrouw zult zijn, zult ge geen
onsterfelijke ziel krijgen. Den eersten morgen,
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nadat hij met een ander getrouwd zal zijn, moet
uw hart breken, en zult ge worden tot schuim op
de zee".
"Ik wil", zei de kleine zeemeermin, bleek als
een doode.
"Maar gij moet mij daarvoor betalen!" zei de
heks, "en het is niet weinig, wat ik verlang. Gij
hebt de mooiste stem van allen hier beneden op
den bodem der zee, en daarmee hoopt ge hem
te betooveren, maar die stem moet gij mij geven.
Het beste wat gij bezit, wil ik hebben voor mijn
kostelijken drank, waarin ik van mijn eigen bloed
moet geven" ...
"Het zij zoo", zei de kleine zeemeermin. En
van nu af aan was zij stom, en kon noch zingen,
noch spreken. Zij viel in zwijm en lag als dood neer.
Dan komt het roerende verhaal hoe de prins haar
vond op het strand en haar vroeg wie zij was, en vanwaar zij gekomen was.

"Maar zij kon slechts met haar diepblauwe oogen
vriendelijk en toch zoo innig treurig naar hem
opzien. Zij was immers stom. Toen nam hij haar
bij de hand en voerde haar in zijn slot. lederen
dag kreeg de prins de kleine zeemeermin meer
lief, maar hij hield van haar, zoo als men houdt
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van een goed, lief kind, en het kwam hem niet
in de gedachte om haar tot zijn koningin te maken.
En zijn vrouw moest zij toch worden, wilde zij
een onsterfelijke ziel krijgen.
"Gij zijt mij de liefste':, zei de Prins dan, "want
gij hebt het beste hart van allen, uw toewijding
aan mij is het grootst en gij gelijkt op een jong
meisje, dat ik eens gezien heb, maar dat ik zeker
nimmer zal weervinden. Ik was op een schip dat
strandde; de golven dreven mij naar land, zij vond
mij aan het strand en redde mij het leven. Ik zag
haar slechts tweemaal en zij is de eenige, die ik
in deze wereld zou kunnen beminn~n" ...
Na eenigen tijd vindt de Prins haar weer en zij beiden
hebben elkaar innig lief; als zijn gelukkige bruid brengt
hij haar in zijn paleis. Maar den dag zijner bruiloft is
nu ook den dag, welke de kleine zeemeermin den dood
zal brengen en haar zal doen veranderen in zeeschuim.
Een eeuwige nacht zonder denken of droomen wachtte
haar, want zij had geen ziel en zou die nimmer krijgen.

Nog eenmaal zag zij met een brekend oog naar
den Prins, stortte zich neer in zee, en voelde, dat
haar lichaam zich oploste in schuim.
T oen rees de zon uit de zee op; de stralen
vielen zoo warm en koesterend op het doodskille
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zeeschuim, dat de kleine zeemeermin den dood
niet voelde. Zij zag de gouden zon, en hoog
boven haar zweefden honderde doorzichtige liefelijke wezens; tusschen hen door zag zij het witte
zeil van het schip en de roode wolken aan den
hemel; hunne stemmen waren enkel melodie, maar
zoo bovenaardsch, dat geen menschelijk oor die
kon hooren, evenmin als een menschelijk oog hen
zou kunnen zien. Zonder vleugels zweefden zij door
hun eigen lichtheid door de lucht. De kleine zeemeermin zag, dat zij evenals zij een lichaam hadden, dat zich meer en meer uit het schuim ophief.
"Tot wien ga ik heen?" vroeg zij, en haar stem
klonk evenals die van de anderen, zoo <etherisch,
dat geen aardsche muziek die vermag weer te geven.
"Tot de dochteren der lucht!" antwoordden de
anderen.
"De zeemeermin heeft geen onsterfelijke ziel,
en kan die alleen door de liefde van een mensch
winnen! Van een vreemde macht hangt haar
eeuwig bestaan af. De dochteren der lucht hebben
evenmin een onsterfelijke ziel, maar zij kunnen
zich die door edele daden verwerven. Wij vliegen
naar de warme landen, waar de zwoele lucht de
menschen doodt; daar wuiven wij verkoeling toe.
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Wij verspreiden bloemengeur door de lucht en
brengen lafenis en genezing. Wanneer wij driehonderd jaren lang met al onze krachten gestreefd
hebben naar het Goede, krijgen wij een onsterfelijke ziel en deel aan het eeuwig geluk der
menschen. Gij arme kleine zeemeermin hebt met
uw gansche hart gestreefd hetzelfde te doen als
wij, gij hebt geleden en geduld, hebt u tot de
wereld der lichtgeesten verheven, nu kunt gij u
zelf door goede daden in drie honderd jaren een
onsterfelijke ziel verwerven".
En de kleine zeemeermin strekte haar blanke
armen uit naar Gods zon, en voor de eerste maal
stortte zij tranen ... ".
"Teerheid en diepte van gevoel", lezen wij eenstemmig in de verschillende biografieën van Andersen, "zijn de kenmerkende eigenschappen van zijn
persoon, en deze eigenschappen maken hem tot
een echt, waar dichter. Het hoogtepunt zijner poëtische scheppingen vindt men in zijn sprookjes,
waarin geen anderen dichter hem evenaart". En
wij voegen er aan toe, van zijn sprookjes bereikt
"de kleine zeemeermin", zijn hoogtepunt. Behalve
zijn schitterend fantastische beschrijvingen, welke
een hoogheid van gedachte!
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Merkwaardig is het weer te zien, hoe Andersen
daarin gebruik maakte van het oeroude motief
uit de volkssprookjes, namelijk van dat van het
zwijgen, hetwelk een gelofte was, want bij de oeroude religieuse geboden aan hen, die van de goden
iets afsmeekten behoort het zwijgen. In het door
Andersen met groote liefde naverteld oud Hessische sprookje van "de wilde Zwanen", kan EIsa
de zuster, die hare in wilde zwanen veranderde
broeders verlossen wil, deze verlossing slechts verkrijgen door een jarenlang, diep stilzwijgen.
"Uw broeders kunnen gered worden", zei de
goede fee, die plotseling verscheen voor EIsa,
nadat deze Gods hulp in een innig gebed had
aangeroepen. De goede fee, die, zooals steeds in
de sprookjes, de manifestatie was, van Elsa's gestorven moeder, die haar kwam helpen, juist op
het oogenblik, dat zij die hulp op het allermeest
noodig had. "Zij kunnen gered worden, wanneer
gij van het vlas van brandnetels elf hemden spint.
Wanneer gij deze hemden over de wilde zwanen
werpt, zullen zij van den booze verlost zijn. Maar
bedenk wel, dat van het oogenblik, waarop gij
uw arbeid aanvangt, tot dat hij zal zijn volbracht,
gij niet moogt spreken, want het eerste woord,
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dat gij zegt, zal als een doodende dolk door het
hart van uw broeders gaan".
Niet minder meesterlijk dan in zijn fantastische beschrijvingen is Andersen in zijn teer weergeven van een
kinderziel. Wie heeft als hij de poezie van het kind gevoeld? Ongeëvenaard fijn zijn o.a. zijn stukjes uit het
kostbaar klein boekje: "Vertellingen van de Maan".

"Niets kan vergeleken worden met het geluk
van een klein meisje van vier jaar, dat ik gisteren
avond zag", vertelde de maan ... ,Zij had een nieuwe,
blauwe jurk gekregen en een nieuwe hoed met
roode roosjes; en toen 'Zij die 's avonds aanpaste,
riep de heele familie om meer licht, want mijn
stralen, die door het venster vielen waren te zwak;
men wilde veel meer en schitterender licht.
En daar stond nu het kleine meisje, stijf als een
houten pop, de armpjes angstig van haar jurk
afhoudend, de vingertjes wijd uit elkaar gespreid,
o hoe straalden haar oogen en haar geheele gezichtje van geluk!
"Morgen mag je er mee uit", zeide moeder, en
het meisje keek eens naar haar hoed op, en langs
haar jurkje neer, en lachte van verrukking en zei:
"Moeder, wat zullen de honden wel denken, wanneer ze me zoo prachtig zien?"
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Roerend poëtisch! Hoe denkt men hierbij aan Andersen
zelf, toen hij ter gelegenheid van zijn aannemen voor
de eerste maal in zijn leven laarzen aankreeg. "Mijn
vreugde hierover", schreef hij immers zelf, "was zóó
groot, dat ik alleen maar bang was, dat men ze niet
goed zien zou en daarom trok ik de laarzen over mijn
broek aan en ging zoo naar de kerk. De laarzen kraakten
vreeselijk wat ik verrukkelijk vond, omdat ik nu zeker
wist, dat de gemeente merken zou, dat ze splinternieuw
waren".

"Ik zag een klein metsJe huilen", vertelde de
maan een andermaal, "zij schreide. over de boosheid der wereld. Zij had de prachtigste pop, die
men zich denken kon, ten geschenke gekregen.
O! dat was nog eens een pop, zóó prachtig en
fijn! Zij was niet geschapen voor het lijden dezer
wereld. Maar de broers van het kleine meisje,
groote, onopgevoede jongens, hadden de pop hoog
boven in een boom van den tuin gezet en waren
daarna weggeloopen.
Het kleine meisje kon de pop niet bereiken,
haar niet naar beneden halen, en daarom schreide
ze; de pop schreide heel zeker ook mee, zij breidde
haar armen tusschen de groene takken uit en zag
er doodongelukkig uit. Ja, dat zijn de rampen der

141

wereld, waarover Moeder zoo dikwijls sprak. Ach,
die arme pop! Het begon al donker te worden,
maar ach, wanneer het nu eens echt nacht zou
zijn! Zou ze dan den geheelen nacht heel alleen
daar buiten boven in den boom moeten zitten?
Neen, dat kon het kleine meisje niet over haar hart
verkrijgen. "Ik zal bij je blijven", zeide ze, hoewel
ze daar eigenlijk heelemaal geen moed toe had. "En
zij verbeeldde zich al de kleine dwergjes met hun
hooge puntmutsen in de struiken te zien rondloopenj
en ze kwamen al nader en nader en strekten de
handen tegen den boom uit, waarin de pop zat en
zij lachten spottend, terwijl zij met den vinger naar
haar wezen. Ach, wat was het kleine meisje bang.
"Maar wanneer je geen zonde begaan hebt",
dacht ze, "kan het Booze iemand geen leed doen!
Heb ik dan misschien een zonde begaan?" En zij
dacht eens goed na. "Ach ja! Ik heb de arme
eend met de roode lap om haar poot uitgelachen,
zij hinkte zoo grappig, en daarom moest ik zoo
lachen j maar het is toch zonde, om dieren uit te
lachen!" En zij keek naar haar pop op.
"Heb jij soms ook gelachen om dieren?" vroeg
ze en het leek wel, alsof de pop met haar hoofd
van "ja" knikte". -
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"Ik houd van kinderen", zei de maan op een
anderen avond, "vooral de heel kleintjes kunnen
zoo aardig en grappig doen. Menigmaal keek ik
ongemerkt tusschen het gordijn en de vensterbank in de kamer, terwijl zij niets van mij merkten.
Ik heb altijd zoo'n plezier hen zich alleen te
zien uitkleeden. Eerst komt dan de kleine, bloote
ronde schouder uit de jurk te voorschijn, dan de
arm, of ik kijk, hoe de kous wordt uitgetrokken
en een lief, klein, wit stevig beentje te voorschijn
komt en een voetje om te kussen wat ik dan ook
doel
Maar wat ik nu eigenlijk vertellen wilde; wel, van
avond keek ik door een venster, waarvoor geen
gordijn hing, omdat er toch niemand aan den
overkant woont. Ik zag een heele schaar van kleintjes, allen broertjes en zusjes, en daarbij was een
klein meisje; het is maar tien jaar, maar toch
kan zij .evengoed het Onze-Vader bidden als de
beste. De moeder zit alle avonden aan haar bedje
en hoort haar dan bidden; dan krijgt ze daarna
een zoen en blijft de moeder naast haar bedje
zitten tot de kleine in slaap valt en dat gebeurt
zóó snel als zij haar oogjes maar sluiten kan.
Van avond nu waren de oudste twee kinderen
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een beetje uitgelaten; het eene hinkte op één
been in haar lang, wit nachtponnetje, het andere
stond boven op een stoel, omgeven door de kleerjes van de andere kinderen, en zei, dat het levende
poppen waren. Het derde en vierde bergde de
wasch netjes in de linnenkast op en dat moet
ook gebeuren.
De moeder echter zat voor het bedje van de
kleinste en vermaande de anderen dat ze stil
moesten zijn, want zusje moest haar "Onze Vader"
opzeggen.
Ik keek achter de lamp om in het bedje van
de kleine, waarin zij op haar fijn, wit lakentje
geknield lag, de handjes gevouwen met een heel
ernstig en aandachtig gezichtje. Zij bad haar Onze
Vader hardop. "Maar wat is dat?" viel de moeder
haar midden in haar gebedje in de rede, wanneer
je gebeden hebt: "geef ons heden ons dagelijksch
brood", zeg je er altijd nog wat achter, wat ik
niet verstaan kan. Vertel me eens, wat is dat
toch ?" - De kleine zweeg en zag moeder heel
verlegen aan. "Wat zeg ie dan nog meer, dan:
"geef ons heden ons dagelijksch brood?" - " Wees
niet boos, Moedertje, maar dan bid ik: "met veel
boter er op!" -
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I

