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INLEIDIN G
HEINRICH HEINE'S ROMANTIEK
S Heine uit den tijd ?
Men hoort het wel eens beweren. Door
bevoegde, gezaghebbende letterkundigen.
Met dat superieur-kritische glimlachje
van : dat is nu overwonnen, daar zijn we
allang overheen. Maar ik herinner mij hoe Heine
zelf ergens de opmerking maakt dat onder literatoren, net als onder sommige wilden, de jonge generatie de oudere zonder komplimenten pleegt dood
te slaan. En hoe hij op een andere plaats constateert dat hij zich nooit gezonder en behagelijker
gevoeld heeft dan nadat een troepje van zulke
letterkundige wildemannen, natuurlijk allen even
bevoegd en gezaghebbend, ook hem voorgoed had
afgemaakt. En ik blijf bij mijn overtuiging dat
Heine's geest, hoezeer zijn werk ook uit de litteraire
mode moge zijn, in den dieperen kultureelen onderstroom nog even werkzaam voortleeft als een halve
eeuw geleden.
Andre Zeiten, andre Vogel !
Andre Vogel. andre Lieder !
Welch ein Schnattern, wie von Gansen
Die das Kapitol gerettet!

Wanneer ik weer blader in die ouderwetsch vulgaire bandjes van zijn Sámtliche Werke, die ik als
schooljongen kocht van lang gespaard zakgeld, of
in dat kwistig met goud betierlantijnde Buch der
Lieder, met ezelsoortjes om de andere pagina, dan
speur ik de levende aanwezigheid van zijn edelen
geest, en dan zwijgen heel wat moderne modeganzen. Andere liederen, oude liederen, maar levend
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door het eeuwig wonder der dichterliefde. „Du bist
wie eine Blume", „Auf Fliigeln des Gesanges", ik
laat ze aan mij voorbij ruischen, al die korte, zangerige versjes, wier teeder-zoete klanken zooveel
smachtende harten gelaafd hebben in dien tijd,
toen zij zelf nog droomden van oogera als de hemel,
als viooltjes en als saffieren ; van zijden lokken,
zwart of gouden ; van roode mondjes en wilde
lippen ; van verlangende bloemen en zuchtende
sterren in bleeken avondglans ; van eeuwige trouw,
onder een bloeiende linde gezworen ; van beloften
als zomernachtelijke droomen in sprookjesgaarden ;
van valsche harten ; van droeve verzuchtingen en
van een {doem, somber als bange kerkhoffantasieën
en huiveringwekkend als het spookachtige gekras
van vedelende geraamten.
Hier een lichte, vlindervleuglige zang, daar een
geurende klacht, een lachende vervloeking. Zij ruischen voorbij, de welbekende stroppen. Ontroeren
zij werkelijk zoo diep door hun eigen geluid alleen,
of ook door Schumann's en Mendelsohn's melodieuse begeleiding, die er telkens doorheen klinkt ?
Veel en velen heeft hij liefgehad. Slechts even
bladeren : Seraphine, Angélique, Diane, Hortense,
Klarisse, Jolanthe ... of, minder poëtisch : Marie,
Emma, Bertha, Louise, Jenny, Katherina, Frederika ... laat ik volstaan met het dozijn. „Het stond
geschreven", zegt Heine in zijn Mémoiren, sprekende
over zijn liefde, „dat ik van die grootste plaag, de
pokken des harten, erger dan andere stervelingen
bezocht zou worden, en mijn hart draagt de slechtvergroeide litteekens in z6ó groot aantal, dat het er
uit ziet als het gipsmasker van Mirabeau of als de
voorgevel van het paleis Mazarin na de glorierijke
Julidagen ; ja, als de reputatie der grootste tragedienne (Rachel)". Doch is het wel waar dat hij
deze vrouwen werkelijk heeft liefgehad ? Hij zacht
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bij haar zijn liefde, maar vond ze niet. Want
Heine was zelf de Maximilian zijner „Florentinische
Náchte", de zoete keuvelaar, die zijn stervende
geliefde troostte met de weemoedige verklaring, dat
hij alleen beelden en gestorvenen kon liefhebben.
En dat wil zeggen : alleen den schoonen, onwerkelijken, onwerkelijk genóémden, droom. De doode
Maria, de doode Veronica, de doode Johanna, voor
déze vrouwen is zijn herinnerende liefde het innigst,
het zuiverst. Doch de levende vrouwen .. .
Vergiftet Bind meine Lieder,
Wie kónnt' es anders sein ?
Du bast mir ja Gift gegossen
Ins bliihende Leben hinein."

(Lyrisches Intermezzo 51).

Wie den droom boven alles liefheeft, dien vergiftigen de levende vrouwen het hart, want hun
schoonheid is tenslotte toch nog schameler dan het
poover verlangen dat de armen naar hen uitstrekte.
Een andere strophe dringt zich op in mijn herinnering :
Ich glaub nicht an den Bósen,
An Hóll' und Hóllenschmerz;
Ich glaub nur an dein Auge
Und an dein boses Herz.

(Poëtische Nachlese).

O de bitterheid van den dolenden ridder der
liefde, op zoek naar het Eeuwig Vrouwelijke, en
die tenslotte den tijdelijken schijn te feller begeert
naarmate de ziel minder van het eeuwig schoon
weerspiegelt.
Den Leib mocht' ich noch haben,
Den Leib zo zart and jung;
Die Seele kónnt ihr begraben,
Hab' selber Seele genung.

(Poëtische Nachlese),
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O de grijnslachende vertwijfeling van dien eeuwigen minnaar, die uit zijn groote smarten zulke
kleine liedjes maakte en zich slechts in oogenblikken van schijnbaar frivoolst cynisme boven zichzelf
en zijn levenslange worsteling verheffen kon.
0 Konig Wiswamitra,
Was fiir ein Ochs bist du,
Das du soviel kmpfest und biissest,
Und alles fur eine Kuh.
(Heimkehr

47).

Maar niet alleen als de zanger van zoo zoete of zoo
wrange minneliederen leeft Heine in onze herinnering.
Er is zoo heel veel meer dat onze jeugd in hem
lief had en dat wij altijd blijven bewonderen. „Die
beiden Grenadiere", „Belsazar", „Die Wallfahrt nach
Kevelaar", „Schlachtfeld bei Hastings", al deze
vorstelijke ballades ; de „Nordsee", die wonderlijk
meesleepende cyclus, met zijn rhythmiek, nu eens
als een brekende branding, dan als een breedaanrollende vloed ; als een duistere stormjacht of
als het zonnig gespeel van glanzende golfjes. En
dan de latere gedichten, de zangen van zijn ziekbed, met hun zooveel feller smart, zooveel bitterder
vertwijfeling, zooveel tragischer opstandigheid, maar
met hun tóch zooveel inniger liefde, en in de
schoone momenten van gelaten overgave zooveel
vaster vertrouwen. En vooral ook zijn onverdoofbaren humor !
O Gott, verkurze meine Qual,
Damit man mich bald begrabe

.. .

Der Schmerz verdumpft den heitern Sinn
Und macht mich melancholisch,
Nimmt nicht der traurige Spass ein End
So werd' ich am Ende katholisch.

Ich heule dir Bann die Ohren
Wie andre gute Christen() miserere ! verloren gekt
Der beste der Humoristen !

voll,
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Zijn humor ging niet verloren, noch waar zijn
folteringen hem zweepen tot blasphemischen hoon,
noch waar zij hem manen eindelijken troost te
zoeken in den Bijbel.
Doch nu denk ik alleen maar aan den romantischen dichter. En Heine is nog meer : de altijd
gereede, onversaagde kampvechter voor geestelijke
vrijheid. Zijn spot was de pijnbank voor alle duffe
pedanterie, het rad voor alle benepen, spekuleerend
geloof, de geesel voor alle slaperige slaafschheid,
de schandpaal voor alle huichelarij. Ik denk aan
„Deutschland", de striemende satyre op zijn rampzalig, verbrokkeld en vernederd vaderland : aan
„Atta Troll", het komisch epos van den losgebroken ongelikter dansbeer, in wiens grove sentimentaliteit en bombastische grootspraak Heine's verfijnd,
aristokratisch vernuft, ondanks allen hoon, tenslotte
toch zijn eigen revolutionnaire sympathie met het
geknechte plebs tot uiting brengt. Ik denk aan
zijn „Reisebil er , j a eigenlijk aan al zijn werk,
want overal bezielt het dezelfde strijdvaardige
vrijheidsliefde.
Sommigen zeggen dat het een ongelukkige jeugdliefde geweest is die Heine's hart heeft vergiftigd
nog vóór het geheel openbloeide, en hem gemaakt
heeft tot den sentimenteelen droomer en tegelijk
zoo cynischen spotter. Ik geloof niet dat het zoo
eenvoudig toegaat in een dichterhart. Een dichterliefde is altijd ongelukkig ; de dichter zoekt de smart
van verlangen en ontbering krachtens zijn dichteraard zelf. En wanneer die geheimzinnige jeugd-liefde,
— zoo zij al geen legende is — Heine wèl, en
blijvend, „gelukkig" had gemaakt, ware hij eerst
recht ongelukkig geworden, doch dan waarschijnlijk
zonder dat de smart zijn talent had doen ontluiken.
Voor een dichterziel als Heine bloeit geen vredig
geluk; zij zoekt altijd het schoone avontuur, de
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wilde vervoering en de droeve ontgoocheling. Aan
wie hij het eerst die vervoering en die ontgoocheling beleefde is daarom op zich zelf van weinig
belang ; niet zij heeft zijn ziel gevormd en geleid,
maar zijn ziel heeft in háár het eerst zichzelf gevonden en herkend. Op merkwaardige wijze wordt
dit bevestigd door Heine's eigen mededeelingen
over een jongensvrijage die hijzelf het „praeludium
voor zijn latere liefden" noemt. Ik geloof dat voor
Heine de zielespiegel der zelf-ontdekking het „roode
Sefchen" geweest is, waarvan hij verhaalt in zijn
Mémoiren. Sefchen met het bloedroode haar, het
beulskind, pleegdochter van een oude heks. Sefchen,
wier oogen hem raadsels opgaven en wier slanke
gestalte hij vergelijkt met ... een marmeren beeld.
Die hem oude volksliederen voorzong, waarvan zij
er één voor hem opschreef met haar eigen bloed.
Die eens in gruwelijke scherts voor hem stond met
het ontbloote zwaard van haar grootvader, „waarmee honderd arme drommels onthoofd waren" en
hem toezong :
Willst du kussen das blanke Schwert,
Das der liebe Gott beschert ?