Niet minder bekoorlijk ;. de "klem. Ida met haar
bloemen". Men moet zelf een kinderlijk rein gemoed
hebben als Andersen had om zoo fijn en juist de kinderziel te voelen. G r oot moet men daarvoor zijn, behalve
teer en rein. Maar teer en rein zijn i s groot zijn I Men
moet in zichzelf heel wat doorgemaakt, heel wat doorgeworsteld en overwonnen hebben, om dat hoogtepunt
te bereiken. Niet minder klaar moet men met zichzelve
zijn, om het echte van het onechte te weten te onderscheiden zooals Andersen dat deed. Bewust, klaar, met
goddelijk verstand moet men dan zien, onbezoedeld
door lagere hartstochten.
Die kleine Ida is waarlijk een verpersoonlijking van
"het kind" in zijn engelachtige onschuld. Uit het gesprek, dat zij met den "student" (deze is Andersen
zelf) heeft, treft ons èn het volmaakte meevoelen èn
het meeleven van het kind in al zijn fijnheid en onbegrensde fantaisie en de wijze waarop wij Andersen
opnieuw leeren kennen in al zijn bekoorlijkheid, in zijn
kinderlijke onschuld, waardoor hij juist zag, dat wat
ach ter de dingen is, datgene wat het blijvende en
goddelijke is, en dat men niet leert zien door geleerdheid, maar alleen inturtief door de hoogere wijsheid.
De geleerde man van de rechtswetenschap, die de gesprekken van Andersen met de kleine Ida meemaakte,
is in dit verhaal daarvan het bewijs. Hij noemt alles
"domme fantaisie", wat in den grond het hoogere
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weten is. En heel zijn kennis, zijn uitgebreide wetenschap, al zijn geoefend hersenwerk baten niet om hem
te doen zien de geestelijke schoonheid der dingen, zooals een kind en een kindmensch die ervaren en ontroeren. Dat is het, de rechtsgeleerde kende de "ontroering" niet. Hij kon met het kind geen kind zijn, zooals
Andersen, die uren lang voor de kleine kon zitten
knippen. Zijn papieren uitknipsels zijn beroemd geworden
en een onderwerp voor vele Andersen-kenners, dat met
succes geheel afzonderlijk door hen behandeld is. Uit
weinig sprookjes leert men den persoon van Andersen
zoo direct kennen als uit dit sprookje; wij zien hem
als in levende lijve voor ons zitten op de sofa: kind,
fantast, diepdenker en filosoof.

"Mijn arme bloemen zijn heelemaal dood", zei
de kleine Ida. "Gisteren waren ze nog zoo mooi
en nu hangen alle blaadjes verwelkt en slap neer.
Waarom doen zij dat ?" vroeg ze aan den student,
die op de sofa zat, en van wien ze bijzonder veel
hield. Hij wist ook zulke prachtige geschiedenissen
te vertellen en knipte de grappigste figuurtjes uit:
"harten met kleine dametjes erin, die dansten,
bloemen en groote kasteelen, waarvan men de
deuren kon open maken; 0, hij was een vroolijke,
aardige student! "Waarom zien de bloemen er
zoo verlept uit?" vroeg ze weer en liet den student
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een bouquet zien, die heelemaal verwelkt was.
"Weet je wat hun scheelt?" zei de student.
"De bloemen zijn vannacht op het bal geweest, en
daarom laten ze nu de kopjes hangen.
"Maar bloemen kunnen toch niet dansen", zei
kleine Ida toen.
"Ja, wel zeker", zei de student, "wanneer het
donker is en wij slapen, dan springen zij vroolijk
rond; bijna iederen nacht hebben ze bal".
"Mogen kinderen ook op zoo'n bal komen?"
,Ja wel", antwoordde de student, "heele kleine
madeliefjes en anemoontjes".
"Waar dansen de mooie bloemen dan?" vroeg
kleine Ida.
"Je bent toch dikwijls buiten de poort van het
groote slot geweest, waar de koning 's zomers
woont, en waar die prachtige tuin met al die
bloemen is? En je hebt zeker de zwanen daar
dikwijls gezien, die zoo mooi en statig kwamen
aanzwemmen, wanneer je hun stukjes brood toewierp. Geloof me maar vrij, daar ginds is dikwijls
groot bal!"
"Ik was gisteren met Moeder in den tuin", zei
Ida, .,maar alle bladen waren van d~ boomen, en
er waren heelemaal geen bloemen meer. Waar
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ZIJn die dan nu? In den zomer zie ik er toch zooveel".
"Wel, ze zijn binnen in het slot" , zei de student,
"zoodra de koning en alle hovelingen naar de
stad gaan, loopen alle bloemen gelijk naar het
slot en maken daarbinnen echt plezier met elkaar.
Als je ook naar binnen gaat, zal je daar de beide
allermooiste rozen op den troon zien zitten: die
zijn dan de koning en de koningin; de roode
hanekammen gaan op een rij aan beide zijden
van hen staan en doen niets dan buigen voor het
vorstelijk paar; zij zijn de kamerheeren. En dan
komen al de kleinere bloemen en is het groot
bal. De blauwe viooltjes stellen adelborsten voor
en dansen met hyacinthen en crocussen, die ze
"freule" noemen; de tulpen en de groote vuurlelies zijn oude dames, die toezien, dat er mooi
gedanst wordt, en dat alles netjes en ordelijk
toegaat".
"Maar", vroeg de kleine Ida, "is er dan niemand
die de bloemen eenig kwaad doet, omdat ze in
het slot van den koning zijn".
"Och, er is eigenlijk niemand, die dat zoo precies
weet", zei de' student. "Soms komt de oude slotbewaarder die buiten aan de poort staat en die
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een groote bos sleutels bij zich heeft, 's nachts wel
eens binnen, maar zoodra de bloemen de sleutels
in het sleutelgat hooren steken, houden zij zich
doodstil en verstoppen zij zich achter de lange
overgordijnen en kijken heel voorzichtig om het
·" .
hoek Je
"Ik ruik, dat er hier bloemen zijn", zegt de
oude slotbewaarder dan, maar hij kan ze niet zien.
"Dat is heerlijk", riep kleine Ida lachend uit
en klapte in haar handjes. "Maar zou ik de bloemen
ook niet kunnen zien?"
"Ja zeker", antwoordde de student, "als je er
maar aan denkt, om wanneer je er weer uitkomt,
door het raam te kijken, dan zal je ze wel gewaar
worden. Dat deed ik vandaag ook, en toen zag
ik een lange, gele lelie op de sofa liggen; dat
was eene hofdame".
"Kunnen de bloemen uit de botanische tuin daar
ook komen? Kunnen ze den weg daarheen wel
vinden?"
,.Ja, zeker", antwoordde de student, "als ze willen,
kunnen ze vliegen. Heb je die mooie roode, gele
en witte vlinders wel eens gezien? Die zien er
net als bloemen uit; ze zijn het ook geweest. Ze
zijn van hun stengel af hoog in de lucht gevlogen
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en hebben met hun blaadjes gewerkt, alsof het
kleine vleugeltjes waren, en daar vlogen ze, hoor.
En omdat ze dat zoo mooi deden, kregen ze toestemming om ook overdag rond te vliegen en
behoefden dus niet meer vast op hun steel te
blijven zitten en eindelijk werden toen de blaadjes
werkelijke vleugels. Dat heb je toch zelf dikwijls
genoeg gezien. Het kan echter ook wel zijn, dat
de bloemen uit den botanischen tuin nog nooit in
het slot van den koning geweest zijn of niet weten,
dat het daar 's nachts zoo vroolijk toegaat. En
daarom wil ik je eens wat zeggen: de professor
in de botanie, die hier naast woont, zou wat verbaasd zijn, als hij het wist; je kent hem toch wel?
Wanneer je eens in zijn tuin komt, moet je eens
aan een van zijn bloemen vertellen, dat daar ginder
in het slot groot bal is, en die vertelt het dan
wel aan de andere bloemen en dan vliegen ze
allemaal weg; als dan later de professor in zijn
tuin komt, is er geen enkele bloem meer, en dan
begrijpt hij er niets van, waar ze toch allemaal
gebleven zijn".
"Maar hoe kan die eene bloem het dan aan al
de anderen vertellen? De bloemen kunnen toch
niet praten!"
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"Dat kunnen ze ook eigenlijk niet", zei de
student, "maar dan maken ze allerlei gebaren.
Heb je dan nooit gezien, dat de bloemen, wanneer het een beetje waait, elkaar toeknikken en
al hun groene blaadjes bewegen? Dat is voor
hen even duidelijk, als wanneer wij met elkaar
praten".
"Kan de professor die gebaren dan ook begrijpen?" vroeg Ida.
"Ja, natuurlijk. Op zekeren morgen in den tuin
komend, zag hij een grooten brandnetel staan, die
met zijn bladen allerlei gebaren maakte tegen een
mooie, roode anjelier. Zij zei: "je bent toch zoo
lief en ik houd verschrikkelijk veel van je!" Maar
zulke praatjes kan de professor niet velen, en hij
sloeg met zijn stok op de bladen van den brandnetel, want dat zijn zoo veel als hun vingers. Maar
toen brandde hij zich, en sinds dat oogenblik durft
hij nooit meer een brandnetel aan te raken".
"Dat is grappig", zei de kleine Ida en ze lachte
hartelijk.
"Hoe kan men een kind toch zulke onzin wijsmaken", zei de vervelende rechtsgeleerde, die een
bezoek was komen maken, en ook op de sofa zat.
Hij mocht den student niet lijden en bromde altijd,
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wanneer hij
zijn grappige figuurtje:::g
knippen: nu eens knipte hij uit papier een man,
die aan den galg hing en een hart in de hand
hield, want hij was een harten-dief; dan weer een
oude heks, die op een bezem reed en haar man
afranselde. Dat alles kon de rechtsgeleerde niet
goed velen en dan zei hij altijd, evenals dien dag:
"hoe kan je een kind toch zulke onzin wijsmaken!
Het is echte domme fantasie!" ...
Domme fantaisie! Onzin! Ja, maar poëtische onzin,
fantaisie, die een kind overgelukkig maakt, een schat
die het gedurende zijn gansche leven bewaart en waar
het met een gelukkige glimlach aan terugdenkt in de
latere jaren, wanneer de zorgen en de moeilijkheden
binnentreden. Dan denkt het terug aan de zalige uren,
waarin deze fantaisie het voerde naar het land der
overgelukkigen, aan de uren, die dan een troost zijn
voor zijn moeielijke uren. Arme professor in de botanie, arme rechtsgeleerde, die dit alles onzin noemen en
het niet velen kunnen. Gelukkige Andersen, gelukkige
dichter, die den kinderen zulk een schat kan meegeven in hun leven, gelukkige Andersen, die zulk een
klaar, rein gemoed had, dat z u Ik e fantaisieën er uit
konden opwellen 1
Waren ze niet innig-bekoorlijk, deze twee kinderen,
één groot en één klein, die daar samen op <Ie sofa in
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hun verbeelding het bloemen bal meemaakten, alsof het
er werkelijk was!
Men moet de driedubbele beproevingen hebben doorleefd, zooals de jonge man in "De Reiskameraad",
om zoo klaar de goddelijke waarheid in alles te kunnen
zien, zooals hij dat deed. En niet alleen zag hij dàt,
maar wie evenaart hem in fijnheid en in geestigheid
om dat zoo aan het daglicht te stellen. Juist door die
snedige geestigheid boeit en verrast Andersen steeds.
Wat zijn de verhalen, die hij ons opdischt vrooIijk en
frisch, hoe vermaken ze ons niet alleen, maar hoe doen
zij ons goed: zij zijn zoo gezond, zoo opwekkend, zoo
diep van zin tevens. Ze zijn als tintelend, kristalhelder
water, dat ontspringt uit de rotsen. Denkt eens aan
"de Prinses op de erwt", aan "de Zwijnenhoeder", hoe
hij daarin het onechte hekelt, denkt bovenal aan "de
Nachtegaal", laten wij de Tol en de Bal eens aandachtig nalezen, ons vermaken en onze winst, onze waarachtige geestelijke winst doen met "het Geldvarken".
Onnavolgbaar tevens is Andersen in de wijze, waarop
hij in zijn sprookjes de onbezielde voorwerpen weet te
bezielen!
Echt van onecht onderscheidde hij dan meesterlijk.
Is "de Prinses op de erwt" niet kostelijk, niet meesterlijk van menschenkennis ?

"Er was een prins", lezen wij, "die een prinses
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wilde huwen, maar het moest een werkelijke, een
echte prinses zijn. En hij reisde de geheele wereld
door om die te vinden, maar alle prinsessen, die
hij ontmoette, stonden hem om een of ander
tegen. Prinsessen waren er genoeg, maar of het
ook echte prinsessen waren, kon hij niet onderscheiden. Altijd vond hij iets bij hen, dat niet
heelemaal in orde was. En na langen tijd kwam
hij eindelijk diep treurig thuis, want hij wilde
toch zóó graag een echte prinses hebben.
Op zekeren avond brak er een hevig onweer
los, het bliksemde en donderde schrikwekkend,
de regen viel in stroom en neer, het was een noodweer! Opeens werd er aan de stadspoort geklopt,
en de oude koning ging er onmiddellijk heen om
haar te openen.
Het was een prinses, die buiten voor de poort
stond. Maar, 0 lieve Hemel, wat zag ze er door
den regen en het booze weer uit! Het water liep
haar uit de haren en de kleeren, het stroomde
door de punten harer schoenen naar binnen en
liep dan uit haar hakken weer uit. En toch zei ze,
dat ze een echte prinses was.
"Ja, dat zullen we eens nader onderzoeken",
dacht de oude koningin. Maar ze zei niets, ging
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naar de slaapkamer, nam er alle bedden uit en
lag een erwt op den bodem van het ledikant;
hierna nam ze twintig matrassen en stapelde die
boven op de erwt, en toen nog twintig donzen
dekbedden weer boven op de matrassen.
Hierop moest de prinses nu den geheel en nacht
liggen en 's morgens werd haar gevraagd hoe
zij geslapen had.
,,0, vreeselijk slecht", antwoordde de prinses,
"ik heb bijna den geheelen nacht geen oog dicht
gedaan. De· Hemel weet, wat er in het bed ge·
legen heeft! Ik heb op iets hards gelegen, zoodat
ik over mijn geheele lichaam bont en blauw ben!
Het is ontzettend!"
Toen waren zij overtuigd, dat zij een wezenlijke,
echte prinses was, omdat zij door de twintig
matrassen en de twintig donzen dekbedden heen
de erwt gevoeld had. Zoo fijn gevoelig kan niemand
anders zijn dan een echte prinses.
Toen nam de prins haar tot gemalin, want nu
wist hij, dat hij een echte prinses bezat, en de
erwt kwam in het museum van het paleis, waar
ze nog te zien is, wanneer niemand haar althans
gestolen heeft.
Zie, dit is nu de ware geschiedenis".
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Ja, waar is zij; want fijngevoeligheid voor de uite-:-l
lijke dingen, wordt al te dikwijls voor ware fijngeV~~=
ligheid gehouden van den geest. Hoe weinig betrekkelijk
vindt men dit in de wereld. Niemand, die meer aan
het gemis daarvan in zijn leven geleden heeft, dan
Andersen zelf. Hoe geestig en scherp tevens hekelt hij
in "De Zwijnenhoeder", de prinses, die enkel naar de
geboorte en titel prinses is en in waarheid, als het er
op aankomt zoo laag bij den weg als de werkelijk
allergeringste ; een allesbehale e c h te prinses ook.

II

"Er was een arme prins", luidt het daarin: "die
maar een heel klein rijK bezat, maar het was toch
altijd nog wel groot genoeg om op te trouwen,
en - trouwen wilde hij.
Nu was het wel een beetje vermetel van hem,
dat hij de dochter van den Keizer vroeg: "wil.
je mij hebben?" Maar toch waagde hij het, want
zijn naam was wijd en zijd beroemd en er waren
honderde prinsessen, die graag j a zouden gezegd
hebben, maar of z ij het zeggen zou?! Nu, we
zullen zien.
Op het graf van den vader van den prins
bloeide een rozenstruik; 0, het was een prachtstruik, die slechts om de vijf jaar bloeide, en ook
dan nog kwam er maar één roos aan. Maar wàt

156

voor een roos! Deze geurde zoo overheerlijk, dat
men alle leed en alle zorgen vergat, als men
daaraan rook. En dan had hij een nachtegaal,
die zingen kon, alsof al de mooiste melodieën in
de wereld in zijn klein keeltje zaten.
Die roos nu en die nachtegaal zOu hij aan de
prinses geven en hij pakte beiden in een grooten
zilveren doos en zond haar zijn kostbaar en dierbaar geschenk aldus toe.
De keizer nu liet het naar de groote zaal brengen
waar zich de prinses bevond en waar zij lIer komt
visite" met haar hofdames speelde, en toen zij nu
de groote doos met de kostbare geschenken zag,
klapte zij van plezier in haar handen.
"Ik wou, dat er een klein katje in zat" zei ze,
de doos openend. Maar er kwam de rozestruik
met de heerlijke roos uit.
,,0, neen maar, wat is die aardig nagemaakt"
zeiden de hofdames.
"De bloem is meer dan aardig, ze is charmante !"
zei de keizer.
Maar toen de prinses de roos eens betastte,
begon ze bijna te huilen.
"Bah, Papa" , zei ze, "het is geen kunstroos,
het is een nat u u rl ij k e".
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"Bah I" zeiden alle hofdames, "het is een natuurlijke I"
"Laat ons nu eerst zien, wat er verder in de
doos zit, voor wij ons boos maken", zei de keizer,
en toen kwam de nachtegaal eruit, die dadelijk
zóó mooi begon te zingen, dat men er niet onmiddellijk iets tegen kon hebben.
"Superbe, charmante I" zeiden de hofdames,
want ze praatten allen Fransch, de een al slechter
dan de andere.
"De vogel doet mij precies denken aan de speeldoos van den keizer zaliger", zei een oude cavalier,
"ach ja, het is geheel dezelfde klank, dezelfde
voordracht !"
"Ja", zei de keizer, "precies", en hij begon te
huilen als een kind.
"Het zal toch, hoop ik geen echte zijn" zei de
prmses.
"Ja, het is een natuurlijke vogel", zeide degeen
die hem gebracht had.
"Zoo, nu, laat de vogel dan vliegen", zei de
prinses en zij wilde heelemaal niet hebben, dat
de prins haar zou komen bezoeken.
Maar deze liet zich zoo maar niet afschepen;
hij beschilderde zijn gelaat bruin en zwart, drukte
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zijn muts diep in de oogen en klopte aan.
"Goeden dag, keizer!" zei hij, "kan ik hier
op het slot niet in dienst komen?"
Ja", antwoordde de keizer, "zie je, er zijn er al
zoovelen die om een plaatsing gevraagd hebben,
daarom weet ik niet, of je wel kunt aangenomen
worden, maar, ik zal aan je denken. Maar wacht
eens, daar valt me in, dat ik wel iemand gebruiken
kan om de zwijnen te hoeden, want we hebben
ontzettend veel van die dieren".
En toen werd de prins aangesteld als keizerlijke zwijnenhoeder. Hij kreeg een allerakeligst
klein kamertje dicht bij het varkenshok en moest
daar blijven; maar hij zat er den geheelen dag
te werken, en toen het avond was, had hij een
alleraardigst klein potje gemaakt. Rondom het
potje hingen allemaal belletjes en zoodra de pot
op het vuurtje stond en de inhoud ervan kookte,
begonnen al de belletjes te klingelen en speelden
de oude bekende melodie van:
"Ach, mijn lieve Augustijn,
Alles is weg".

Maar het allerkunstigste was nog, dat men, wanneer men den vinger in den wasem hield, die uit
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het potje kwam, direct ruiken kon, welke spijzen
er in al de verschillende keukens der stad toebereid werden. Dat was nu nog eens wat anders
dan die roos!
Juist kwam de prinses met al haar hofdames
voorbij het varkenshok wandelen, en toen zij de
bekende melodie hoorde, bleef ze staan met een
verheugd glimlachje op de lippen, want zij kon
ook "Ach, mijn lieve Augustijn" spelen. Het was
het eenige liedje, wat ze kende, maar dat speelde
ze dan ook met één vinger.
"Dat is de melodie, die ik ook kan spelen",
zei ze. "Dat moet wel een heel ontwikkelde zwijnenhoeder zijn! Hoort maar; en ga eens bij hem
binnen, en vraag wat slit instrument kost".
En toen moest een der hofdames naar binnen
gaan, in het kleine vertrekje; maar ze trok eerst
houten klompen aan.
"Hoeveel moet je voor die pot hebben?" vroeg
de hofdame.
"Tien kussen van de prinses", antwoordde de
zwijnenhoeder.
"God beware!" riep de hofdame uit.
"Ja, voor minder geef ik hem niet" , zet de
zwijnenhoeder.
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"Nu, wat antwoordde hij?" vroeg de prinses.
"Dat kan ik heusch niet overluid zeggen", hernam de hofdame.
"Nu, dan moet u het maar in mijn oor fluisteren".
"Hij is onbeschaamd", zei de prinses, waarop
zij verder ging.
Maar toen zij een klein eindje doorgeloopen
had, klingelden de belletjes zoo allerliefst:
"Ach, mijn lieve Augustijn,
Alles is weg, weg, weg!"

"Hoor eens", zei de prinses toen) "vraag hem
eens of hij tien kussen van mijn hofdames hebben
wil" .
"Neen, dank je wel", zei de zwijnenhoeder,
"tien kussen van de prinses, of ik houd den pot".
"Ja, wat is dat nu vervelend", zei de prinses.
"Maar dan moeten jullie vóór mij gaan staan,
zoodat niemand het ziet".
En de hofdames gingen voor haar staan, spreidden hun japonnen uit, en toen kreeg de zwijnenhoeder tien kussen en de prinses den pot.
Nu, dat was me een vreugde! Den geheelen
avond en ook den volgenden dag moest de pot
op 't vuur staan, en er was geen keuken haard in
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de geheele stad, waarvan zij niet wisten, wat er
op gekookt werd, zoowel bij de kamerheeren als
bij den schoenmaker. De hofdames dansten en
klapten in de handen van plezier.
"Wij weten wie zoete soep en eierkoeken eten
za], wij weten wie griesmeel en karbonaden krijgt;
wat is dat toch interessant!"
"Zeer interessant", zei de Grootmeesteres.
"Ja, maar vertel het geheim aan niemand, want
ik ben de dochter van den keizer".
"Ja wel, dat begrijpen we!" antwoordden allen.
De zwijnenhoeder, dat wil zeggen de prins,
maar de anderen wisten niet anders, als dat hij
een werkelijk zwijnenhoeder was, - liet geen dag
voorbijgaan zonder iets te maken; zoo maakte hij
een instrument, en wanneer men dit ronddraaide,
klonken alle mogelijke walzen, polka's en mazurka's
enz., die er van af de schepping der wereld bestaan hadden.
"Maar dat is superbe!" zei de prinses, terwijl
ze voorbij wandelde. "Ik heb nooit schooner compositie gehoord. Hoor eens, ga naar binnen, en
vraag wat dit instrument kost, maar kussen doe
ik hem niet meer!"
"Hij wil er honderd kussen van de prinses voor
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hebben", zei de hofdame, die naar binnen was
gegaan om het hem te vragen.
"Ik geloof, dat hij gek is", zei de prinses, en
toen ging ze verder; maar toen ze een klein eindje
geloopen had, bleef ze staan. "Men moet de kunst
aanmoedigen", zei ze. "Ik ben de dochter van den
keizer! Zeg hem, dat hij er, evenals de eerste keer,
tien kussen voor krijgen kan; de overige kan hij
dan van mijn hofdames krijgen".
"Ja, maar dat doen we niet graag!" zeiden de
hofdames.
"Dat is maar onzin", zei de prinses, "want als
ik hem wel kus, kunnen jullie het ook. Denkt eens
aan, ik geef jullie kost en loon !'J En toen moesten
de hofdames weer bij den zwijnenhoeder binnen
gaan.
"Honderd kussen van de prinses", zei hij, "of
ieder behoudt het zijne".
"Gaat vóór me staan", zei ze toen; en toen
gingen de hofdames vóór haar staan, waarna de
zwijnenhoeder de prinses kuste.
"Wat is dat toch voor een oploopje voor het
zwijnenhok" , zei de keizer, die op zijn balcon
stond. En hij wreef zich de oogen eens uit en
zette zijn bril op.