en zich toen gevangen moest geven in zijn roekelooze armen, omdat haar verzet hen beiden zou
hebben gewond. Zó6 was Heine's eerste romantische geliefde, maar toch, zij maakte hem niet tot
een romanticus, al zegt hij zelf dat het roode
Sefchen van den beul „stellig den grootsten invloed
heeft uitgeoefend op den ontwakenden dichter,
zoodat mijn eerste gedichten der Traumbilder, die
ik kort daarop schreef, een duistere, wreede kleur
hebben". Juister voelt hij de werkelijke verhouding
waar hij verklaart „dat hij dikwijls schrok van haar
stem en meende zichzelf te hooren spreken", terwijl
haar zang hem herinnerde aan droomen waarin hij
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zichzelf op dezelfde manier hoorde zingen". Maar
van hoe diepen zin is ook déze bekentenis : „lk
kuste haar niet alleen uit teedere neiging, maar
ook uit hoon tegen de oude maatschappij en al
haar duistere vooroordeelen, en in dit oogenblik
laaiden in mij op de eerste vlammen van die beide
passies waaraan mijn later leven gewijd bleef : de
liefde voor schoone vrouwen en de liefde voor de
Fransche revolutie". Het roode Sefchen was het beeld
van Heine's eigen ziel en haar romantische opstandigheid. De gloeiende geestdrift voor vrijheid en
recht die laait door al zijn werk, wordt hier door
hemzelf op één lijn gesteld met de liefde voor de
vrouw. En beide passies worden hem bewust bij
gelegenheid van een stoeiende vrijage boven een
beulszwaard !
Het is de ziel zelf die haar ingeschapen liefden
uitleeft in haar zelfgezochte lot. Heine had van
nature de droomende ziel van den minnenden ridder zonder vrees of blaam ; daarom werd hij zoo'n
groot romanticus. Maar hij had tevens het scherpe
vernuft van den vrijen denker, daardoor werd hij
zulk een geweldig kampioen voor geestelijke vrijheid.
Maar nèch van de Romantiek, noch van de Aufklarung was hij het product.
„Er zijn lieden, die meenen een vogel precies te
kennen, omdat zij het ei hebben gezien, waar hij
is uitgekropen", schrijft Heine (Gedanken und Einfalle).
Ik behoor allerminst tot deze lieden, en wanneer
ik hier thans eenige brokstukken inlasch met
door Heine zelf verstrekte levensbijzonderheden,
om daarna, eveneens ten deele aan de hand van
zijn eigen uitingen, iets te zeggen over zijn plaats
in de Romantiek, doe ik dit geenszins om zijn
karakter en werk uit zijn levens- en tijdsomstandigheden „af te leiden en te verklaren", maar juist
om te doen zien hoe zijn oorspronkelijke geest van
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die omstandigheden slechts aanvaardde en assimileerde wat hij krachtens zijn immanenten ontwikkelingsdrang ervan gebruiken wilde.
„Het is zeker van belang," schrijft Heine in zijn
Mémoiren, „dat mij reeds in mijn dertiende levensjaar alle systemen der vrijdenkers werden onderwezen, en dat nog wel door een eerwaardigen
geestelijke, die zijn priesterlijke ambtsplichten niet
in het minst verwaarloosde, zoodat ik hier al vroeg
zag, hoe godsdienst en twijfel zonder huichelarij
kalm naast elkaar gingen, waardoor in mij niet
alleen het ongeloof, maar ook de meest verdraagzame onverschilligheid ontstond."
„Plaats en tijd zijn eveneens belangrijke momenten : ik ben geboren aan het einde der sceptische
achttiende eeuw en in een stad, waar in den tijd
mijner kindsheid niet alleen de Franschen, maar
ook de Fransche geest heerschte." 1
„ ... Mijn moeder had nl. destijds (d.w.z. toen
H. het Lyceum bezocht) den grootsten angst dat
ik een dichter zou kunnen worden ; dat zou, zeide
zij steeds, het ergste zijn wat mij overkomen kon.
De voorstellingen, die men toenmaals met den naam
dichter verbond, waren nl. niet bijzonder eervol:
een poëet was een sjovele arme drommel, die voor
een paar daalders een gelegenheidsvers maakt en
tenslotte in een hospitaal sterft. Mijn moeder echter
had groote, hoogvliegende plannen met mij, en heel
haar wijze van opvoeden doelde daarheen. Zij
speelde de hoofdrol in mijn ontwikkelingsgeschiedenis, zij stelde het programma op voor mijn studies,
en die opvoedingsplannen begonnen reeds vóór
mijn geboorte. Ik volgde gehoorzaam haar uitgespro)

1 ) Elders verklaart hij : „om mijn wieg speelden de laatste
maneglansen van de 18de en het eerste morgenrood van de
19de eeuw." Volgens zijn doopceel is zijn juiste geboortedatum
13 December 1799.
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ken wenschen, maar ik beken dat zij de schuld was
van de onvruchtbaarheid van het meerendeel mijner
pogingen in burgerlijke betrekkingen, die immers
nooit aan mijn aard beantwoordden. Mijn aard, veel

meer dan de wereldgebeurtenissen, bepaalde- mijn toekomst.
In onszelf liggen de sterren van ons geluk."
„Aanvankelijk was het de pracht van het keizerrijk die mijn moeder verblindde, en aangezien de
dochter van een ijzerfabrikant in onze buurt, die
zeer bevriend was met mijn moeder, hertogin was
geworden en haar verteld had dat haar man vele
veldslagen had gewonnen en binnenkort ook tot
koning zou worden bevorderd -- ach, daarom
droomde mijn moeder ook voor mij de goudste
epauletten en de geborduurdste eerebaantjes aan
het hof van den keizer, aan wiens dienst zij mij
geheel en al wilde wijden. Daarom moest ik bij
voorkeur die vakken bestudeeren, die voor zulk
een loopbaan bevorderlijk waren, en hoewel op het
Lyceum al rijkelijk voor wiskunde gezorgd was en
ik door den beminnelijken professor Brewer volop
met meetkunde, statica, hydrostatica, hydraulica
enz. volgestopt werd en in logarithmen en algebra
zwom, moest ik bovendien nog privaatles nemen in
allerlei vakken, die mij in staat zouden stellen een
groot stateeg of desnoods gouverneur van veroverde
provincies te worden."
„Met den val van het keizerrijk moest ook mijn
moeder afstand doen van de schitterende loopbaan
die zij voor mij had gedroomd ; de daartoe leidende
studies namen een einde, en -- wonderlijk -- zij lieten
ook geen spoor in mijn geest achter, zoozeer waren
zij mij vreemd. Het was slechts mechanisch verworven kennis, die ik als nutteloozen rommel weer
wegwierp.
„Mijn moeder begon nu in een andere richting
een glanzende toekomst voor mij te droomen.
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Het huis Rothschild, met welks hoofd mijn vader
intiem was, was in dien tijd reeds zijn fabelachtigen bloei ingetreden ; ook andere bank- en industrievorsten waren in onze buurt verrezen en mijn moeder
beweerde, dat nu het uur geslagen had, waarin een
knappe kop in den handel het ongehoordste zou
kunnen bereiken en zich tot den hoogsten top van
wereldlijke macht zou kunnen opwerken. Zij besloot daarom thans, dat ik een geldmacht zou worden en nu moest ik vreemde talen, vooral Engel sch,
aardrijkskunde, boekhouden, kortom alle op den
land- en zeehandel en op bedrijfsleer betrekking
hebbende wetenschappen leeren. Om iets van wisselzaken en koloniale waren te leeren kennen, moest
ik later het kantoor van een bankier van mijn vader
en de kelders van een grooten kruidenier bezoeken ;
de eerste bezoeken duurden hoogstens drie weken,
de laatste vier ; maar ik leerde bij die gelegenheid
toch hoe men een wissel trekt en hoe nootmuskaat
er uit ziet. Een beroemd koopman, bij wien ik
apprenti-millionnaire zou worden, zeide te gelooven
dat ik geen talent voor den handel had, en lachend
gaf ik hem toe dat hij wel gelijk kon hebben.
Toen kort daarop een groote handelscrisis uitbrak,
en als zoovelen onzer vrienden, ook mijn vader
zijn vermogen verloor, barstte de merkantiele zeepbel nog gauwer en jammerlijker dan de imperiale
en mijn moeder moest nu wel opnieuw een carrière
voor mij drooment Zij was er nu stellig van overtuigd dat ik in de rechten studeeren moest. Zij had
namelijk opgemerkt hoe, reeds sinds lang in Engeland, maar ook in Frankrijk en het constitutioneele
Duitschland, de juristenkaste oppermachtig is en
hoe vooral de advokaten, door de gewoonte van
het spreken in het publiek, de zwetsende hoofdrollen spelen en daardoor tot de hoogste staatsbetrekkingen opklimmen. Mijn moeder had heel juist
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gezien. En omdat de nieuwe universiteit te Bonn
pas gesticht was, en de juridische fakulteit daar
door de meest beroemde professoren bezet werd,
stuurde mijn moeder mij onmiddellijk naar Bonn,
waar ik spoedig aan de voeten van Mackeldey en
Welckers zat en het manna hunner wetenschap
opslurpte. Van de zeven jaren die ik aan Duitsche
universiteiten doorbracht, verspilde ik drie schoone,
bloeiende levensjaren aan de studie van de Romeinsche casuistiek, van de jurisprudentie, deze meest
onliberale wetenschap. Welk een verschrikkelijk boek
is het Corpus juris, deze bijbel van het egoïsme !
Evenals de Romeinen zelf is mij hun rechtscodex
altijd gehaat gebleven. Deze roovers wilden hun
roof veilig bezitten, en wat zij met het zwaard
hadden buitgemaakt, trachtten zij door wetten te
beschermen ; daarom was de Romein terzelfder tijd
soldaat en advokaat en ontstond er een mengsel
van de meest weerzinwekkende soort. Waarachtig,
aan die Romeinsche dieven hebben wij de theorie
van den eigendom te danken, die vroeger slechts
als feit bestond, en de ontwikkeling dezer leer tot
haar snoodste consequenties is dat geprezen Romeinsche recht, dat aan al onze hedendaagsche
wetgevingen, ja, aan al onze staatsinstellingen ten
grondslag ligt, ofschoon het in de meest krasse
tegenstelling staat tot den godsdienst, de moraal,
het menschelijk gevoel en de rede."
„Ik bracht deze door-God-vervloekte studie ten
einde, maar ik heb er nooit toe kunnen besluiten
van mijn kennis gebruik te maken ; en misschien ook
omdat ik wel voelde, dat anderen mij in de advokaterij en rechtsverdraaiïng gemakkelijk zouden overvleugelen, hing ik mijn juridischen doctorshoed aan
den kapstok."
„Mijn moeder zette een nog ernstiger gezicht dan
gewoonlijk. Maar ik was een volwassen man ge-
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worden, op een leeftijd, waarop hij moederlijke
leiding kan missen. De goede vrouw was eveneens
ouder geworden, en terwijl zij, na zoo menig fiasco,
afstand deed van de opperste leiding mijns levens,
berouwde het haar dat zij mij niet aan den geestelijken stand had gewijd. Zij is thans een matrone
van 87 jaar en haar geest heeft door den ouderdom
niet geleden. Over mijn werkelijke manier van denken heeft zij zich nooit eenige heerschappij aan..
gematigd; zij was voor mij steeds de toegevendheid
en liefde zelf. . ."
" ... niet van haar erfde ik den zin voor het fantastische en de romantiek. Zij had, zooals ik reeds
zei, angst voor de poëzie, ontrukte mij iederen
roman dien zij in mijn handen vond, gaf mij nooit
verlof den schouwburg te bezoeken, verbood mij
iedere deelneming aan volksspelen, waakte over
mijn omgang, berispte de meiden, die in mijne
tegenwoordigheid spookgeschiedenissen vertelden;
kortom, zij deed al het mogelijke, om bijgeloof en
poëzie verre van mij te houden ..."
Wel heel duidelijk doet dit fragmentje uit de
Mémoiren zien hoezeer Heine's geest, ondanks zijn
uiterlijke lijdzaamheid, zijn eigen innerlijk bepaalde
richting volgde. Van den aanvang af herkent men
in hem den romantischen mensch, voorbestemd
zich te ontwikkelen tot den romantischen dichter.
En Heine weet dit, hij kende. zijn fataliteit en juist
dit maakt het hem mogelijk zoo zonder de minste
bitterheid te spreken over de misplaatste liefde
zijner moeder, die tenslotte toch maar eerzucht was;
ja, zelfs ontroerd te gewagen van de "opoffering"
die zij zich getroostte toen zij al haar juweelen
verkocht om hem zijn tijd en geest te kunnen laten
verknoeien aan de studie van het Corpus juris,
God verdelge het.
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Maar Heine wérd dichter, romanticus zelfs,
ondanks het Corpus juris.
Over zijn verhouding tot de in zijn tijd heerschende Romantiek schrijft hijzelf in zijn „Gestándnisse": „Een geestig Franschman — een paar jaar
geleden zouden deze woorden een pleonasme geweest zijn — heeft mij eens een „romantiq ue
défroqué" genoemd. Ik heb een zwak voor al wat
geest is en hoe boosaardig die betiteling ook klonk,
toch heeft ze mij kostelijk vermaakt. Zij is treffend.
Want ondanks mijn vernietigende veldtochten tegen
de Romantiek bleef ik zelf toch steeds een romanticus, en ik was het in hoogere mate dan ikzelf
vermoedde. Nadat ik den zin voor romantische
poëzie in Duitschland de doodelijkste slagen had
toegebracht, bekroop mij toch zelf weer een oneindig verlangen naar de blauwe bloem in het droomland der Romantiek 1) ; ik greep naar mijn betooverde
luit en zong een lied, waarin ik mij overgaf aan
al die lieflijke overdrijvingen, heel dien maneschijnroes, heel dien bloeienden nachtegalen-waanzin van
den eens zoo dierbaren trant. Ik weet het : het was
de „ „laatste vrije woudzang der Romantiek" (Alta
Troll) en ik ben haar laatste dichter ; met mij is de
oude lyrische school der Duitschers afgesloten, terwijl terzelfdertijd de nieuwe school, de moderne
Duitsche lyriek, door mij werd geopend."
En elders : „Het duizendjarige rijk der Romantiek
is ten einde en ik ben zijn laatste afgedankte
sprookjeskoning."
l) De blauwe bloem : Symbool der romantische kunst sinds Novalis'
Heinrich von Osterdingen : „De blauwe bloem verlang ik te
aanschouwen. Onophoudelijk was zij in mijn gedachten, ik kan
over niets anders dichten en denken. Zoo is het mij nog nooit
te moede geweest; het is, alsof ik eerst gedroomd heb, of dat
ik in een andere wereld ben overgesluimerd; want wie zou
zich in de wereld waarin ik tot dusver leefde, om bloemen
hebben bekommerd."