16 3

"Het zijn zoo waarlijk de hofdames, die daar
bezig zijn; ik moet toch eens gaan kijken. En
toen klapte hij zijn pantoffels van achteren op,
want het waren schoenen, die hij omgeslagen had!
Neen maar, wat hij toen te zien kwam!
Zoodra hij beneden bij het varkenshok kwam,
liep hij heel zachtjes op zijn teenen, en de hofdames
hadden zoo zeer al hun gedachten bij het tellen
der kussen, opdat het eerlijk zou toegaan, dat zij
den keizer heelemaal niet zagen. De keizer ging
op zijn teenen staan. "Wat is dat daad" zei hij,
toen hij zag, dat zij elkaar kusten en toen gaf hij
hen een slag met een van zijn pantoffels op het
hoofd, juist toen de zwijnenhoeder de zes-en-tachtigste kus kreeg.
"Scheer je weg", zei de keizer, want hij was
boos. En zoowel de prinses als de zwijnenhoeder
werden uit zijn keizerrijk verjaagd.
Daar stond ze nu en weende; de zwijnenhoeder
schimpte, en de regen viel in stroomen neer.
"Ach, ik ongelukkig schepsel" , zei de prinses,
"had ik den mooi en prins toch maar genomen.
0, wat ben ik toch ongelukkig!"
En de zwijnenhoeder ging achter een boom,
waschte zich het bruin en het zwart van het ge-
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zicht, trok de armoedige kleeren uit en kwam nu
in zijn prinsendracht te voorschijn, zoo schoon dat
de prinses een diepe buiging voor hem maakte.
"Ik ben alleen maar hier gekomen om te zeggen
dat ik je veracht", zei hij. Ge wildet geen eenvoudigen prins; je hebt de roos en de nachtegaal
versmaad, maar den zwijnenhoeder kondt ge wel
kussen voor een speeltuig; dat heb je er nu van".
En toen ging hij weer naar zijn koninkrijk en
deed de deur voor haar neus dicht. Toen kon ze
buiten staan en zingen:
"Ach, mijn lieve Augustijn
Alles is weg, weg, weg.
Kan men zich een scherper, geestiger en vermakelijker hekeldicht denken dan dit? De pure ziel van
Andersen verzette zich steeds vóór alles tegen wat
"onwaar, onecht was"; hij kon dit niet hebben; hij
kwam er vol verontwaardiging tegen op. Op nog voornamer, echt gedistingeerde wijze heeft hij hieraan uitdrukking gegeven in het welbekende, overschoone verhaal van "de Nachtegaal", dat de allergrootste kunstenaars bezield heeft om het voor te dragen. Daarin
hetzelfde idee, dat men aan het hof de kunstnachtegaal
ver, ver boven de echte stelde, omdat de echte nederig
van uitzicht was, zoo als immers al het echte onopgesierd
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is. De kunstnachtegaal daarentegen was ingelegd met
diamanten, robijnen en safieren, en had een staart, die bij
de minste beweging schitterde als goud en zilver. Maar
de "echte" was het ten slotte, die den koning op zijn
ziekbed de booze geesten moest verdrijven en hem genezen, want het booze en valsche kan niet bestaan in
tegenwoordigheid van het echte en ware.
Niet minder geestig en "raak" zou men het kunnen
noemen, is Andersen in zijn wijze, waarop hij onbezielde
voorwerpen weet te bezielen. Wij noemen o. m. "De
Stopnaald", "Het standvastige tinnen soldaatje", "De
Herderin en de Schoorsteenveger", het hierboven aangehaalde "Geldvarkentje", "De Halsboordjes", en "De
inktkoker en de Pen". In de beide laatste hekelt hij zoo
geestig het "pochen", en kleinzielige van zich voor te
doen in de eerste plaats zooals men ni e t is, en in
de tweede plaats op het zichzelf prijzen over iets, waartoe
men ten slotte toch slechts het werktuig is geweest in
Hooger hand. Beide sprookjes willen wij nader onder
het oog brengen, het tweede voornamelijk om te doen
zien, hoe nederig en devoot Andersen was en zoo in
het geheel niet ijdel, zooals hem bij voortduring wordt
ten laste gelegd. Hij heeft zelf .zeer veel beleden onder
die beschuldiging, zooals men herhaaldelijk uit zijn
"Sprookje van mijn leven" lezen kan. Maar de meesten
begrepen zijn kinderlijke, absoluut zuivere vreugde niet,
die hij had over zijn werk, dat hem dierbaar was boven
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alles. Mag men zich niet dankbaar verblijden over een
gave, die God ons schonk; is dat verkeerd? Maar de
menschen zijn helaas zoo dikwijls geneigd, dit verkeerd
uit te leggen. Ootmoedig dankbaar zich verblijden is
geen ijdelheid.
Niemand meer dan Andersen juist voelde hoe hij slechts
de geroepene was om Gods stem over te bJ:engen op
de menschen. Hij beschouwde zich als het kanaal waardoor het Goddelijke tot de menschen gebracht werd
en hij was er diep van doordrongen, dat het zijn plicht
was te zorgen, dat dit kanaal zoo zuiver mogelijk was,
zoodat het Goddelijke er onbezoedeld door weerklinken
kon. Iemand, die bewezen heeft zóó goed en rein te
wezen, mag men wel toeschrijven, daarin geslaagd te zijn.
Met al de kracht, die in mij is, zal ik hem blijven
verdedigen, wanneer hij beschuldigd wordt van ijdelheid. Laten de beide sprookjes, die hier volgen, voor
zich zelve spreken. Men ziet er uit hoe wars Andersen was
van verwaandheid, hoe nederig hij voelt, dat hij uit
genade datgene aan de menschen heeft mogen brengen,
wat hen nader bracht tot God. Zoo dan eerst "de Halsboordjes", de domme verwaandheid, zou men het kunnen betitelen.

"Er was eens een rijk cavalier, wiens gezamenlijke bezittingen bestonden in een laarzentrekker
en een haarborstel, maar hij had het mooiste hals167

boordje van de wereld en van dit halsboordje
zullen we nu de geschiedenis hooTen.
Het had nu den leeftijd gekregen, waarop het
er aan begon te denken te trouwen, en zoo gebeurde het eens, dat hij tegelijk met een kou seband in de wasch kwam.
"Sapperloot!" zei het halsboordje, "zoo iets slanks
en fijns, en liefelijks en sierlijks heb ik nog nooit
in mijn leven gezien! Mag ik u eens naar uw
naam vragen?"
"Dien zeg ik u niet!" antwoordde de kouseband.
"Waar behoor je dan thuis?" vroeg het halsboord.
Maar de kouseband had een ietwat schuchtere
natuur, en bovendien vond zij de vraag toch ook
wel een beetje vreemd.
"Je bent zeker een lijfgordel" , zei het halsboordje, zoo'n inwendige lijfgordel, meen ik, en
ik merk wel, dat je zoowel tot nut als tot sieraad
dient, mijn klein, lief jonkvrouwtje" .
"Je mag niet meer tegen me spreken", zei de
kouseband, "ik meen toch, dat ik daartoe geen
aanleiding heb gegeven".
,,0, maar, wanneer men zoo mooi is als gij",
zei het halsboordje, "is dat aanleiding genoeg".
"Ga weg, kom niet zoo dicht bij me", zei de
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kouseband, "je ziet er nu als een echt manspersoon uit".
"Ik ben ook een fijne cavalier", zei het halsboord;
"ik bezit een laarzentrekker en een haarborstel".
En dat was heelemaal niet waar, want het was
zijn "heer", die deze dingen bezat. Maar hij pochte.
"Kom niet zoo dicht bij me", herhaalde de kouseband. "Ik ben dat niet gewend".
,!Nuf', zei de halsboord. En toen werden zij
uit de was eh genomen, gesteven, over een stoel
in de zon gehangen, en toen op een strijkplank
gelegd. Toen kwam het gloeiende ijzer.
"Mevrouw de weduwe!" zei het halsboordje,
"kleine Mevrouwtje! Ik word door en door warm t
Ik voel me heel wat anders; ik kom heelemaal
uit de plooi; ge brandt een gat in me! Oef! Ik
vraag u tot mijn bruid!"
"Onbeschaamd schepsel!" zei het strijkijzer en
streek trots over het halsboord heen, want het
verbeeldde zich een stoomketel te zijn, die op de
spoorrails stond en de wagons moest voorttrekken.
"Onbeschaamd schepsel", herhaalde het.
Het halsboordje was aan één kant een beetje
gesleten en daarom kwam de schaar de franjes
afknippen.
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,,0", zei het halsboordje, "je bent zeker vroeger
danseres geweest! Wat kan je je beenen mooi
uitstrekken! Het is het allerbekoorlijkste, wat ik
ooit in mijn leven gezien heb! Dat kan geen
mensch je nadoen".
"Dat weet ik ook wel", antwoordde de schaar.
"Je verdiende Gravin te zijn", zei het halsboord.
"Alles wat ik bezit, bestaat uit een fijnen cavalier,
een laarzentrekker en een friseerkam. Had ik toch
maar een graafschap!"
"Wat? Wil je vrijen?" zei de schaat, want ze
ergerde zich, en deed zoo'n diepen knip, dat het
halsboordje wel gewond moest zijn.
"Ik zal de haarborstel maar liever het hof maken",
dacht het halsboordje, "het is opme~kelijk wat een
prachtige haren je hebt, meisjelief! Heb je er
nooit eens aan gedacht. je te verloven?"
"Ja, dat heb ik heel zeker", antwoordde de haarborstel, "want ik heb me met den laarzentrekker
verloofd" .
"Verloofd?" riep het halsboordie uit. Nu was
er niemand meer wie hij het hof kon maken, en
daarom verachtte hij nu opeens alle mogelijke
vrijerij.
Er verliep een lange tijd, toen het halsboordje
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in den zak terecht kwam van een voddenkoopman.
Daar trof hij een gezelschap van lompen aan: de
fijne soorten bij elkaar en de grove bij elkaar,
zooals dat zoo behoort. Zij hadden allen heel wat
te vertellen, maar het halsboordje het allermeest,
want dat was een echte pochhans.
"Ik heb ontelbaar vele liefdesavonturen gehad !"
zei het halsboordje. "Ik werd letterlijk niet met
rust gelaten. Maar ik was dan ook een fijne
cavalier, één, die gesteven was. Ik bezat zoowel
een laarzentrekker als een haarborstel, die ik
nooit gebruikte! Zij hebben mij ook maar eens
gezien, toen ik op mijn zij lag! Nooit vergeet ik
mijn allereerste liefde! Het was een lijfgordel,
ach, hoe fijn en sierlijk en lief zag zij er uit!
En mijn eerste liefde stortte zich om mij in een ketel
met kokend waschwater.
Daar was ook een weduwe, die tot over haar
ooren verliefd op me was! maar ik liet haar
smachten, tot de tranen haar over de wangen
rolden. Dan had je nog de eerste danseres der
wereld, en die bracht mij uit spijt, dat ik haar
niet hebben wilde, de wonde toe, waarvan ik nu
nog het litteeken draag, ze was zeer driftig en
opvliegend. Mijn eigen haarborstel was op me
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verliefd, en verloor al heur haren uit liefdesmart.
Ja, ik heb in dit opzicht heel wat doorleefd;
maar het meest spijt het mij voor de kouseband ...
om de lijfgordel wil ik zeggen, die zich in het
kokende water stortte. Ik heb veel op mijn geweten. Het wordt meer dan tijd, dat ik blank
papier word!"
En daartoe kwam het halsboordje ook; alle
lompen werden wit papier, maar het halsboordje
werd juist het stuk papier, dat wij hier zien, en
waar deze geschiedenis op gedrukt is geworden ...
En dat gebeurde daarom, omdat hij achteraf zoo
vreeselijk over dingen bluft, die heelemaal niet
waar waren. Dat zullen wij ter harte nemen, opdat het later met ons ook niet zoo gaat, want we
kunnen toch nooit weten, of we ook niet eenmaal
in den zak met vodden terecht komen en in wit
papier worden veranderd, waar onze levensgeschiedenis, zelfs de allergeheimste, op wordt gedrukt, zoodat wij evenals het halsboordje, die aan
iedereen vertellen moeten".
DE INKTKOKER EN DE PEN.

In de kamer van den dichter, waar zijn inktkoker op de tafel stond, werd gezegd: het is

17 2

toch merkwaardig wat er al niet uit 'een inktkoker
komen kan! Wat het nu weer wezen zal! Ja,
het is heel merkwaardig!"
"Dat is het zeer zeker" zei de inktkoker. "Het
is onbegrijpelijk! dat zeg ik dagelijks!" zei hij tot
den pennenhouder en tot de andere dingen op
de tafel, die het maar hooren konden. "Het is
zeldzaam, wat er al niet uit mij gekomen is. Ja,
ongeloofelijk zelfs! En ik weet waarlijk zelf niet,
wat nu het volgende weer wezen zal, wat de
mensch weer begint uit mij te scheppen. Een
druppel uit mij is voldoende om een halve bladzijde papier te vullen, en wat kan. daar al niet
op staan! Ik heb toch iets heel merkwaardigs,
van mij gaan alle werken van den dichter uit,
werken van innig gevoel, van fijne humor, van
treffende natuurschilderingen ; ik begrijp het eigenlijk zelf niet, want ik ken de natuur zelf heelemaal
niet, maar dat heb ik nu eenmaal alles in mij!
Uit mij zijn ze gekomen en gaan ze de wereld
in, die scharen van licht zwevende, bekoorlijke
meisjes, van dappere ridders of snuivende rossen,
van blinden en lammen, ja ik weet zelf al niet
van wie wel, ik verzeker je, dat ik er zelf heelemaal niet bij denk!"
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"Daar heb je gelijk in", zei de pen, "denken
doe je heelemaal niet, want wanneer je dat deed
zou je ook begrijpen, dat je slechts de vloeistof
er voor levert. Jij geeft de vloeistof, opdat ik op
het papier datgene kan neerschrijven, wat in mijn
binnenste woont, de vloeistof, waarmee ik dit
alles schrijvende tot aanschouwing kan brengen.
De pen is het, die schrijft, daaraan twijfelt geen
mensch, en de meeste menschen hebben toch
evenveel idee van poëzie als een oude inktkoker".
"Je hebt slechts weinig ondervinding", antwoordde de inktkoker, "je bent nog maar ééne
week in dienst, en al half opgebruikt! Verbeeldt
jij je soms dat jij de dichter was! Je bent maar
een dienstbode, en vóór jou heb ik er velen van
jou soort gehad, zoowel uit de ganzenfamilie als
uit Engelsch fabricaat, ik ken de ganzepen zoo
goed als de stalen pen. Vele heb ik er in dienst
gehad, en ik zal er nog vele in dienst hebben,
wanneer de mensch eerst komt, die mij in beweging zet, en neerschrijft, wat hij uit mijn
binnenste te voorschijn haalt. Ik zou wel eens
willen weten: wat hij nu weer uit mij halen mag".
"Zwarte inktpot", zei de pen.
Laat in den avond kwam de dichter thuis, hij
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was in een concert geweest, had een uitmuntend~
kunstenaar viool hooren spelen en was geheel vervuld en verrukt van diens heerlijk spel. Een bewonderenswaardige volume aan geluid, aan heerlijke
tonen had hij uit zijn instrument gehaald: nu eens
had het geklonken als klingelende waterdruppels,
als rollende paarlen, dan weer als sjielpende vogels
in het koor, en als de suizende wind door de
dennenbosschen. Hij meende zijn eigen hart te
hooren weenen, doch in melodieën, zooals die in
de stem van een vrouw kunnen klinken. Het was
geweest, als klonken niet alleen de snaren van
de viool, doch zelfs de schroefjes en de klankbodem klonken mee! Het was overheerlijk geweest! En moeilijk ook maar het had geklonken
alsof er geen technische moeilijkheden bestonden,
alsof de strijkstok slechts zoo over de snaren
heen en weer gleed, men had kunnen denken,
dat ieder dat wel zoo zou kunnen nadoen. De
viool zong vanzelf, de strijkstok speelde vanzelf,
die beide waren het, die het alles deden, men vergat den kunstenaar, die hen leidden, die hen
leven en ziel ingaf; men vergat den kunstenaar;
alleen dàt herinnerde zich den dichter, en hij
schreef zijn gedachten daarover aldus neer:
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"Hoe dwaas zou het van de viool en den
strijkstok zijn zich te willen beroemen over hun
werk! en wij menschen toch doen dit zoo menigmaal: de dichter, de kunstenaar, de uitvinder op
het gebied van wetenschap, de veldheer, wij allen
doen het - wij allen zijn toch slechts de instrumenten waar God, de Heer, zelf op speelt; Hem
alleen de eer! Wij hebben niets, waar wij hoovaardig op zouden kunnen zijn!"
Ja, dat schreef de dichter neer, schreef het als
een gelijkenis neer, en noemde die: "De meester
en het instrument"_
"Daar heb je eens mooi op je kop gehad,
meneer", zei de pen tot den inktkoker, toen zij
weer alleen waren. "Je hoorde hem zeker wel hardop lezen, wat ik neergeschreven had?"
,.Ja, ik hoorde hem voorlezen, datgene, wat ik
hem te schrijven gaf", zei de inktkoker. "Dat is
een steek onder water voor jou, voor je overmoedig gezwets! Dat je toch niet begrijpen kunt,
dat men je eens de waarheid wilde doen hooren.
Ik gaf je een dolksteek regelrecht uit mijn binnenste uit; ik zal toch mijn boosaardigheid wel
zelf kennen".
"Inktpotscherf", zei de pen.
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"Schrijfstok", zei de inktkoker.
En elk van hen had de voldoening, dat hij
goed gesproken had, en het is een aangenaam
bewustzijn te weten, dat men goed geantwoord
heeft, daar kan men op slapen gaan, en zij sliepen
er ook op. Alleen de dichter sliep niet. Gedachten
welden in hem op als de tonen uit de viool,
rollend als paarlen, suizend als de stormwind door
de bosschen, hij vond zijn eigen hart in deze gedachten terug, ontving een bliksemstraal van den
Eeuwigen Meester. Hem alleen de eer!
Kan iemand, die zijn kunst aldus opvat, ijdel zijn?
Hij voelt toch i mmers te diep, dat hij slechts het instrument is in Gods handen I Anders ware hij aan den
inktkoker en de pen gelijk I
Merkwaardig is het verder, hoe Andersen's fantaisie
zich identificeert met het vormlooze Al, hoe hij met
de maan zeilt langs den hemel, fluit en praat met den
wind, hoe hij de sneeuw, den slaap, den nacht, den
dood en den droom als personen ziet.
"Er behoort moed toe", schrijft George Brandes in
zijn werk "Moderne Geister aus dem XIX Jahrhundert",
"om talent te bezitten". En dit zegt hij speciaalin zijn
uitmuntend stuk over Andersen, waarmede wij het volkomen eens zijn.
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"Men moet het wagen zijn inspiratie zuiver te volgen,
zich er volkomen aan over te geven. Men moet overtuigd zijn, dat de inval, die ons door het hoofd gaat,
gezond is, dat de vorm, die ons natuurlijk voorkomt.
zelfs wanneer hij geheel nieuw is, recht heeft, zich
geldig te maken. Men moet den moed hebben, zich op
de beschuldiging voor te bereiden, dat men geaffecteerd
is of op dwaalwegen is, vóór dat men zijn intuïtie vrij
volgt, waarheen deze ons ook voert. Toen de journalist
Armand Carrel eens in een critiek over een stuk moest
hooren: "zoo schrijft men nief', antwoordde hij: "Ik
schrijf niet, zooals moe n schrijft, maar zooals i k schrijf",
en dit is het eenige antwoord, dat een waarlijk begaafd
mensch geven kon. Deze verdedigt zich niet, maar
spreekt met zelfbewustheid het recht van het talent
uit, of liever gezegd, hij denkt bij dat alles niet. Hij
schrijft zó6, op zijne wijze, omdat hij niet anders kan,
hij doet het, daarmee uit en stoort zich aan een ander
niet, hoe ongewoon men het ook vinden mag. Zoo
deed Hans Christiaan Andersen ook, en wel voornamelijk in zijn sprookjes", gaat Brandes voort.
Men heeft b.v. in zijn sprookjes een begin als dit:
"Men zou hebben kunnen gelooven, dat er in den
eendenvijver iets zeer gewichtigs voorviel, maar er viel
niets voor I Alle eenden, die rustig op het water lagen
- enkele stonden op hun kop, want dat kunnen ze waggelden plotseling aan land. Men kan in de natte