Het

boek

Le Grand 2
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De literatuurgeschiedenissen geven hem gelijk ;
zij zijn het er over eens : evenals Lessing en Kant
de voltooiers en overwinnaars waren der Aufklárung, was Heine de voltooier en overwinnaar der
Romantiek. Maar wat was die Romantiek eigenlijk,
en wat is de beteekenis van haar „overwinning" ?
Alweer laat ik Heine zelf aan het woord. In zijn
voortreffelijke studie „Die Romantische Schule"
schrijft hij :
„Zij (de romantische school) was niets anders
dan de herleving van de poëzie der middeleeuwen,
zooals die zich in hun liederen, beeld- en bouwwerken had geopenbaard. Deze poëzie was evenwel
uit het christendom voortgekomen, zij was een
passiebloem, uit het bloed van Christus ontsproten..."
„In al deze gedichten der middeleeuwen draagt
de poëzie een bepaald karakter, waardoor zij zich
van de poëzie der Grieken en Romeinen onderscheidt. Met het oog op dit onderscheid noemen
wij de eerste „romantische" en de laatste „klassieke" poëzie. Deze namen echter duiden slechts
vaag-bepaalde kategorieën aan en hebben tot dusver
tot de onverkwikkelijkste verwarringen geleid, die
nog toenamen, wanneer men de antieke poëzie
inplaats van klassiek ook „plastisch" noemde."
Immers alle poëzie, zoo betoogt Heine dan terecht,
66k de romantische, moet uit den aard der zaak
„plastisch", dat wil zeggen duidelijk beeldend zijn.
Het verschil echter tusschen de plastiek der klassieke en der romantische kunst ligt hierin, dat de
klassieke kunst slechts het eindige wil voorstellen
en zonder meer verbeeldt, terwijl de romantische
kunst nog een esoterische, symbolische beteekenis
heeft.
„De romantische kunst had tot taak oneindige
en zuiver geestelijke verhoudingen uit te beelden,
of liever aan te duiden, en zij nam haar toevlucht
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tot een systeem van traditioneele symbolen, of liever
tot het parabolische, zooals reeds Christus zelf zijn
geestelijke ideeën door allerlei schoone parabels
trachtte duidelijk te maken. Vandaar het mystieke,
raadselachtige, wonderbare en overdrevene in de
kunstwerken der middeleeuwen : de fantasie doet
de wanhopigste pogingen om het zuiver geestelijke
door zinnelijke beelden voor te stellen en verzint
zoodoende de geweldigste dwaasheden."
De renaissance met haar herlevend klassicisme,
de reformatie en tenslotte de Aufklárung, die in
de renaissance wortelt en zich in — en ten deele
in strijd met — de reformatie ontplooit, waren de
natuurlijke reactie tegen deze eenzijdige gevoelsheerschappij der middeneeuwen. Maar de bevrijde
Rede werd al spoedig op haar beurt slavin van
haar eigen onredelijken hoogmoed. In al te indivi-

dualistische zelfverheffing misbruikte zij haar kwasivrijheid tot een dor berationaliseeren ; een goed- en
mooi-praten van dit plompe, zelfzuchtige materialisme, dat — zij het ook dikwijls verborgen achter
liberaal-burgerlijke bravigheid — het maatschappelijk
leven tenslotte toch grootendeels beheerscht. Daardoor bezoedelt en verliest de Rede haar oorspronkelijk verlangen naar zuiver geestelijke hoogheid,
haar intellectueele liefde, en daarmede ook haar
ware, innerlijke vrijheid : de Aufklárung, de „verstandsverheldering" ontaardt tot plat-utilitair, op het
reëele leven gericht, pedant geredeneer. Tegen deze
ontaarding en gevoelsverdorring komt de Neoromantiek aan het eind der 18de en het begin der
19de eeuw in opstand. De neoromantici, de gebroe-

ders Schlegel c.s. en als hun groote voorlooper
reeds Rousseau, zoeken de verloren innerlijkheid
terug. Zij, onbevredigd door het vrij verstand, roepen thans in hartstochtelijk verlangen om vrijheid
van gevoel ; en het ongestoordst kon hun koortsende
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fantasie zich de vrijheid droomen in het verloren
sprookjesland der katholieke middeleeuwen.
„De politieke toestand van Duitschland was voor
deze christelijk oud-Duitsche richting bovendien
bijzonder gunstig. Nood leert bidden, zegt het
spreekwoord, en waarlijk, nooit was de nood in
Duitschland grooter en dus het volk vatbaarder
voor bidden, godsdienst en christendom, dan toen...
De algemeene droefenis (om de Napoleontische overheersching, v. S.) vond troost in den godsdienst en
er ontstond een piëtistische overgave aan den wil
Gods, van wien alleen hulp verwacht werd."
Maar later, toen eindelijk het Duitsche patriottisme
had gezegevierd, toen „triomfeerde ook definitief
die volks-eigen Germaansch-christelijk-romantische
school, de nieuw-Duitsch-religieus-patriottische kunst.
Napoleon, de groote klassicus, even klassiek als
Alexander en Cesar, stortte ter aarde en de heeren
August Wilhelm en Friedrich Schlegel, de kleine
romantici, even romantisch als Klein Duimpje en
de Gelaarsde Kat, verhieven zich als overwinnaars."
„Maar ook hier bleef de reaktie, welke iedere
overdrijving op den voet volgt, niet uit. Zooals het
geestelijke christendom een reaktie was tegen de
brutale heerschappij van het imperiale Romeinsche
materialisme ; zooals de vernieuwde liefde tot de
blijde Grieksche kunst en wetenschap als een reaktie
tegen het in waanzinnige versterving ontaarde christelijk spiritualisme is te beschouwen ; zooals de
wederopwekking der middeleeuwsche Romantiek
eveneens een reaktie tegen de nuchtere naáperij
van de antieke, klassieke kunst genoemd mag worden,
zoo zien wij ook thans weer een reactie opkomen
tegen die katholiek-feudale denkwijze van het ridderen papendom dat in woord en beeld gepredikt
werd."
Heinrich Voss en ten laatste ook Goethe ver-