178

klei de sporen van hun pootjes zien, en een heel eind
ver hun gesnater hooren" ; of wel hij zegt: "Zie I nu
vangen wij aan! Wanneer wij aan het eind van de
geschiedenis zijn, weten wij meer dan nu, want het
was een booze kabouter! Het was een van den allerslimsten, het was de Duivel til - Deze constructie, deze
woordvoeging der afzonderlijke zinnen, de geheele rangschikking strijdt tegen de eenvoudigste regels der syntaxe.
"Zoo schrijft men niet! Dat is waar; maar zoo spreekt
men. Tot volwassen menschen? Neen, maar tot kinderen, en waarom zou men niet bevoegd zijn, de
woorden in dezelfde volgorde neer te schrijven als
waarin men ze tot kinderen spreekt? Men verruilt hier
de gewone manier met een andere; niet de regels
der abstrakte geschreven taal, maar het begripsvermogen van het kind is hier datgene wat het bepaalt.
Er is dus ten slotte methode in deze wanorde. De aangenomen schrijftaal te vervangen door de vrije spreektaal, de stijvere uitdrukkingswijze der volwassenen om
te zetten in de taal, die het kind ge bruikt en verstaat,
wordt het doel van den dichter, zoodra hij besluit
"sprookjes voor kinderen" te schrijven. Hij heeft het
stoute voornemen om zich in een boek van de gewone
dagelijksche spreekwijze te bedienen, hij wil niet schrijven, maar praten, en hij wil gaarne als een schoolkind
schrijven, wanneer hij daarmee maar vermijdt, boekentaal te spreken. Het geschreven woord is arm en
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schraal, het gesprokene heeft allerlei nuances, intonaties en hulpmiddelen, welke het voorwerp, waarvan
sprake is, nabootst, in de handbeweging, welke het uitbeeldt, in de lengte of korte van den toon, zijn scherp
of zacht, ernstig of grappig karakter, in het geheele
gebarenspel en in de geheele houding. Hoe onbevangener
het wezen is, tot hetwelk men spreekt, des te duidelijker begrijpt het deze hulpmiddelen. Wie aan een kind
een verhaal vertelt, die vertelt onwillekeurig met vele
gestes en gebaren; want het kind ziet het verhaal gebeuren, even goed als dat het 't hoort vertellen, het
geeft er meer acht op, bijna als een hondje, op de
tee re of verbitterde betoning, dan op het feit of de
woorden vriendelijkheid of toorn uitdrukken.
Wie zich schriftelijk tot het kind wendt, moet dus
de wisselende toonval, de plotselinge pauzes, de beschrijvende gestes, de angst aanjagende gebaren, het
een gelukkige afloop verradende glimlachen, de scherts,
de liefkozingen, dit alles moet hij in zijn voordracht
weten te weven; hij moet weten te boeien, alles moet
I e ven. In de eerste plaats dus geen omschrijvingen,
alles moet frisch en natuurlijk-weg verteld worden, of
liever gezegd nagedaan worden. "Er kwam een soldaat
op den grooten weg aangemarcheerd: een, t wee, een,
t wee I En de trompetters bliezen: tratteratra 1 de kleine
jongen is er, tratteratra". "Hoor", zei vader slak, "hoe
het op de klisbladen trommelt, rondomdom, rondom-
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dom 1" Hier wordt, zooals in "het Madeliefje", met
"Nu, hoort eens" begonnen, dat onmiddellijk de volle
aandacht in beslag neemt. Hier wederom worden grapjes
gemaakt, zooals een kind dat doet: "toen hieuw de
soldaat de heks het hoofd af. D a a r I a g zeI" Men
hoort het lachen van het kind, dat volgt op deze korte,
niet zeer gevoelvolle, maar duidelijke voorspelling van
het afmaken. Dan weder worden er teere tonen aangeslagen als b.v. "De zon scheen op het vlas en de
regenwolken begoten het; en dat deed het even goed,
als het voor kleine kinderen is, om gewasschen te
worden, en die daarna een kus van moeder krijgen;
daarvan worden ze nog veel schooner" . Dat op deze
plaats een pauze in de vertelling gemaakt wordt, om
het kind de in den tekst vermelden kus te geven, is
iets, dat iedere moeder natuurlijk zal vinden. De kus
ligt als 't ware in het boek
De indruk kan op het kind nog versterkt worden,
wanneer men zich krachtens zijn sympathie geheel inleeft in het voorstellingsvermogen van het kind, zich
geheel aanpast daaraan. Het navolgende begin zal o. a.
elk kind kunnen begrijpen en zich kunnen voorstellen:
"het grootste groene blad hier in het land is toch heel
zeker het klisblad ; houdt men het voor zijn lijfje,
dan is het als een schortje, en legt men het op zijn
hoofd, dan is het bij regen even goed als een paraplu ie, want het is buitengewoon groot".
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Hoe gelukkig is toch een dichter als Andersen I
Welke schrijver heeft een publiek als hij I En welk een
vreugde moet het hem geweest zijn, in zijn droomen
het gewemel van honderde kindergezichtjes om zijn
lamp te zien, deze massa van bloeiende, stralende, roodwangige kleine krullebollen, zooals in de wolken van
een Katholiek altaarstuk, vlasblonde Deensche jongens,
fijne, Engelsche meisjes, zwartoogige Hindoemeisjes,
allen gebogen over zijn sprookjes, ze indrinkend als een
vlinder den honing I
Als geen ander heeft Andersen gewerkt op de verbeelding zijner kleine lezers, die alles bezielt en tot
een persoonlijk wezen maakt; in zijn verbeelding bezielt het kind een stuk huisraad even goed als een
plant, een bloem, een vogel of een kat, en het dier op
dezelfde wijze als de pop, als het portret, als de wolken,
de zonnestralen, de wind en de jaargetijden. Het voo rbe e I d van zulk een poëzie is de droom van het
kind, waarin de kinderlijke voorstellingen nog sneller
en met nog stouter veranderingen wisselen, als bij het
spel: daarom neemt de dichter (zooals in "de bloemen
van kleine Ida", in "Ole Oogensluiter", in "de kleine
Tuk", in "Vliermoedertje") gaarne zijn toevlucht tot
den droom; daarom komen dikwijls, wanneer hij den
kinderdroom weergeeft, welke het kindergemoed vervullen en beangstigen, zijn heerlijkste inspiraties voor
den dag, b.v. wanneer de kleine Hjalmar in zijn droom
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hoort, hoe de scheeve letters, die op hun neus liggen,
in een schrift jammeren. "Zie, zoo moet je je houden".
zei het voorbeeld, "zie, zoo schuin getrokken, met een
krachtigen neerhaal!" "Ach, we zouden zoo wel graag
zijn", zeiden Hjalmar's letters, "maar dat kunnen we
niet, we zijn te zwak I" "Dan moet je kinderpoeder innemen!" zei Ole Oogensluiter. ,,0, neen" riepen ze, en
opeens stonden ze zoo mooi slank overeind, dat het een
lust was om te zien". Tot zoover George Brandes.

"Ja, die kleine Tuk heette eigenlijk geen Tuk,
maar toen hij nog niet praten kon, noemde hij
zichzelf zoo j het moest Karel beduiden en dat
kon men er wel uit opmaken - als men het maar
weet! Nu moest Tuk passen op zijn zusje Guusje,
dat nog veel kleiner was dan hij, en gelijktijdig
moest hij ook zijn les leeren, maar die twee dingen
wilden maar niet goed samen gaan. De arme
jongen zat daar dan met zijn zusje op den schoot
en zong haar alle mogelijke liedjes voor, die hij
maar kende, en ondertusschen gluurde hij met
één oog in zijn aardrijkskundeboek, dat open voor
hem lag. Morgenochtend moest hij niet alleen alle
steden in Seeland kennen, maar er alles van weten,
wat er maar van te vertellen viel.

183

Nu kwam moeder thuis, die uit geweest was,
en nam klein Guusje op haar arm! Tuk liep gauw
naar het venster en las nu zoo ijverig, dat hij zijn
oogen bijna uit het hoofd gelezen had, want het
werd steeds donkerder. Maar Moeder had geen
geld om het licht op te steken!"
"Daar gaat de oude waschvrouw uit de steeg
hier tegenover", zei de moeder, toen ze even opkeek en uit het venster zag. "De arme vrouw
kan zich nauwelijks voortslepen en nu moet ze
nog een emmer vol water van de pomp naar huis
dragen; kom Tukje, wees een lief kind en help
de arme vrouw eens! Wil je?"
En Tuk liep snel naar den overkant en hielp
haar. Toen hij echter weer in het kamertje terug
kwam, was het heelemaal donker geworden, van
licht opsteken was geen sprake, en er bleef hem
niets anders over dan om naar bed te gaan: dat
was een oude slaapbank. En toen hij daar op lag,
dacht hij aan zijn aardrijkskunde-les en aan Seeland
en aan alles, wat de leeraar verteld had. Hij had
eigenlijk nog wat moeten lezen, maar dat kon hij
niet meer, en hij legde het aardrijkskunde-boek
onder zijn hoofdkussen, omdat hij wel eens gehoord had, dat dit heel veel hielp, wanneer men
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zijn les leeren wil; maar, men kan er toch niet
te vast op rekenen. En daar lag hij nu en dacht
en dacht; en opeens was het net alsof iemand
zijn oogen en zijn mond kuste. - Hij sliep, en
sliep toch ook weer niet; het was net alsof de
oude waschvrouw hem met haar lieve, zachte oogen
aanzag en zei: "het zou een groote zonde zijn,
wanneer je morgenochtend vroeg je les niet kende!
Jij hebt mij geholpen, en daarom wil ik nu jou
helpen, en onze lieve God zal dat altijd doen!"
En opeens kriebelde en krabbelde het boek
onder Tuk's hoofdkussen.
"Klok-klok-klok! Daar kwam een hen aankruipen,
een hen uit Kjöge: "ik ben een Kjögehen!" zei
ze, en toen vertelde ze hoeveel inwoners dat stadje
had, en van den veldslag, die daar geleverd was,
maar die was niet van zoo heel veel beteekenis
geweest. "Kriebel, krabel, plons!" daar viel er
een naar beneden; het was een houten vogel, de
papegaai van het vogelschieten in Prästoe. Die
vertelde, dat er daar net zooveel inwoners waren
als hij spijkers in het lijf had; ook was hij erg
trots. "Thorwaldsen heeft vlak bij mij gewoond.
Plons! hier lig ik prachtig". Maar Tuk lag nu
niet meer rustig in bed, want plotseling zat hij
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te paard. "Hu, hu, hop, hop ging het. Een prachtig gekleede ridder met een blinkenden helm op
hield hem voor zich op het paard en zoo reden
zij gezamenlijk door het bosch heen naar de oude
stad Wordinborg. Dat was een zeer groote, levendige stad; op de burcht van den koning stonden
twee hooge torens en uit alle vensters straalde
licht. Binnenin werd er gedanst en gezongen en
koning Waldemar en de jonge, mooi opgesierde
hofdames dansten met elkaar. Nu werd het morgen,
en zoodra de zon opkwam, zonk plotseling de
geheele stad en het slot van den koning in den
grond en de eene toren na de andere stortte
ineen, zood at er ten laatste mets meer overbleef
dan een ruïne van het slot, dat er eens gestaan
had en de stad was nu heel klein en arm en de
schooljongens kwamen met hun boeken in den
arm uit school en zeiden: "tweeduizend inwoners",
maar dat was heelemaal niet waar, want zooveel
had het plaatsje er niet meer.
En kleine Tuk lag in bed, en het was hem
alsof hij dit alles droomde, en toch droomde hij
alweer niet, maar er stond iemand vlak bij hem.
"Klein Tukje, klein Tukje !". Het was een zeeman, een heel klein mannetje, zoo klein, alsof hij
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nog een adelborst was; maar hij was geen adelborst. "Ik kom je de groeten uit Corsör brengen,
dat is een stad, die aan het opbloeien is, een
levendige, drukke stad, die stoombooten en postwagens heeft. Vroeger werd ze altijd leelijk genoemd, maar dat is ze nu niet meer".
"Ik lag aan zee", zei Corsör, "ik heb mooi
land, wegen en weide, en ik heb aan een dichter
het leven gegeven, die geestig en onderhoudend
was, en dat zijn lang niet alle dichters. Ik wilde
eens een schip uitrusten, dat een reis om de
wereld zou maken, maar ik deed het niet, hoewel
ik het best had kunnen doen, en dan ruik ik ook
overheerlijk, want dicht voor de stadspoort bloeien
de prachtigste rozen!"
Het werd klein Tukje bepaald groen en geel
voor de oogen, maar toen het gewirrewar van
kleuren een weinig verbleekte zag hij opeens
een dicht met groen begroeide, steile rotswand
en hoog boven op de rots stond een oude kerk
met twee hooge, spitse torens. Uit den rotswand
ontsprongen verschillende bronnen die dikke waterstralen neerzonden, zoodat het onophoudelijk
kletterde en bruischte, en dicht daar bij zat een
oude koning met den gouden koningskroon op
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zijn witte haren. Dat was koning Hroar bij de
bron, dicht bij de stad Roeskilde, zooals men haar
thans noemt. En over de steile rotswand klommen
hand aan hand met hun gouden kronen op alle
koningen en koninginnen van Denemarken, en
het orgel speelde en de bron kletterde. Klein
Tukje zag en hoorde alles heel duidelijk. "Vergeet
de steden niet", zei koning Hroar.
Opeens was alles weer weg; ja, waarheen! En
het was Tukje net, alsof men een blad in een
boek had omgeslagen. En nu stond er een oude
boerin voor hem, die uit Soröe kwam, waar het
gras groeit tusschen de steenen op de markt.
Zij had een schort van grijs linnen over haar
hoofd en rug hangen, en dat was heel nat, het
moest wel heel erg geregend hebben". "Ja, dat
had het ook", zei ze, en nu begon ze allerlei
aardige dingen te vertellen uit de comediestukken
van Holbergen over Waldemar en Absalon. Maar
plotseling zakte ze ineen en schudde met het
hoofd alsof ze springen wilde. "Kwak", zei ze, "het
is nat, het is nat; het is heerlijk stil in Soröe!"
Nu was ze opeens een kikvorsch geworden; Kwak!"
en dan was ze weer een oude vrouw. "Men moet
zich naar het weer kleeden" , zei ze, "het is nat,
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het is nat! Mijn stad is precies als een flesch:
bij het kurken komt men er in, bij het ontkurken
komt men er weer uit! Vroeger had ik de verrukkelijkste visschen, en nu heb ik frissche gezonde,
roodwangige jongens op den bodem van de flesch,
die leeren allerlei wijze dingen: "Hebreeuwsch!
Grieksch! Kwak!" Dat klonk precies zoo als kikvorschen die kwaken of alsof men met groote
laarzen over een moeras stapt, steeds hetzelfde
geluid, zó6 eentonig en vermoeiend dat klein
Tukje er ten laatste door insliep, wat nu ook
heelemaal niet kwaad voor hem was.
Maar zelfs in dezen slaap kwam een droom of
wat het dan ook wezen mag. Zijn kleine zusje
Guusje met de blauwe oogen en het blonde krulhaar was opeens een groot, slank meisje geworden,
en zonder dat ze vleugels had, kon ze toch vliegen,
en nu vlogen ze samen over Seeland, over de
groene bosschen en de blauwe zee.
"Hoor je den haan wel kraaien, Tukje? Kukeleku! De hanen in Kjöge vliegen allen op! Je zult
nog eenmaal een hoenderhof krijgen, een groote,
groote hoenderhof! En je zult kommer noch leed
hebben. En je zult het fijn hebben, zooals het
heet en een rijk en gelukkig man worden. Je huis
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zal verrijzen zooals koning Waldemar' s toren en
rijk opgesierd zijn met marmeren zuilen, zooals
die uit Prästoe. Je begrijpt me wel. Je naam zal
met roem en eere over de geheele wereld weerklinken, zooals het schip dat te Corsör van stapel
zou loop en en in Rceskilde. .. vergeet de steden
niet", zei koning Hroar - je zult het alles vlug
en vlot op zeggen, Tukje en wanneer je dan ten
slotte in het graf gelegd wordt, zal je er rustig
slapen" . .. "Alsof ik in Söroe lag", zei Tuk, en
toen werd hij wakker. Het was een zonnige morgen,
en nu kon hij zich niets meer van zijn droom
herinneren. Maar dat was ook heelemaal niet
noodig, want men behoeft niet te weten, wat er
in de toekomst gebeuren zal.
Nu sprong hij vlug uit zijn bed en las in zijn
boek, en in een seconde kende hij zijn les. De
oude waschvrouw echter stak haar hoofd om de
deur, knikte hem vriendelijk toe en zeide:
"Wel bedankt hoor, lief kind, voor je hulp.
De lieve God moge je mooie droom in vervulling
brengen I"
Klein Tukje wist heelemaal niet, wat hij gedroomd had - maar, de lieve Heer wist het.
Deze merkwaardige droom motieven nu heeft Andersen
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ook van de Ouden. Gedurende den slaap toch verlaat
de Ziel het lichaam, volgens de oude primitieven zooals wij reeds zagen en beleefde wonderlijke dingen,
welke avonturen na het ontwaken als droomen werden
oververteld. In de oudste Duitsche sagen reeds vindt
men deze voorstellingen van lichaam en Ziel. Een
mensch slaapt in, lezen wij, uit zijn mond kruipt een
diertje, een slangetje of een wezel of een muis; soms
zweeft er slechts een wolkje uit. Het dier komt weer
in den mond van den slapende terug, de mensch ontwaakt en vertelt wat het dier beleefd heeft, als zijn
droom over. De gansche Wilhelm Meister van Goethe,
en Der grüne Heinrich van Gottfried Keller berusten
op het droommotief. Het is steeds voor alle dichters
een geliefd motief geweest.
Het bekende sprookje uit Grimm's verzameling: "Eenoogje, Twee-oogje en Drie-oogje" berust eveneens op
een droommotief en wel op dat van het doen van vergeefsche moeite. Hoe Een-oogje en Drie-oogje ook hun
best deden van den wonderboom met zilveren bladen
en gouden appelen een takje af te plukken, het was
alles vergeefs; telkens wanneer ze het bijna gepakt
hadden, weken de takken weer terug en nimmer is het
hun gelukt er één blaadje zelfs maar van af te krijgen.
Vele droom motieven vindt men weer in de schilderingen van de onderwereld, terwijl de droomen ons
ook ongekende en bovenaardsche zaligheden schenken
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en ons zwevend en vliegend boven de aarde uit heenvoeren naar den hemel, voor ons de schoonheden ontsluierend die wij in ons aardleven slechts vaag vermoeden en ons tonen doet hooren van hemelsche
welluidendheid.
Uit dezen overrijken schat van droommotieven heeft
Andersen, "de Westersche Ingewijde", zooals wij hem
in den aanvang betitelden, veel geput. Zijn aan eeuwigheid en onsterfelijkheid geloovende natuur sloot zich
daarbij aan, geen wonder dat ook zijn sprookjesmotieven
dezelfde zijn, als die der alleroudste van de meest
verschillende volken. Dat toch waren de mededeelingen
van "ingewijden", die het onzichtbare reëele zagen, het
onvergankelijke in het vergankelijke en het stabiele,
dat troont boven de wisselingen.
Zoo was hij dus geloovig, dichterlijk, fantastisch,
van groot goddelijk verstand en geestig. Hoe volkomen
juist heeft George Brandes hem geschilderd als kinderschrijver. De kinderschrijver wiens zeer apart talent het
juist is, dat hij intuïtief weet, wat er in de hoofdjes der
kleinen omgaat. Dat voelt hij aan, dat weet hij, in een
zekeren zin is hij zelf ook kind, van groote naïveteit.
Dat wat hij in den aanvang onbewust had, is hem nu
bewust zeker. Hij ziet alles aan met de oogen van een
groot kind, hij zou anders de rechte man niet zijn om
voor kinderen te schrijven. Het kind voelt ook aanstonds bij de eerste kennismaking een kameraadje in
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hem, een kameraadje waar hij echter toch onbewust
eerbied voor heeft. Het kind vraagt hem al aanstonds:
"zeg, willen we dit of dat samen spelen?" want het is
er vast van overtuigd, dat dit voor hem een even groot
plezier is als voor hem (het kind zelf). Dat is de heerlijke vertrouwelijkheid, de kameraadschap, die het kind
met hem heeft. Het voelt volmaakt begrepen te worden
door hem; het heeft geen geheimen voor hem, het geeft
zich onbevangen geheel aan hem. En de kinderschrijver
gelukkig. daarmee, voelt tevens een onbeschrijfelijk groot
gevoel van verantwoordelijkheid zich dit waardig te
maken. Hij heeft zich hoog te houden, het kind niet
te beschamen, maar dat zal hij ook niet, want wat hij
natuurlijk ook verkeerd moge doen in zijn leven, is hij
in tegenwoordigheid van het kind, dan is alle nevel die
zijn oog bezoedelde met één slag weg. Al het beste in
hem komt plotseling naar boven; hij is ook kind, rein,
onschuldig, onbevangen. Zijn ware natuur is er dan enkel
ook. Hij is in zijn element, hij is gelukkig I
En wanneer hij het kind vertelt, rechtstreeks of al
schrijvend, spreekt hij van zelf de kindertaal. Dat doet
hij onbewust. Hij zal onmiddellijk wat een kind zoo
heerlijk vindt, in zijn verhaal "met de deur in het huis
vallen", dat verlangt een kind, het wil er direct "in"
zijn. In de begeerig vragende oogen ziet men dit. Geen
lange beschrijvingen aan het begin; dat stelt het kind
teleur; het wil onmiddellijk actie en gebeuren; een
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korte noodzakelijke beschrijving van de situatie natuurlijk
is voldoende. Dat deed Andersen, het kindmensch al
vanzelf. Brandes heeft het ons aangetoond en nu heeft
men verder zelf zijn kindersprookjes maar op te slaan
om dit verder bevestigd te zien; slechts enkele voorbeelden willen we geven:

Vliermo edertj e. Er was eens een jongen,
die erg kou gevat had; hij was namelijk uit geweest en met natte voeten thuis gekomen. Niemand
kon begrijpen, hoe- hij aan die natt6 voeten gekomen was, want het was mooi, droog weer".
Al dadelijk is de kleine lezer nieuwsgierig hoe hij
dan aan die natte voeten gekomen is; is dus onmiddellijk geboeid.

Duimelijntje. "Er was eens een vrouw, die
toch zóó graag een kindje wilde hebben, maar zij
wist niet hoe ze er ooit aan zou komen. En zij
ging naar een oude heks en zei: "ik zou toch
zoo graag een klein kindje hebben; kan je mij
ook zeggen, hoe ik daar aan moet komen?"
,,0, ja, heel best, dat zal ik je wel vertellen",
antwoordde de heks.
Dadelijk belangstelling, hoe de heks dan die wensch
vervullen zal.
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Des t a n d v ast i g e tin n e n sol d a a t. Er
waren eens vijf en twintig tinnen soldaten, die
allen broeders waren, want ze waren allen uit een
en dezelfde tinnen lepel geboren.
Groote spanning, wat er van die soldaten verteld
zal worden.

Het mei sj e met d e zw a vel s tok jes. Het
was ontzettend koud; het sneeuwde en het was
bijna heelemaal donker en den laatsten avond van
het jaar. In deze koude en duisternis liep een klein,
arm meisje met haar bloote hoofd en naakte
voetjes op straat ...
Met het allergrootste medelijden voor dit meisje
wordt met spanning haar geschiedenis verwacht.

Des top n a a I d. Er was eens een stopnaald,
die zich verbeeldde een naainaald te zijn.
"Pas goed op, dat je me stevig vast houdt",
zei de stopnaald tot de vingers, die haar te voorschijn haalden. "Laat me niet vallen! want val ik
op den grond, dan vinden jullie me nooit meer
terug, zoo fijn ben ik".
Oppassen dus. Attent zijn I

G esch ieden is van het m eisj e, dat op
het brood trapte.
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De titel alleen boeit en brengt al dadelijk een zekere
verontwaardiging. 0 "vreeselijk toch om op brood te
trappen, dat voelt ieder kind. Hoe zal het dan het
meisje, dat dàt deed wel gaan?"

In den een den hof. Er kwam eens een eend
uit Portugal aan i sommigen zeiden, dat hij uit
Spanje kwam, maar dat blijft hetzelfde. Genoeg
dan, ze werd de Portugeesche genoemd en zij
legde eieren ...
Een Portugeesche eend! Stel je voor! Hoe zal
die wel doen? ..
Dit alles nu vertelt de kinderschrijver zoo krachtens
zijn onderscheiding van "geboren" kinderschrijver. Onbewust dus, enkel en alleen omdat hij zich zelf kind
met het kind voelt, maar - wat hij bewust doet, is
dit: "hij doet het kind onderscheiden het ware van het
onware, echt van onecht. Hij laat het licht vallen op
het onverg-ankelijke uit het vergankelijke. Niet met
opzet, alsof dat iets heel bijzonders was, neen als iets
heel gewoons. Het ware is het allereenvoudigste, het
meest simpele, men behoeft geen opzettelijke omstandigheden te verzinnen om het te doen zien. Alles wat
er gebeurt, elke kleine omstandigheid afzonderlijk en
het Geheel te zamen moet geleerd worden te zien in het
ware licht. Ziet men de Eenheid aldus, dan staat men
op "veilig", dan weet men, dat alles is zoo en niet
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anders, omdat het goed is zooals het is. Het is het
hoogste, wat men een kind kan meegeven in het
leven. Het moet vertrouwd met de waarheid gemaakt
worden. Weet nu de kinderschrijver zelf altijd wat waar
is, ziet hij de waarheid altijd klaar? En wat moet hij
doen om die te zien? Trachten een goed, rein mensch
te zijn. Trachten een onbezoedeld, vlekkeloos kanaal te
zijn, waar God door spreekt.
Andersen heeft het in zijn sprookje: "De inktkoker
en de Pen" immers gezegd; hij, de kinderschrijver bij
uitnemendheid, de Meester op dat gebied. Hoe heeft
hij dan de onvergankelijke, de eeuwige schoonheid als
van zelf sprekend doen voelen o.a. in "Het leelijke ,
jonge Eendje" .