INLEIDING

21

hieven zich tegen de neo-romantici, die voorvechters der absolute vrijheid, die dichterlijke titanen,
die eigenmachtig voor hun subjectiefst gevoel wilden
leven, die geen enkele wet boven zich duldden en
wier opperhoofden ... , tot het Katholicisme overgingen. En ook Heine's spot trachtte -- vergeefs —
op te roeien tegen die geestelijke strooming die
hem meevoerde. Vergeefs, want al werd hij niet
katholiek en al bestreed hij de theorieën der „school"
en al zegt hij in zijn voorrede tot „Atta Troll" „dat
hij dezen zijn „laatsten vrijen woudzang" schrijft
„in den grilligen droomtrant dier romantische school
waarin (hij zijn) pleizierigste jeugdjaren doorbracht
en tenslotte den schoolmeester afranselde," hij
schreef ook nadien nog menig even romantisch gedicht ; Heine was romanticus met hart en ziel, en
hij bleef het tot op zijn sterfbed. Heine heeft van
alle romantici het theoretisch ideaal : het vrije subject, dat ironisch met de wereld en zichzelf speelt,
misschien wel het dichtst benaderd ; zijn ultrasubjectivisme, zijn vóór hem haast ongekende openhartigheid, heeft den weg gewezen aan de geheele
moderne lyriek ; de geesten van 't verleden had hij
opgeroepen, en de geest der toekomst verscheen
mede. Door het scheppen van die nieuwe school
heeft hij nochtans de oude Romantiek niet gedood.
Zij leeft nóg, evengoed als de zoogenaamd eens
door háár „overwonnen" Aufklárung de geheele
19e eeuw door geleefd heeft en ncag leeft in liberalisme, vrijdenkerij en materialisme. Geestelijke stroomingen overwinnen elkaar nooit, het zijn eenzijdige
partijen en kliekjes die met dergelijke frases schermen. Zij dringen elkaar slechts beurtelings min of
meer en in enkele opzichten naar den achtergrond of
beter den ondergrond van het maatschappelijk leven,
tengevolge van het oscilleeren der menschelijke
psyche tusschen een overwegend emotioneele en
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een overwegend intellectueele houding tegenover
leven en wereld. Maar ten slotte keert de „overwonnene", de „verslagene", met verjongde krachten
en gelouterde, schooner vermogens steeds weer terug,
als een herboren god. De onnadenkende noemt een
geestelijke kracht veelal „dood", alleen omdat hij
aan al wat zij geschapen heeft en nog voortdurend
in stand houdt gewend is, omdat hij midden in
haar resultaten leeft. Al is het oorspronkelijke,
algemeene — maar toch meestal slechts tot de
algemeenheid eener groep beperkte — élan, de
Sturm-und-Drang eener beginnende beweging verdwenen, zij is daarmede niet „doodgeloopen", zij
verspreidt zich over nog wijder massa's, doordrenkt
mëer en meer, en juist daardoor minder bewustopgemerkt, de gansche volksziel, en blijft bovendien
als bewust streven bestaan in de ziel van nog menig
enkeling. Nog steeds zijn er Aufklárer, zoowel verdorde rationalisten, als waarachtig vrij-voelende
strijders voor de ontvoogding der Rede -- natuurlijk, want nog steeds is de „menschheid" geestelijk
onmondig. En nog steeds zijn er romantici, zoowel
verbijsterde gevoelsmaniakken, als waarachtig vrijdenkenden, die met onvertroebeld intellekt leven in
het droomrijk der innerlijke fantasie. Als zij dwalen
ligt die dwaling niet in hun geloof aan de rede of
aan het gevoel, maar in hun eenzijdige waardeering
ervan, in hun veroordeeling van het andere. Slechts
weinigen bereiken een evenwichtige synthese en
aanvaarden — of verwerpen --- beide, zooals Goethe,
die zoowel de Auf klarung als de Romantiek bestreed, maar niettemin in zijn werk voortdurend
beide tot een klare geestelijke harmonie vereenigde.
Bij de meeste synthetische naturen echter blijft de
synthese steeds nog maar onvolkomen ; zij blijven,
als Heine, „verscheurde zielen", wier diepst gevoel
en scherpst vernuft telkens met elkaar in strijd
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komen of schijnen te komen. Zij zijn grooter, en
in wezen gaver zielen dan de eenzijdigen. Maar
ongelukkiger, eenzamer; door beide groepen worden
zij gemeden of verguisd, want inderdaad is hun
gecompliceerde gaaf beid voor den eenzijdigen
mensch een onbegrepen raadsel, ja dikwijls voor
henzelf evengoed. Zij zijn dubbelslachtig, maar de
eenzijdige noemt ze half-slachtig, „vleesch noch visch".
„Alles wat ik doe is den verstandigen een dwaasheid en den dwazen een gruwel", erkent Heine
met weemoedigen spot in Het Boek Le Grand.
Ach, zij zijn mensch, mensch-in-wording, voorschaduwen van den waarlijk gaven, completen,
tweezijdigen toekomstmensch. Want zeker zal er
eens een tijd komen waarin de synthetische ziel
minder eenzaam staat dan thans, ofschoon nog lang
Aufklarung en Romantiek als elkaar vijandige en
beurtelings elkaar „overwinnende" maatschappelijke
stroomingen tegenover elkaar zullen staan en met
hun eenzijdig geharrewar den gayer geest benauwen en tenslotte, wanneer hij de volkomen synthese
niet bereikte, beurtelings meesleepen. Want Aufklarung beteekent in wezen volstrekt niet neo-klassicisme, of liberalisme, al waren deze onder andere
en gedeeltelijk haar verschijningsvormen ; doch
realisme, klare zin voor de werkelijkheid, het gezond-verstandige, het utilitaire. En Romantiek beteekent in wezen volstrekt niet neo-middeleeuwschheid, doch alleen maar fantasie, droom. En altijd
zal de ziel, 66k de naar redelijkheid dorstende, in
oogenblikken waarin de platte realiteit haar vermoeit, verzwakt, kwetst, ontgoochelt, weer willen
vluchten in den droom, waar haar verlangen vrijelijk
nieuwe tooverrijken schept.
Als ik hier spreek van droom, bedoel ik dit niet

slechts overdrachtelijk, maar ook letterlijk, De romantische kunst is in tallooze van haar uitingen wat
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de moderne zielkunde zou noemen een directe
„vlucht in den droom", dat wil zeggen voor den
gezond-verstandigen werkelijkheidsmensch : de zinbooze hersenschim. De middeleeuwsche Romantiek was de vlucht voor de barre bruutheid van 't
werkelijke maatschappelijke leven, de 18de eeuwsche Neo-romantiek méér de vlucht voor gééstelijk
materialisme, en de hedendaagsche Romantiek is
dit nog.
De vlucht in den droom. In wezen dus is alle
kunst romantiek, een waanzin, zij het een min of
meer schoone waanzin voor eiken „verstandige".
„Wahnsinn der sich klug gebardet!
Weisheit, welche iiberschnappt
Sterbeseufzer, welche plótzlich
Sich verwandeln in Geláchter ! . . .

Ja, mein Freund, es Sind die Klange
Aus der langst verschollnen Traumzeit;
Nur Bass oft moderne Triller
Gaukeln durch den alten Grundton.
(Alta Troll XX VII).

De romantici hebben ten alien tijde de gezondverstandigen geminacht, maar de laatsten hebben
de eersten gesmaad, gescholden, verguisd. Met die
verregaande onbezonnenheid die de meest ingewikkelde zieleworstelingen als „fantastery", als „malligheid" diskwalificeert, inplaats van ze door dieper
begrip juist in hun schijnbare onredelijkheid te waardeeren. En niet alleen de Droogstoppels. Weinig
literatuurgeschiedenissen zullen er zijn waarin men
niet naast „alle waardeering voor het vele goede
enz.", de meest laatdunkende vonnissen zal ontmoeten over de dwaze fantasterijen, griezelige en
smakelooze verzinsels, vage mystifikaties, en vooral
de „onechte" gevoeligheid der romantici. Het kan
gebeuren dat bevoegde „letter"kundigen de diepe,
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wonderbaar zinrijke grillen van een Hoffmann „wel
amusante, maar toch zinlooze fantasie-spelletjes"
noemen. Geen wonder ; ook over den gewonen
droom immers oordeelt de gezondverstandige —
Droogstoppel of niet — op dezelfde wijze. Alleen
de moderne droompsychologie kan dit verwaten
kriticisme opheffen, eerst zij zal ons inzicht en onze
waardeering van de romantische kunst radikaal veranderen. „Ze (de romantici) sluiten zich op", zegt
Ziegler, — een zoo scherp en toch niet ongevoelig,
niet dór-verstandelijk denker — in zijn werk „De
negentiende Eeuw", „ze sluiten zich op in hun
eigen droom- en sprookjeswereld, onbekommerd om
al wat bestaat, en verliezen zoodoende hun zin
voor werkelijkheid en waarheid ... Het realisme van
de 19de eeuw is de strijd tegen de leugens der
romantiek" (pg. 59).
Welk een kortzichtig oordeel ! Immers juist diepbekommerd over de platte leugen der zoogenaamde
werkelijkheid waarin het gezond-verstand leeft, wenden zij zich van haar af om de waarheid van
waarachtige innerlijkheid te zoeken ! Dat ook die
waarheid maar betrekkelijk is kunnen zij niet helpen. Ook niet dat hun theorieën zoo vaak smadelijk
schipbreuk lijden in de praktijk, want dit ligt in
het wezen zelf van hun strijd.
Maar de romanticus heeft, zoo glimlacht de gezondverstandige, toch immers geen „klare, harmonische, al-omvattende wereldbeschouwing" ! Inderdaad,
de romanticus, d.w.z. de overwegend-romantische
geest, heeft geen afgerond, redelijk-pasklaar gemaakt
gedachten-systeem. Zijn geest vlucht in de vage
ruimte der fantasie immers juist omdat hij de ontoereikendheid van alle zoogenaamde „klare wereldbeschouwingen" heeft ingezien, omdat hij zich niet
langer wenscht neer te leggen bij het pedante en
gemakkelijke zelf bedrog van het gezond-verstand,
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dat zich wijs maakt het "gevonden" te hebben. De
romanticus is alles waarvoor het gezond verstand
hem uitscheldt; hij is het, maar het gezond verstand
ware nog verstandiger wanneer het hem zijn fouten
niet verweet, want zij zijn in dieper zin deugden.
De romanticus is onbevredigd en dus opstandig;
verlangend - vergeefs verlangend - en dus smachtend-sentimenteel; vertwijfeld zonder uiterlijke reden,
en dus schijnbaar aanstellerig. Als hij weeklaagt:
Ich unglückseliger Atlas I Eine Welt,
Die ganze Welt der Schmerzen musz ich tragen I

[Heimkehr 26)

gelooft de verstandige realist, dat hij eigenlijk om
niets anders jammert dan om zijn eigen "kleine,
persoonlijke" smart, want voor den realist is de
innerlijke eenheid van Ik en Menschheid niets
anders als een hoogmoedige mystifikatie. De romanticus is heroïsch, zonder "werkelijk" resultaat, en
dus belachelijk als Don Quichot ... voor den verstandigen realist. Och arm, wanneer de romanticus
zelf ook iets van den verstandigen realist in zich
heeft en op zijn eigen innigste, diep-menschelijke
"vaIsch-gevoel" moet neerzien met den grijnslach
van den spot. Maar wèl-gelukkig de romanticus die
iets in zich heeft van den redelijken wijze en heel
zijn chaotische tegenstrijdigheid tenslotte leert beschouwen met den rustig-blijden glimlach der ironie.
Ook Heine kon zichzelf zien als Don Quichot,
met dien weemoed waarin de grijns tot glimlach is
gesublimeerd. Hoe vaak doet zijn strijd, en de strijd
van zoovele idealisten, mij denken aan dien van
den kleinen Simson in de "Memoiren des Herrn
von Schnabelewopski. , t De kleine Simson, het geestdriftige Deïstje dat met zijn cynischen medestudent
duelleerde ter verdediging van "den ouden Jehovah,
den koning der koningen". Maar deze liet zijn kam-
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pioen in den steek en de kleine Simson ontving een
steek ·in de long. En koortsende op zijn sterfbed
liet hij zich uit den bijbel het verhaal van zijn naamgenoot, den echten, grooten Simson voorlezen. En
bij de laatste verzen, waar beschreven wordt hoe
Simson den tempel deed instorten:
"Bij deze plaats opende de kleine Simson zijn
oogen wijd als een geest, hief zich krampachtig op,
greep met zijn dunne armpjes de beide zuilen aan
het voeteneinde van zijn bed en rukte eraan, terwijl hij toornig stamelde: "Mijn ziel sterve met de
Philistijnen." Maar de stevige bed-zuilen bleven
onbewegelijk; uitgeput en weemoedig glimlachend
viel de kleine terug op zijn kussen, en uit de wonde,
wier verband verschoven was, gulpte een roode
bloedstroom."
Is dit niet het ironisch beeld van den idealist, van Heine zelf ook - die strijdend tegen nietswaardige zwetsers voor, ach, misschien even nietswaardige "ideeën", ten onder gaat als tenslotte toch
maar de caricatuur van den Held?
Niet ieder romanticus vindt de oplossing van zijn
levensconflict in dien goddelijken humor. Want
eigenlijk is de ironie het kenmerk der bereikte synthese, waarin Romantiek en Realisme zijn opgeheven, droom en werkelijkheid zijn één geworden.
Nochtans kent de romantische zielsgesteldheid vaak
oogenblikken waarin de wonderbare zelf-bevrijding
wordt vóórgevoeld. Geesten als Clemens Brentano,
Jean Paul, Achim von Arnim, die wel het meeste
met Heine gemeen hebben, dobberen voortdurend
tusschen zelf bespotting en sentimentaliteit, heiligheidsverlangen en frivoliteit, mystieke aanvaarding
en hoonende verwerping. Een tweespalt die den
Droogstoppel steeds uitermate verbaast en hem natuurlijk met afkeurende intonatie - doet spreken
van "onvastheid van overtuiging", "onevenwichtig-
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heid", „karakterloosheid", vooral wanneer hij leidt
tot godsdienstige en politieke inconsequenties als
waaraan Heine zich telkens te buiten ging, zich
beurtelings voordoende als deïst, pantheïst of atheïst;
als republikein of monarchist. „Een talent, maar
geen karakter" zeiden de Duitsche Philistijnen in
schimpende benijding van Simsons als Heine, die
daarop Atta Troll, den slecht-dansenden Tendenzbeer, incarnatie hunner plompe gezond-verstandelijkheid, het grafschrift gaf ; „Geen talent, maar een
karakter". De philisters begrijpen niet dat spot,
hoon, frivoliteit, de kiemen zijn van die sublieme
ironie waarin de verscheurde, gemartelde ziel zich
tenslotte boven zichzelf en haar smart verheft. Die
ironie, waarvan Friedrich Schlegel zegt : „Zij bevat
en verwekt een zeker gevoel dat er onoplosbare
tegenstrijdigheid bestaat tusschen het oneindige en
het eindige, tusschen onmogelijkheid en noodzakelijkheid van algeheele uiting. Zij is de vrijste aller
vrijheden, want door haar zet men zich heen over
zichzelf. Het is een zeer goed teeken als de harmonische platheid absoluut niet weet, hoe ze deze
voortdurende zelfparodieering moet opvatten, altijd
weer opnieuw vertrouwt en wantrouwt, tot ze duizelig wordt en scherts juist voor ernst, ernst voor
scherts gaat houden" (Aang. bij Ziegler pg. 29). Ik
wil niet zeggen dat de romantische fantasie niet zelf
dikwijls genoeg duizelig wordt van de tuchtelooze
capriolen, waartoe haar waan van opperste eigenmachtigheid haar verleidt. Maar in elk geval, waar
zij werkelijk „ironisch" werd, heeft zij dien eigenwaan overwonnen en is zij van schooner menschelijkheid dan het gezond-verstand der overwegendrealisten, die haar slechts minachten, omdat zij voor
hun eigen gevoel niet durven uitkomen en aan den
humor nog lang niet toe zijn.
De eenzijdige verstandsmensch weet met zijn
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romantische gevoelens geen raad ; hij verstopt ze
zooveel mogelijk en het liefst redeneert hij ze heelemaal weg. De taak onzer Rede schijnt vooralsnog
in hoofdzaak te zijn : mooi-praten en wegredeneeren.
De eenzijdige romanticus daarentegen weet, zoodra
zijn intuïtie, divinatie of mystische aanschouwing
hem in den steek laten — wat niet zelden voorkomt — van het versmade verstand nog wel degelijk
partij te trekken en hij gebruikt het dan even vaardig
om zijn droomwenschen goed en mooi te praten en
zijn fantasieën waar te maken als eenig middeneeuwsch scholasticus. Hierin schuilt een groot gevaar, maar een groot voordeel tevens. Want de aldus
bij tijd en wijle verstandige romanticus is méér
mensch dan een ietwat romantische rationalist ; hij
is de overgangsvorm tot den waarlijk wijzen dichter,
den synthetischen mensch.
Heine is niet, zooals Goethe of Dante, een wijs
dichter geworden. Hij bleef een verscheurde ziel ;
geen eenzijdig gevoelsfantast, nog minder een dor
rationalist, maar een scherpzinnig en intellectueeleerlijk zoeker en beschouwer van het eigen zelf,
die zijn innerlijke tegenstrijdigheden en uiterlijke
tegensprakigheden kende, dieper dan menig schijnbaar evenwichtig en daardoor zelfgenoegzaam mensch.
Maar juist deze subjectieve gebrokenheid maakt zijn
bewogen gevoels- en gedachte-leven zoo ontroerend
schoon. Hij is opgestaan tegen alles, tegen zichzelf
en tegen God. Niets en niemand heeft hij gevreesd,
voor géén blasphemie is hij teruggeschuwd. En toch :
„Gij liegt, Brutus, gij liegt, Cassius, en ook gij liegt,
Asinius, als ge beweert dat mijn spot de ideeën
treft, die een kostbaar verworven bezit der menschheid zijn en waarvoor ikzelf zooveel geleden en
gestreden heb" (V oorrede hij Alla Troll).
Ook de
Godheid heeft hij gehoond, met de felheid van den
gemartelden Prometheus. „Deze romantici zijn, op
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den keper beschouwd, frivole lieden", oordeelt
Ziegler, maar waarlijk, wie zóó vonnist, is op den
keper beschouwd, tóch een droogstoppel; want Heine,
deze méést frivole mensch, was waarachtig vroom
in zijn diepste hart. „God zal mij de dwaasheden
vergeven die ik over hem heb uitgekraamd, zooals
ik mijn tegenstanders de dwaasheden vergeef die
zij tegen mij hebben geschreven, ofschoon zij geestelijk even diep beneden mij stonden als ik sta onder
u, o mijn God" (Gedanken und Einfalle). Weinig
boetvaardige zondaars zullen zich kunnen verheffen
tot een in al zijn ironischen trots toch z66 kinderlijkootmoedig vertrouwen.
Maar Heine voelde wie hij was en wat zijn leven
beteekende. Zijn dichtersleven was één romantische
droom van liefde en vrijheid. En in een werkelijken
droom, zeer kort voor zijn dood, heeft hij zijn leven
ook inderdaad z66 gezien. In den maneschijn van
een zomernacht aanschouwde hij daar de ruïnes
van schoone bouwwerken, en daartusschen, ongeschonden, stond een marmeren sarkophaag, versierd
met basreliefs uit de Helleensche sagenwereld en
het Oude Testament ; voorstellingen, beurtelings
grootsch en grotesk, heilig en frivool. En op dien
sarkophaag zag hij liggen een man, en hij wist dat
hij zelf die doode was. Toen verrees aan zijn hoofdeneind een donkere plant met één enkele bloem, die
hij herkende als de bloem der passie. En die bloem
werd een vrouw, die zich over den doode heenboog
en hem kuste.
In mijn roman „De Stille Lach" heb ik dezen
droom verklaard als „uitbeelding" van Heine's eigen
leven, van al zijn grootsche en groteske, heilige en
frivole gedachten. De passiebloem interpreteerde ik
daar als de bovenaardsche Liefde, waarin de dichter
„die slechts beelden en dooden kon liefhebben",
eindelijk rust vindt. De Liefde, concreet opgevat
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als "Ia Mouche", de vrouw wier teederheid zijn
ziekbed verzachtte; meer symbolisch als de Christus,
wiens "Passionreligion" Heine zoo vaak had gesmaad, maar met wien zich de stervende dichter,
nu zelf man der passie in dubbelen zin, verzoende.
Maar, voeg ik hier thans aan toe, de passiebloem
verbeeldt nog meer; zij verbeeldt ook de Liefde
als Muze, als zijn Muze: de Romantische poëzie,
die hijzelf eens met de passiebloem had vergeleken.
De Romantiek,... als het roode Sefchen van
den beul kuste zij eens in zijn jonge dichterhart de
liefde wakker voor vrouwen vrijheid, en om beiden
doorleed en doorstreed hij zijn ganschen romantischen levensdroom. Tot zij, zijn Musa salvatrix,
hem ten laatste opnieuw verscheen in den droom
van zijn sterven, om hem de eeriige vrouw te toonen
die hij waarachtig had liefgehad, la Mouche, en
hem wakker te kussen tot een leven waarin zijn
zoekende en strijdbare ziel haar ware vrijheid, haar
bevrijding zou vinden.
Over het Boek Le Grand zelf zal ik hier niet
spreken; deze inleiding toch beoogt niet den lezer
voor te bereiden op den inhoud van dit werk, doch
alleen den geest van zijn schrijver te karakteriseeren. Ik hoop dat men in deze vertaling den dichter,
zooals ik hem schetste, zal herkennen; voor mij is
het "verwarde" Boek Le Grand het werk waarin
Heine de 'fonderlijk-schoone gecompliceerdheid
zijner persoonlijkheid het rijkst heeft geopenbaard.
Waarom die titel? zal men na de lezing mis..
schien vragen. Had het boekje niet evengoed "De
Sultane van Dehli" kunnen heeten? Of "De Bloemen
der Brenta", of "De kleine Veronica"? Als we
riamijmeren over de beelden die als de themata
eener rapsodie aan ons voorbij trokken, dan zijn
het déze namen die het diepst en het meest melo..
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dieus in ons naklinken. Maar boven die klagende
klanken van verloren liefde uit dreunt, nu en dan
slechts, maar huiveringwekkend zwaar, de roffelende
trom van den stervenden Le Grand, den tamboer
van den grooten keizer.
Niet meer dan een elegante causerie lijkt dit
boekje ; grootendeels gehouden in dien lichten,
Fransch-joodschen conversatie-toon, die in de Berlijnsche „schóngeistige" salons mode was. Luchtig
en los, als meestal Heine's proza, schijnbaar nonchalant, in werkelijkheid zorgvuldigst gestyleerd.
Een zoet en sentimenteel gekeuvel, maar overgaand vaak in een sidderend pathos ; een lichte
spot, vol teederheid toch ook ; een platte grap,
niet zonder verborgen fijnheid ; een hoonende lach,
vol schreienden weemoed. En dit alles onsamenhangend neergeschreven, naar de grillige luim het
hem ingaf. Onsamenhangend springend van hak op
tak, hinkend op vele motieven, waarvan zelfs de
twee voornaamsten zonder eenig verband staan tot
elkaar. Want wat ter wereld, zullen velen denken,
heeft de roffelende, ideeën-slaande tamboer der vrijheid, de symbolische verheerlijker van den „tot-ideegeworden-mensch," Napoleon, te maken met de teeder vereerde vrouw aan wie Heine zijn liefde klaagt ?
En toch, het is de eene en ondeelbare Liefde,
die de rapsodische klanken van dit causerietje bijeen
houdt ; diezelfde Liefde die den dichter het eerst
bewust werd toen hij als knaap het xoode Sefchen
omhelsde boven het blanke beulszwaard van haar
grootvader. Zij hooren tóch bij elkaar : Madame en
Le Grand. Zij hooren bij elkaar als Sefchen en de
Fransche revolutie in Heine's romantische liefde
voor vrouw en vrijheid.
NICO
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Evelina aanvaarde deze bladen
als een teeken der vriendschap
en liefde van den schrijver. [*J

[* Men heeft zich in vele gissingen omtrent deze Evelina verdiept.
Sommigen meenen dat zij Heine's nichtje Therese was, die den
dichter had afgewezen in hetzelfde jaar waarin de „Nordsee"cyclus en het „Bach Le Grand" geschreven werden. „Madame"
zou dan Therese's moeder geweest zijn. K. Hessel (Viertaljahrschrift fiir Literaturgeschichte. Band V 1892) maakt het daarentegen zeer waarschijnlijk dat Evelina en Madame dezelfde
persoon zijn, aan wie Heine in diep vereerende „vriendschap"
het relaas van zijn ongelukkige liefden biecht, daarbij tevens
afrekenend met alle oude „ideeën" die hem hinderden, en den
wil uitsprekend ondanks alles te blijven leven voor de nieuwe
vrijheidsgedachten. Deze vriendin herkent Hessel op grond van
verschillende toespelingen en situaties als Friederike Robert, de
vrouw van den satyricus Ludwig Robert.]
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HOOFDSTUK I
Zij Was beminnelijk en hij beminde haar,
hij echter Was niet beminnelijk en zij be..
minde hem niet.
(Een oud stuk)