. . . Op een oud landgoed zat een eend op haar
nest om haar jongen uit te broeien. Maar het
werd haar wel een beetje eentonig, daarbij kwam
dat ze zelden bezoek kreeg, want de andere eenden
vonden het veel prettiger om in de slotgracht
rond te zwemmen, dan om over het gras te loopen
en onder de hooge bladeren, waar de eend
haar nest had, met haar te zitten praten. Eindelijk
brak het eene ei na het andere open: "Piep,
piep!" opeens waren alle eierdooiers levend geworden en staken de kleintjes het kopje uit de
schaal.
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"Vlug, vlug!" zeiden ze, en dan waggelden ze
zoo vlug als ze maar konden rond en zagen naar
alle kanten maar groene bladeren, en de Moeder
liet hen maar alles bekijken, zooveel ze maar wilden,
want groen is goed voor de oogen.
"Wat is de wereld toch groot!" zeiden de jongen,
want ze hadden nn heel wat meer plaats, dan
toen zij nog binnen in het ei zaten.
"Geloof je dan, dat dit plekje de heele wereld
is?" vroeg de moeder, ,,0, die strekt zich nog ver
naar de andere zijde van den tuin uit, heelemaal
tot in het weiland van den dominé, maar daar ben
ik nooit geweest. Jullie zijn toch allemaal bij
elkaar", ging ze toen voort en stond op. "Neen,
ik -heb jullie niet compleet, het grootste ei ligt
er nog, hoe lang zal dat duren! Ik heb er nu
gauw genoeg van!" en toen ging ze geduldig
maar weer zitten.
"Nou, hoe gaat het er mee?" zei een oude
eend, die haar een bezoek kwam brengen.
"Het duurt vreeselijk lang met dat eene ei!"
antwoordde de eend, die zat te broeien, "het wil
maar niet open gaan; maar, vindt je de andere
eendjes niet allerliefst?" ...
"Laat me het ei eens zien, dat niet open wil",

198

zei de oude. "Geloof me maar vrij, het is een
kalkoenenei! Nu, je zult nog last hebben van
dat jong later, want kalkoenen zijn bang voor
water. Ik zou je aanraden, kom er af en laat dat
ei maar liggen, ik zou in jou plaats veel liever
de andere eendjes leeren zwemmen".
Maar de eend gaf het niet op. Eindelijk brak de
schaal door en "piep! piep!" zei het jong en kroop
eruit. Het was zeer groot en zeer leelijk! "Het
is een geweldig groot eendje", zei de Moeder,
"geen van de anderen ziet er zoo uit. Zou dat
nu een kalkoen zijn? Nu, dat zal wel spoedig
blijken, in het water moet het, al zou ik het er
ook in stoot en !"
Het was den volgenden dag het mooiste weer,
wat men zich denken kon; de eendenmoeder trok
met al haar kleintjes naar de slotgracht en plons!
daar doken ze in het water, en het ging hen over
de kopjes en even later kwamen ze weer boven.
Ze zwommen prachtig, zelfs het leelijke, grijze
Jong zwom mee.
"Neen, het is geen kalkoen", zei de moeder,
"zie eens hoe prachtig het de pootjes gebruikt
en hoe fier rechtop het zich houdt. Het is mijn
eigen kind. Nu zal ik jullie in de groote wereld
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brengen, zei moeder en je in den eendenhof voorstellen, maar blijft allen dicht bij me, opdat niemand
op jullie trapt, en neemt je in acht voor de kat" .
. . . En nu werden ze aan de eenden van den
hof voorgesteld. ,,0 foei, wat ziet dat eene jong
er uit, neen, die willen we hier in ons gezelschap
niet hebben". En onmiddellijk vloog een van de
eenden op en beet het in den nek.
"Je bent te groot en te ongewoon, te anders
dan de anderen", zei hij, "en daarom moet je hier
weggejaagd worden"... En het arme, leelijke
eendje werd gebeten, getrapt en gehoond, niet
alleen door de eenden uit den hof, maar ook' zelfs
door de kippen.
"Het is te groot", zeiden allen, en de kalkoensche
haan, die met sporen op de wereld gekomen was
en daarom meende, dat hij keizer was, blies zich
op als een zeilschip met volle zeilen, stapte regelrecht op het leelijke eendje af, kwekte en werd
vuurrood over zijn kop. Het arme eendje wist
zich niet te bergen; het was toch zó6 bedroefd,
dat het zoo leelijk was en door allen bespot werd.
Zoo ging het den eersten dag, en het werd de
verdere dagen al erger en erger. Het arme eendje
werd door allen opgejaagd; zelfs zijn zusjes waren
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onaardig voor hem en zeiden steeds: "ik wou, dat
de kat je toch maar opat, leelijk monster", en
de eenden beten het en de kippen sloegen het,
en het meisje, dat de dieren voederde, schopte het.
Toen vloog het in zijn wanhoop over de heg,
en de kleine vogeltjes, die er in zaten, vlogen
verschrikt op. "Dat komt, omdat ik zoo leelijk
ben", dacht het eendje en sloot de oogen, terwijl
het vlug doorliep. Zoo kwam het aan een groote
poel, waarin de wilde eenden woonden. "Wat
ben jij er voor een?" vroegen ze en nieuwsgierig
bekeken zij hun nieuwen kameraad. En het eendje
keerde zich naar alle zijden om toch maar beleefd
te zijn en groette zoo goed als het kon.
"Je bent allerverschrikkelijkst leelijk" , zeiden de
wilde eenden; "maar je mag hier wel blijven, als
je maar niet in onze familie trouwt!"
Arm eendje; neen daar dacht het ook heelemaal
niet aan, als het maar tusschen de riethalmen
mocht liggen en wat water drinken uit de poel ... "
Toen nu het leelijke jonge eendje na eenige dagen
op een stormnchtigen dag, uit de poel was weggeloopen,
die door jagers onveilig gemaakt was, kwam het ...

"tegen den avond bij een klein, armoedig boerenhuisje aan. Het was zoo bouwvallig, dat het zelf
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niet wist, naar welken kant het zou omvallen, en
daarom bleef het maar staan. Het leelijke eendje
keek eens door de reten van de oude, vermolmde
deur naar binnen. Er woonde in het huisje een
vrouw met haar kater en haar kip. En de kater,
die zij "mijn zoontje" noemde, kon een bochel
maken en spinnen, ook sloeg hij zelfs vonken uit,
maar dan moest men hem tegen het haar in
strijken. De kip had kleine, korte pootjes en werd
daarom "hennetje kortpoot" genoemd. Zij legde
lekkere eieren, en de vrouw hield van haar alsof
het haar eigen kind was.
Zoodra men 's morgens het vreemde eendje zag.
begon de kater te snorren en de hen te klokken.
"Wat is dat?" zei zij, "een eend, die zullen we
hier houden, want nu kan ik ook eendeneieren
krijgen". En zoo bleef het eendje daar, maar ...
er kwamen geen eieren. En de kater was heer
des huizes e.n de hen de vrouwen altijd spraken
zij van: "wij en de wereld". Want zij geloofden
dat zij er de helft van uitmaakten en nog wel de
grootste helft. Het eendje evenwel zei, dat men
ook nog wel een andere meening hebben kon,
maar dat verdroeg de hen niet.
"Kan ie eieren leggen?" vroeg ze.
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"Neen".
"Nu, wil je dan de goedheid hebben te zwijgen".
En de kater zei: "kan je een krommen rug
maken, snorren en vonken uitspatten?"
"Neen".
"Nu dan mag je er ook geen eigen meening
op na houden, wanneer verstandige lieden wel
met je willen spreken".
En het arme eendje kroop in een hoek. En
toen de zon zoo helder in het vertrek begon te
schijnen, kreeg het een onweerstaanbare lust om
te gaan zwemmen, en zei dit ook tegen de hen.
"Maar de hen begreep daar niets van en antwoordde: "leg maar liever eieren of snor wat, of
ga anders heen".
"Maar het is zoo heerlijk om te zwemmen. en
onder te duiken, och, je begrijpt dat niet", zei
het eendje.
"Wat, begrijpen wij je niet. Wie begrijpt je dan
wel? Je zult toch niet wijzer willen zijn dan de
kater en de vrouw - om van mezelf niet te
spreken! Wat verbeeldt je je wel, kind! Dankje
Schepper voor al het goede, wat wij je bewijzen!
Ben je hier niet in een warme kamer gekomen
en in gezelschap, waarvan je wat leeren kunt.
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Maar je bent een bluffer, en het is geen plezier
om met je om te gaan. Ik meen het goed met
je, want ik zeg je allerlei onaangenaamheden, en
daaraan herkent men zijn ware vrienden. Doe
liever je best om eieren te leggen of te snorren
en vonken te spatten".
"Ik geloof, dat ik maar liever de wijde wereld
inga", zei het eendje.
"Ja, doe jij dat maar", antwoordde de hen.
En toen ging het eendje, zwom heerlijk in het
water, maar werd om zijn leelijkheid door alle
andere dieren geminacht ...
Het arme eendje maakte een vreeselijken winter
door, maar toen de lente kwam en de leeuwerikken
zongen, kon het op eenmaal de vleugels uitslaan
en opvliegen, en vóór dat hij het zelf wist, hadden
zij hem gedragen naar een grooten tuin met een
prachtigen vijver, waarin drie mooie, witte zwanen
zwommen. En toen het eendje die prachtige dieren
zag, kwam er een eigenaardige droefheid over
hem.
"Ik wil naar die koninklijke vogels vliegen. Maar
ze zullen me doodslaan, omdat ik zoo leelijk ben
en mij niet in hun nabijheid dulden. Maar dat
kan mij niet schelen, beter door hen gedood te
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worden, dan door de eenden gebeten, door de
hennen geslagen en door het meisje van den
hoenderhof geschopt.
En hij vloog naar den vijver en zwom de voorname zwanen tegemoet. En toen zij hem zagen,
schoten zij hem met klapperende vleugels tegemoet.
"Doodt mij slechts" zei het arme dier, en het
boog den kop wachtend op den dood. Maar wat
zag het in het heldere water, toen het den kop
boog? Zijn eigen beeld, en hij was geen plompe,
zwart-grijze vogel meer, leelijk en onbeholpen,
maar zelf een zwaan.
0, nu was hij gelukkig! en de groote zwanen
zwommen om hem heen en streelden hem met hun
snavels.
En de kinderen, die stukjes brood kwamen
brengen, riepen jubelend uit: ,,0 zie je, daar is
een nieuwe zwaan bijgekomen en klapten in de
handen en dansten van blijdschap. ,,0, de nieuwste
is nog de mooiste vàn allen. Zoo jong nog en
zoo schitterend wit".
En de oude zwanen bogen voor hem.
Toen voelde hij zich beschaamd en stak verlegen de kop onder de vleugels en wist zelf niet,
wat het met zooveel geluk moest beginnen. Maar
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hij werd heelemaal niet trots of hoovaardig. En
hij dacht er aan hoe hij vervolgd en gehoond was
geworden en hoorde nu, dat hij de allermooiste
was. Zelfs de seringenboom aan den kant van
den vijver boog met zijn takken tot hem neer
en de zon scheen warm en koesterend op hem.
Toen zette hij zijn veeren uit, hief den slanken
hals op en uit de volheid van zijn hart jubelde
hij: "zooveel geluk had ik mij niet kunnen denken
toen ik nog het leeIijke, jonge eendje was!"
Uit dit aanbiddelijk mooie sprookje zal een kind
toch onmiddellijk, zonder dat het zich dit zelf zou kunnen
verklaren natuurlijk, voelen de onvergankelijke schoonheid. Het voelt onwillekeurig de vergankelijkheid van
de verwaandheid van een kalkoen die zich om zijn
sporen verbeeldt "keizer" te zijn, van de inbeelding
en de kleinzieligheid van den kater en de hen, die altijd
praten van: "Wij en de wereld". Het 0 n ver g ank e1ij k e van de eeuwige schoonheid der nederigheid en
zachtmoedigheid, waarmee het eendje allen smaad droeg
en van den ootmoed toen het tot de ontdekking kwam,
dat het een zwaan was, van zijn roerende dankbaarheid voor zooveel geluk.
Zoo loopt er door elk kindersprookje van Andersen
een zilveren draad der eeuwigheidsgedachte. Zoo maakt
hij het onzichtbare reëele zichtbaar, zooals de "inge-
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wijden", dit in hun sprookjes duizende jaren vóór Christus
in het Oosten reeds deden.
Waarlijk, hij was geniaal, deze sprookjesdichter; in
zijn sympathie voor het kind ligt zijn eigen naïveteit,
in zijn liefde voor het onbewuste zijn liefde voor de
natuur.
Het heldelziende, oude vrouwtje, dat eens zijn toekomst
voorspelde, toen Andersen's Moeder haar om raad vroeg
of zij haar jongen al of niet naar Kopenhagen zou
zenden, had goed gezien, toen zij zei: "je jongen wordt
een beroemd man en eenmaal zal heel Odense voor
hem iIlumineeren".
Dat is gebeurd. Odense heeft geïllumineerd 1 Zij heeft
haar lichten ontstoken te zijner eere; wat kon zij beter
doen dan licht te ontsteken voor den man, die, als de
zon, nadat zij is ondergegaan, een lichtglans heeft nagelaten, waarin menschen en kinderen zich hebben gebaad
en nog baden, zoodat het hun is, alsof zij reeds zijn in
die wereld van licht en kleuren, die allen wacht wanneer men den kringloop van onbewust-kindzijn tot
bewust-kindzijn heeft doorleefd.
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