'ADAME, kent ge het oude stuk? Het
: is een heel buitengemeen stuk, alleen
maar ietwat te droefgeestig. Ik heb er
: eens de hoofdrol in gespeeld en toen
~~~~~.' schreiden alle dames; één enkele slechts
schreide niet, niet één enkelen traan schreide zij,
en dat was juist de pointe van het stuk, de eigenlijke katastrophe.
0, deze ééne traan I Hij kwelt mij nog altijd in
gedachten; Satan, als hij mijn ziel in 't verderf wil
storten, fluistert mij in 't oor een lied van dezen
engeweenden traan, een fataal lied, op nog fataler
melodie. .. ach, slechts in de hel hoort men deze
melodie!
Hoe men in den hemel leeft, Madame, kunt u
zich wel voorstellen, temeer wijl ge getrouwd zijt.
Men amuseert zich daar kostelijk, men heeft er alle
mogelijke genoegens, men leeft in louter vreugd en
pleizier, echt als God in Frankrijk. Men eet van
,s morgens tot ' s avonds, en de keuken is even goed.
als die van jagor 1); de gebraden ganzen vliegen
rond met de sauskommetjes in den snavel en voelen
zich gevleid wanneer men ze verorbert; van boter
glanzende taarten groeien er in 't wild als zonnebloemen; overal beeken van bouillon en champagne;
overal hoornen waaraan servetten wapperen; en
men eet maar en veegt zich den mond af, en eet
1) De keuken van [agor : Bekend restaurant te Berlijn, door Heine
geprezen in zijn nBriefe aus Berlin,

36

HEINRICH HEINE

op nieuw, zonder zijn maag te bederven ; men zingt
psalmen, of men speelt en stoeit met de lieve, aanhalige engeltjes ; of men wandelt wat op de groene
Haleluja-weide ; en de wit-golvende gewaden zitten
heel gemakkelijk en niets verstoort het gevoel van
zaligheid, geen pijn, geen slecht humeur ... ja zelfs,
wanneer iemand een ander toevallig op de eksteroogen trapt en „neem mij niet kwalijk" roept, glimlacht die ander als verzaligd en verzekert : „Die
trap, o broeder, doet geen pijn ; au contraire, mijn
hart voelt daardoor slechts te zoeter hemelvreugde."
Maar van de hel, Madame, hebt ge heel geen
begrip. Van alle duivels kent ge alleen maar den
kleinsten, het Belialskindje Amor, den beminnelijken
croupier der hel ; en deze zelf kent ge alleen uit

den Don Juan ; en voor dezen vrouwenverleider, die
zoo'n slecht voorbeeld geeft, lijkt zij u nooit heet
genoeg, ofschoon onze onvolprezen schouwburgdirecties er zooveel vlamspektakel, vuurregens, kruit
en colophonium bij afsteken, als de beste christen
voor de hel maar kan verlangen.
Ondertusschen ziet het er in de hel veel erger
uit dan onze schouwburgdirecties wel weten —
anders zouden zij ook niet zooveel slechte stukken
laten opvoeren — , in de hel is het helsch heet en
toen ik er eens in de hondsdagen was, vond ik
het er ,niet uit te houden. Ge hebt heel geen begrip
van de hel, Madame ; wij krijgen vandaar weinig
officieele berichten. Dat de ongelukkige zieltjes daar
beneden den heelen dag alle slechte preeken moeten lezen, die hier boven gedrukt worden, dat is
laster. Zóó erg is het in de hel niet, zóó geraffineerde folteringen zal Satan nooit verzinnen. Daar

entegen is Dante's schildering ietwat te gematigd,
over het geheel wat ál te dichterlijk. Mij kwam de
hel voor als een groote burgermanskeuken met een

eindloos lang fornuis, waarop drie rijen ijzeren pot-
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ten stonden, en daarin zaten de verdoemden en
werden ze gebraden. In de eerste rij zaten de christelijke zondaars, hun aantal was — men zou 't haast
niet gelooven — niet zoo héél gering, en de duivels
bliezen onder hèn het vuur met bijzonderen ijver
aan. In de tweede rij zaten de Joden, die aanhoudend schreeuwden en door de duivels af en toe
geplaagd werden. Nog al potsierlijk was het bijvoorbeeld om te zien hoe een dikke, snuivende pandjeshuishouder over al te groote hitte klaagde en een
duiveltje hem toen een paar emmers koud water
over het hoofd goot, opdat hij zien zou dat de
doop toch een ware, verfrisschende weldaad is. In
de derde rij zaten de heidenen, die evenals de
Joden, de zaligheid niet deelachtig kunnen worden
en eeuwig moeten branden. Ik hoorde hoe een van
hen, onder wien een plompe duivel juist nieuwe
kolen wierp, verontwaardigd uit zijn pot riep : „Spaar
mij, ik was Sokrates, de wijste der stervelingen ;
ik heb waarheid en rechtvaardigheid onderwezen
en mijn leven ten offer gebracht voor de deugd."
Maar de plompe, domme duivel liet zich niet storen
in zijn werk en bromde : „Och kom ! alle heidenen
moeten branden en voor één enkel mensch kunnen
we geen uitzondering maken." —
Ik verzeker u, Madame, het was een vreeselijke
hitte, en een schreeuwen, zuchten, steunen, blèren,
grienen en jammeren ! ... en door al die ontzettende klanken heen drong hoorbaar die fatale
melodie van het lied van den ongeweenden traan.

HOOFDSTUK II
Zij was beminnelijk en hij beminde haar,
hij echter was niet beminnelijk en zij beminde hem niet.
(Een oud stuk)

ADAME ! het oude stuk is een treurspel,
ofschoon de held ervan noch vermoord
• wordt, noch zichzelf vermoordt. De oogen
der heldin zijn schoon, zeer schoon —
Madame, ruikt ge niet den geur van
viooltjes ? — zeer schoon, en toch zoo scherp geslepen, dat zij als glazen dolken door mijn hart
drongen en stellig aan mijn rug weer naar buiten
keken ; maar toch stierf ik niet aan die sluipmoordende oogen. De stem der heldin is óók schoon —
Madame, hoordet ge niet zoo juist een nachtegaal
slaan ? — een schoone, zijden stem, een zoet spinsel van de zonnigste tonen ; en mijn ziel was daarin
verward en worstelde en matte zich af. Ikzelf —
het is de Graaf van den Ganges 1) die nu spreekt,
en het verhaal speelt in Venetië 2) — ikzelf had
op een keer genoeg van dergelijke kwellingen en
dacht al in het eerste bedrijf een eind aan het spel
te maken en den zotskap met kop en al naar beneden
te schieten ; en ik ging naar een galanterie-winkel
in de Via Burstah 3), waar ik een paar fraaie pistolen in een étui had zien liggen — ik herinner het
mij nog heel goed, er naast stond allerlei aardig
speelgoed van parelmoer en goud, ijzeren harten
aan gouden kettinkjes, porceleinen kopjes met teedere opschriften, snuifdoozen met mooie plaatjes,
1 ) De graaf van den Ganges: Toespeling op Heine's lied : Auf
f= liigeln des Gesanges.
`) Venetië: Heine bedoelt het „Noordscha Venetië," n.l. Hamburg,
zooals uit de straatnamen blijkt.
3 ) Via Burstah: De Burstahstrasse te Hamburg.
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zooals bijvoorbeeld de goddelijke

historie van
Suzanna, de zwanenzang van Leda 1), de Sabijnsche maagdenroof, Lucretia 2), het dikke deugdmensch met ontblooten boezem, waarin zij achteraf
den dolk stoot, Mevrouw Bethmann 3) zaliger, la
belle ferronière ; altegaar aanlokkende gezichten —
maar ik kocht tóch de pistolen, zonder veel af te
dingen ; daarna kocht ik kogels, daarna kruit, en
daarna ging ik den kelder van Signor Unbescheiden
binnen en liet mij oesters en een glas Rijnwijn
voorzetten.
Eten kon ik niet en drinken nog veel minder.
De heete druppels vielen in mijn glas, en in dat
glas zag ik mijn dierbaar vaderland, den blauwen,
heiligen Ganges, de eeuwig stralende Himalaya, de
reusachtige bananenwouden, in wier verre lanen
verstandige olifanten en witte pelgrims rustig wandelden 4) ; zeldzaam droomerige bloemen keken mij
aan, heimelijk waarschuwend ; gouden wondervogels
jubelden wild ; wemelende zonnestralen en vertrouwlijk-dwaze geluiden van lachende apen plaagden mij
lieflijk ; uit verre pagoden klonken vrome priestergebeden ; en daar tusschendoor klonk de smeltendklagende stem der Sultane van Dehli 5) : — in haar
1) Leda : Een geliefde van Zeus, die haar bezocht in de gedaante van een witten zwaan. Door hem werd zij moed-er van
Kastor en Pollux, de beide Dioscuren ; van Klytaimnestra, de
gemalin van Agamemnon ; en van Helena, wier schaking door
Paris aanleiding gaf tot den Trojaanschen oorlog.
2) Lucretia, de vrouw van Lucius Tarquinius Collatinus, welke,
toen zij door den zoon van Tarquinius Superbus onteerd was,
zichzelf doodde in tegenwoordigheid van haar echtgenoot.
3) Friederike Bethmann- Unzelmann (1760-1815), beroemde Duitsche
tooneelspeelster.
4) Himalaya : Deze beschrijving bijna woordelijk overgenomen
uit sonnetten welke Heine had opgedragen aan Friederike Robert
die veel belang stelde in Indische literatuur.
5) Sultane van Dehli : Waarschijnlijk toespeling op het optreden
van Friederike Robert als Oriëntaalsche in een tableau vivant.
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tapijt-behangen vertrek liep zij onstuimig heen en
weer ; zij verscheurde haar zilveren sluier ; tegen
den grond stiet zij haar zwarte slavin met den
pauwstaart-waaier ; zij schreide, schreeuwde, raasde
... maar ik kon haar niet verstaan, de kelder van
Signor Unbescheiden is drieduizend mijlen verwijderd van den harem te Dehli, en bovendien was de
schoone Sultane al dood sinds drieduizend jaar —
en haastig dronk ik den wijn, den lichten, vreugdbrengenden wijn, en toch werd het in mijn ziel
steeds donkerder en droeviger — ik was ter dood
veroordeeld
Toen ik de keldertrap weer opklom, hoorde ik
het armezondaarsklokje luiden, een menschendrom
golfde voorbij, maar ik posteerde mij op den hoek
der Strada di San Giovanni 1 ) en hield de volgende
alleenspraak :
Gouden paleizen echildren oude sproken,
Waar harpen klinken, schoone maagden dansen,
Rijzige dienaars schittren en jasmijn
En myrte en rozen hunnen geur verspreiden —
En toch, één enkel tooverwoord doet al
Die heerlijkheid in éénen tel verstuiven ;
En niets blijft over dan ruïnenpuin,
Krijschende nachtvogels en vuns moeras.
Zoo heb ook ik door slechts een enkel woord
De gansche bloeiende natuur onttooverd.
Nu ligt zij levenloos en koud en vaal,
Zooals het opgesierde lijk eens konings
Dat men de jukbeendren heeft rood gekleurd
En in de hand een scepter heeft gelegd :
Maar geel en reeds verdord zijn toch zijn lippen
Wijl men vergat ook deze rood te schminken ;
En muizen springen rond den koningsneus
En spotten met den grooten, gouden scepter. — 2)

1) Strada di San Giovanni : Johannisstrasse te Hamburg.
2) Monoloog uit Heine's treurspel „Almansor".
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Het is een algemeen gebruik, Madame, een alleenspraak te houden v66r men zich doodschiet. De
meeste menschen benutten bij die gelegenheid
Hamlet's „Te zijn of niet te zijn". Het is een
goede passage en ook ik zou die hier graag hebben
aangehaald -- maar ieder is zichzelf het naast, en
wanneer men, zooals ik, eveneens treurspelen heeft
geschreven, waarin dergelijke redevoeringen van van
't leven afscheid nemenden voorkomen -- bijvoorbeeld den onsterfelijken „Almansor" —, dan is het
heel natuurlijk dat men aan zijn eigen woorden de
voorkeur geeft zelfs boven die van Shakespeare. In
elk geval zijn dergelijke redevoeringen een zeer
nuttige gewoonte : men wint er tenminste tijd mee.
— En zoo gebeurde het dat ik op dien hoek der
Strada di San Giovanni wat lang bleef staan — en
toen ik daar stond, een veroordeelde, ten doode
gewijd ... toen zag ik plotseling hààr
Zij droeg haar blauwzij den kleed en den rozenrooden hoed, en haar oog keek mij aan zóó zacht, zóó
dood-verwinnend, zóó levenschenkend — Madame,
ge weet wel uit de Romeinsche geschiedenis, dat
als de Vestaalsche maagden in het oude Rome op
hun weg een misdadiger ontmoetten, die ter terechtstelling geleid werd, zij het recht hadden hem genade te schenken, en de arme schelm bleef leven. —
Met één enkelen blik heeft zij mij van den dood
gered en ik stond vóór haar als herboren, als verblind door den zonneglans harer schoonheid ; en zij
ging verder, en liet mij leven.

HOOFDSTUK III
N zij liet mij leven, en ik leef, en dat
is de hoofdzaak.
Mogen anderen het geluk smaken dat
een geliefde hun graf met bloemkransen
tooit en met tranen van trouw bevochtigt . . . o vrouwen ! haat mij, lacht mij uit, laat mij
blauwtjes loopen, maar . . . laat mij leven ! Het leven
is zoo vermakelijk zoet en de wereld zoo lieflijk
verward. Zij is de droom van een wijn-bedwelmden
god, die uit het feestende godengelag a la franqaise
is weggeslopen en op een eenzame ster is gaan
uitslapen en zelf niet weet dat hij al wat hij droomt
ook schept ; — en zijn droombeelden vormen zich
dikwijls bont dooreen en dwaas, maar dikwijls ook
harmonisch en redelijk — de Ilias, Plato, de slag
bij Marathon, Mozes, de Mediceïsche Venus, de
d om van Straatsburg, de Fransche revolutie, Hegel,
de stoomschepen enz. zijn enkele goede invallen
in dezen scheppenden godendroom — maar het zal
niet lang duren of de god ontwaakt en wrijft zich
de slaperige oogen uit en glimlacht . . . en onze
wereld is vervloeid tot niets, ja, zij heeft nooit
bestaan.
Om het even ; ik leef. Al ben ik ook slechts een
schaduwbeeld in een droom, ook dit is beter dan
het koude, zwarte, ledige Niet-zijn van den dood.
Het leven is het hoogste goed en het ergste kwaad
is de dood. Laten Berlijnsche gardeluitenants maar
spotlachen en het lafheid noemen, dat de Prins van
Homburg ) terughuivert, wanneer hij zijn open graf
ziet — Heinrich Kleist had niettemin evenveel moed
.

1

) Prins van Homburg, drama

van Heinrich von Kleist.
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als zijn hoogborstige, wel-ingeregen collega's, en hij
heeft het helaas bewezen 1). Maar alle krachtige
menschen hebben het leven lief. Goethe's Egmont
neemt niet gaarne afscheid „van de vriendelijke
gewoonte van bestaan en werken 2)." Immermann's
Edwin 3) hangt aan het leven „als een kindje aan
moeders borst" en, ofschoon het een hard ding voor
hem is bij vreemde genade te leven, toch smeekt
hij om die genade
„wijl leven, ademen, toch 't hoogste is."

Wanneer Odysseus in de onderwereld Achilles
ziet als aanvoerder van doode helden en hem prijst
om zijn roem onder de levenden en zijn aanzien
zelfs onder de dooden, antwoordt deze :
„Spreek om den dood geen woorden van troost, o eedle
Odysseus ;
Liever toch zou ik als needrig knecht den akker bewerken
Voor een behoeftig man, zonder erfdeel of eigene have,
Dan hier gansch de schaar der verdwenen dooden beheerschen." 4)

Ja, toen Majoor Duvent den grooten Israël Lówe 6)
op het pistool uitdaagde en tegen hem zei : „Wanneer u niet komt, mijnheer Lówe, dan bent u een
hond," toen antwoordde deze : „Ben ik liever een
levende hond, dan een doode leeuw !" En hij had
gelijk, ik heb dikwijls genoeg geduelleerd, Madame,
om dit te mogen zeggen — goddank, ik leef ! In
mijn aderen ziedt het roode bloed, onder mijn voeten krampt de aarde ; in gloed van liefde omhels
ik. boomen en marmerbeelden, en zij worden levend
in mijn omarming. Iedere vrouw is voor mij een
geschonken wereld, ik zwelg in de melodieën van
1) Bewezen, n.l. door zijn zelfmoord.
2) Egmont: vijfde bedrijf.

3) Edwin: treurspel van Immermann (1822) tweede bedrijf.
4) Odyssee XL. 488.
5) Israël Lowe, naam gefingeerd terwille van het grapje.
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haar gelaat en met een enkelen blik van mijn oogen
kan ik meer genieten dan anderen met al hun ledematen in heel hun leven. Ieder oogenblik is immers
een oneindigheid ; ik meet den tijd niet met de
Brabantsche of met de kleine Hamburgsche el en
ik hoef mij niet door een priester een tweede leven
te laten beloven, omdat ik al in dit leven genoeg
beleven kan, wanneer ik terugleef in het leven der
voorvaderen en mij de eeuwigheid verover in het
rijk des verledens.
En ik leef ! De groote polsslag der natuur beeft
ook in mijn borst, en als ik juich antwoordt mij
een duizendvoudige echo. Ik hoor duizend nachtegalen. De lente heeft ze gezonden om de aarde uit
haar morgensluimering te wekken, en de aarde
siddert van verrukking, haar bloemen zijn de hymnen die zij in geestdrift de zonne toezingt — de
zon beweegt zich veel te langzaam, ik zou haar
vuurrossen willen zweepen dat zij sneller voortjaagden — maar als zij sissend in de zee verzinkt en
de groote nacht omhoog stijgt met haar groot, verlangend oog, o, dan doorheeft mij eerst recht de
rechte wellust : als koozende meisjes vlijen zich de
avondwinden aan mijn bruisend hart en de sterren
wenken en ik verhef mij en zweef boven de kleine
aarde en de kleine gedachten der menschen.

HOOFDSTUK IV
AAR eens zal komen de dag ... en de
gloed in mijn aderen is gebluscht, in
mijn bórst huist de winter, zijn witte
vlokken omwapperen schaars mijn hoofd
en zijn nevels omfloersen mijn oogen. In
verweerde graven liggen mijn vrienden ; ik alleen
ben achter gebleven, als een eenzame halm, dien
de maaiers vergaten ; een nieuw geslacht is omhoog
gebloeid, met nieuwe wenschen en nieuwe gedachten ; vol verwondering hoor ik nieuwe namen en
nieuwe liederen ; de oude namen gingen teloor, en ikzelf ging teloor, misschien nog door enkelen geëerd,
door velen verguisd en door niemand bemind ! En
op mij toe huppelen rozenwangige knapen, en zij
drukken mij de oude harp in de sidderende hand
en zeggen lachend : „Ge hebt al zoo lang gezwegen,
jij arme luilak, zing ons weer liederen voor van de
droomen uwer jeugd !"
Dan grijp ik weer naar mijn harp en de oude
vreugden en smarten ontwaken, de nevels vervloeien,
tranen ontbloeien weer aan mijn doode oogen, lente
leeft weder in mijn borst, zoete klanken van weemoed trillen in de snaren der harp ; weer zie ik
den blauwen stroom en de marmeren paleizen en
de schoone vrouwen- en meisjesgezichten ... en ik
zing een lied van de bloemen der Brenta ').
Het zal mijn laatste lied zijn ; de sterren zullen
mij aanstaren als in de nachten mijner jeugd ; het
verliefde maanlicht kust weer mijn wangen ; Beestenkoren van verstorven nachtegalen fluiten van
1 ) Brenta, rivier waaraan het werkelijke Venetië ligt ; Heine bedoelt de Alster bij Hamburg.
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verre ; slaapdronken vallen mijn oogen dicht ; mijn
ziel verklinkt als de klanken van mijn harp — de
bloemen der Brenta geuren.
Een boom zal mijn grafsteen overschaduwen.
Graag had ik een palm, maar die tiert niet in het
noorden. Het zal wel een linde zijn, en 's zomersavonds zullen er minnenden zitten te liefkoozen ;
het sijsje, dat luisterend in de twijgen wiegelt, klapt
niet en mijn linde ruischt vertrouwelijk boven de
hoofden der gelukkigen, die zóó gelukkig zijn dat
zij niet eens tijd hebben om te lezen, wat op den
witten grafsteen staat geschreven. Maar later, wanneer de minnaar zijn meisje heeft verloren, dan komt
hij terug bij de welbekende linde en zucht en
schreit en tuurt op den grafsteen, lang en dikwijls,
en leest het opschrift : „Hij minde de bloemen der
Brenta."

HOOFDSTUK V
ADAME, ik heb u iets voorgelogen. Ik
ben niet de Graaf van den Ganges.
Nooit in mijn leven heb ik den heiligen
stroom gezien, nooit de lotosbloemen die
zich in zijn devote golven bespiegelen.
Nooit lag ik te droomen onder Indische palmen,
nooit lag ik te bidden voor den diamantgod te
Jaggernaut 1), die mij toch gemakkelijk had kunnen
helpen. Ik was net zoo min ooit in Calcutta als de
gebraden kalkoen dien ik gisteren heb gegeten.
Maar ik stam uit Hindostan en dààrom voel ik mij
zoo vertrouwd in de wijde zangwouden van Valmiki 2) ; het heldenleed van den goddelijken Ramo
ontroert mijn hart als een bekend wee ; uit de bloemenliederen van Kalidasa 3) bloeien voor mij op de
zoetste herinneringen, en toen een paar jaar geleden
een vriendelijke dame te Berlijn mij de fraaie portretten liet zien, welke haar vader, die langen tijd
gouverneur in Indië geweest was, van daar had
meegebracht, kwamen mij die teer-geschilderde,
heilig-stille gelaten zoo welbekend voor, en het was
mij alsof ik mijn eigen familie-galerij bekeek.
Franz Bopp 4) — Madame, ge hebt natuurlijk zijn
„Nalus" en zijn „Vervoegingssysteem van het Sanskriet" gelezen — heeft mij eenige inlichtingen gegeven, en ik weet nu zeker dat ik uit het hoofd
1) Jaggernaut, hoofdstad van het Indische district Puri, waar zich
de tempel van Krishna bevindt.
2) Valmiki : dichter van het groote Indische heldendicht Ramayama.
3) Kalidasa : Indisch dramaturg en lyricus in de zesde eeuw na
Christus.
4) Franz Bopp : (1791-1867) grondlegger der vergelijkende taalkunde, wiens colleges Heine te Berlijn had gevolgd. Nalus is
een der schoonste episoden uit den Mahabharata.

48

HEINRICH HEINE

van Brahma gesproten ben en niet uit zijn eksteroogen ; ik vermoed zelfs dat de geheele Mahabharata met zijn tweehonderdduizend verzen slechts
een allegorische minnebrief is, dien mijn oergrootvader aan mijn oergrootmoeder schreef — o, zij
hadden elkaar zeer Iief ; hun zielen kusten elkaar,
zij kusten elkaar met de oogen, zij waren beiden
slechts één enkele kus. —
Een betooverde nachtegaal zit op een rooden
koraalboom in den stillen oceaan en zingt een lied
van de liefde mijner voorouders : nieuwsgierig gluren de parels uit hun schelpkluisjes ; de wonderbare waterbloemen huiveren van weemoed ; de
verstandige zeeslakken, met hun bonte porceleintorentjes op den rug, komen naderbij gekropen; de
zeerozen blozen schuchter ; de gele, puntige zeesterren en de duizendkleurige glazige kwallen komen
in beweging en rekken zich uit ; alles wriemelt en
luistert.
Maar, Madame, dit nachtegalenlied is veel te
groot om het hier in te voegen ; het is zoo groot
als de wereld zelf ; alleen reeds de opdracht aan
Anangas, den god der liefde, is zoo lang als alle
romans van Walter Scott bij elkaar, en daarop slaat
een passage bij Aristophanes, welke in 't Duitsch
luidt:
„Tiotio, tiotio, tiotinx,
Tototototo, tototototo, tototinx."
(Vertaling van Voss.) 1)

Neen, ik ben niet geboren in Indië, ik aanschouwde
het licht der wereld aan de oevers van dien schoonen stroom, waar op groene bergen de dwaasheid
groeit en in den herfst geplukt, gekelderd, in vaten
gegoten en naar 't buitenland verzonden wordt. —
1 ) Johann Heinrich Voss (1751-1826) : vermaard om zijn vertalingen van klassieke schrijvers.
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Waarachtig, gisteren aan tafel hoorde ik iemand
een dwaasheid zeggen die anno 1811 in een druif
zat, die ik destijds zelf op den Johannisberg groeien
zag. — Veel dwaasheid wordt echter ook in het
land zelf geconsumeerd en de menschen dààr zijn
als overal: zij worden geboren, eten, drinken, slapen, lachen, schreien, lasteren, maken zich angstvallig bezorgd over de voortplanting van hun geslacht,
trachten te schijnen wat zij niet zijn en te doen wat
zij niet kunnen, laten zich niet eer scheren voor
zij een baard hebben, en hebben dikwijls een baard
voor zij verstandig zijn ; en als zij verstandig zijn
bedwelmen zij zich weer met witte of roode
dwaasheid.
Mon Dieu, had ik toch maar zooveel geloof, dat
ik bergen verzetten kon ! — de Johannisberg zou
juist de berg zijn dien ik mij overal achterna liet
komen. Maar nu mijn geloof niet zoo sterk is, moet de
phantasie mij helpen, en die verplaatst mij vlug
naar den schoonen Rijn.
0, dat is een mooi land, vol lieflijkheid en zonneschijn. In den blauwen stroom spiegelen zich de
bergoevers met hun burchtruïnes en bosschen en
ouderwetsche steden — daar zitten 's zomeravonds
de burgers voor hun huisdeuren, drinken uit groote
kannen en keuvelen gezellig : hoe de wijn, goddank,
zoo goed staat en hoe de rechtspraak absoluut openbaar moet zijn, en hoe Marie Antoinette zoomaar,
of 't niets was, geguillotineerd is geworden en hoe
de tabaksregie den tabak toch zoo duur maakt en
dat alle menschen gelijk zijn en dat die Górres 1)
toch maar een kraan is.
Ik heb mij nooit om dergelijke gesprekken be(1776-1848) : redacteur van de , Rijnsche
1 ) Josef von Górres
Mercurius," waarin hij ijverde, eerst tegen de Fransche overheersching, later tegen de reactionaire politiek van het Weensche
Congres.
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kommerd en zat liever bij de meisjes aan het boograam, lachte om hun lach, liet mij met bloemen in
het gezicht slaan en hield mij boos, tot zij mij hun
geheimen of iets anders van gewicht vertelden. De
mooie Gertrud was haast dol van blijdschap wanneer ik bij haar kwam zittten ; zij was een meisje
als een vlammende roos, en toen zij mij eens om
den hals viel, dacht ik dat zij in mijn armen verbranden en vergeuren zou. De mooie Catharine vervloeide in welluidende teederheid als zij met mij
sprak en haar oogen waren van zulk een zuiver en
innig blauw als ik nog nooit bij menschen en dieren,
en maar zelden bij bloemen heb gevonden ; men
keek er zoo gaarne in en kon daarbij aan zooveel
zoets denken. Maar de mooie Hedwig had mij lief ;
want als ik bij haar kwam, boog zij het hoofd naar
den grond, zoodat haar zwarte lokken over haar
blozend ' gezicht omlaag vielen en haar glanzende
oogen als sterren uit een donkeren hemel te voorschijn straalden. Haar schuchtere lippen spraken
geen woord en ook ik kon niets tegen hààr zeggen.
Ik kuchte, en zij sidderde. Zij liet mij dikwijls door
haar zuster vragen, niet zoo vlug de rotsen te beklimmen en niet in den Rijn te baden als ik mij
warm geloopen of als ik gedronken had. Ik heb
eens haar vrome gebed afgeluisterd voor het Mariabeeldje, dat, met goudloovertjes getooid en door een
brandend lampje omflikkerd, in een nis in het voorhuis stond ; duidelijk hoorde ik hoe zij de. moeder
Gods bad : hem het klimmen, drinken en baden te
verbieden. Ik zou stellig op het mooie meisje verliefd zijn geworden, als zij onverschillig jegens mij
geweest was ; en ik was onverschillig jegens hààr,
omdat ik wist dat zij mij lief had. — Madame,
wanneer men door mij bemind wil worden, moet
men mij en canaille behandelen.
De mooie Johanna was een nichtje der drie zus-
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ters en graag ging ik bij haar zitten. Zij kende de
schoonste sagen en wanneer zij met haar witte hand
het raam uit wees naar de bergen, waar alles wat
zij vertelde gebeurd was, kwam ik in een werkelijk
betooverde stemming : de oude ridders stegen zichtbaar uit de burchtruines op en hieuwen elkaars
ijzeren kleeding stuk ; de Lorelei stond weer op
den bergtop en zong haar zoet, verderfelijk lied
naar beneden ; en de Rijn ruischte zoo verstandig geruststellend en toch tegelijkertijd plagend-griezelig en de mooie Johanna keek mij aan zóó
vreemd, zóó innig, zóó raadselachtig vertrouwd, alsof
zijzelf thuisbehoorde in sprookjes die zij net verteld
had. Zij was een slank, bleek meisje ; zij was doodziek en peinzend ; haar ooggin waren klaar als de
waarheid zelf, haar lippen vroom gewelfd, in de
trekken van haar gelaat lag een lang verhaal, maar
het was een heilig verhaal — een liefdeslegende
misschien ? Ik weet het niet en ik had ook nooit
den moed het haar te vragen. Wanneer ik haar lang
aanzag, werd ik rustig en blij ; het werd mij dan te
moede alsof het een stille Zondag was in mijn hart
en alsof de engelen er godsdienstoefening hielden.
In zulke gelukkige uren vertelde ik haar verhalen
uit mijn jeugd en altijd luisterde zij ernstig toe ; en
vreemd ! wanneer ik mij de namen niet meer te
binnen kon brengen, herinnerde zij mij er aan. Als
ik haar dan verwonderd vroeg, hoe zij die namen
wist, gaf zij glimlachend ten antwoord, dat zij die
van de vogels gehoord had, die tegen het kozijn
van haar venster nestelden — en zij wilde mij zelfs
doen gelooven dat dit dezelfde vogels waren die ik
eens als knaap met mijn zakgeld van hardvochtige boerenjongens had losgekocht en toen vrij had
laten vliegen. Maar ik geloof dat zij alles wist,

omdat zij zoo bleek was en werkelijk spoedig stierf.
Zij wist ook, wanneer zij sterven zou en wenschte
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dat ik Andernach den dag tevoren zou verlaten.
Bij het afscheid gaf zij mij beide handen — het
waren witte, zoete handen, rein als lelies -- en zij
zeide : Je bent heel goed, en als je slecht wordt,
denk dan weer aan de kleine, doode Veronica.
Hebben de snapachtige vogels haar ook dézen
naam verraden ? Ik had mij in herinneringzoekende
uren zoo dikwijls daarmede het hoofd gebroken en
kon mij toch den lieven naam niet meer te binnen
brengen.
Nu, nu ik hem weder heb, bloeit ook mijn vroegste kindsheid weer op in mijn herinnering en ik
ben weer een kind, en speel met andere kinderen
op het slotplein te Dusseldorf aan den Rijn.

HOOFDSTUK VI
A, Madame, dhár ben ik geboren, en ik
doe dit nadrukkelijk opmerken voor het
geval, dat na mijn dood soms een zevental steden — Schilda, Krdhwinkel, Polkwitz, Bockum, Duiken, Góttingen en
Schóppenstedt 1
om de eer mochten vechten, mijn
vaderstad te zijn. Dusseldorf is een stad aan den
Rijn ; er leven daar zestienduizend menschen en
vele honderdduizenden menschen liggen er bovendien nog begraven. En daar onder is menigeen,
van wie mijn moeder zeide dat het beter zou zijn
wanneer ze nog leefden, bijvoorbeeld mijn grootvader, en mijn oom, de oude heer van Geldern,
die beiden zulke beroemde artsen waren en zoo
vele menschen van den dood genazen, en die toch
zelf moesten sterven. En de brave Ursula, die mij
als kind op den arm droeg, ligt & k daar begraven
en een rozenstruik groeit op haar graf — van
rozengeur hield zij zooveel in haar leven, en haar
hart was louter rozengeur en goedheid. Ook de
oude, verstandige Kanunnik ligt daar begraven.
God, hoe ellendig zag hij er uit, toen ik hem het
laatst zag ! Hij bestond alleen nog maar uit geest
en pleisters ; en toch studeerde hij dag en nacht
alsof hij zich bezorgd maakte dat de wurmen een
paar ideeën te weinig in zijn hoofd zouden vinden.
Ook de kleine Wilhelm ligt daar, en dat is mijn
schuld. Wij waren schoolvriendjes in het Franziskanerklooster en speelden aan dien kant ervan,
waar tusschen steenen muren door de Diissel stroomt,
) ---

1 ) Schilda etc.: Steden van dezelfde reputatie als bij ons Kampen'
Lutjebroek etc. Heine plaatst boosaardiglijk de beroemde universiteitsstad Gottingen, waar hij gestudeerd had, er tusschen.

54

HEINRICH HEINE

en ik zeide : „Wilhelm, haal dat katje er toch uit,
dat daarnet in 't water viel", --- en welgemoed
daalde hij af naar de plank die over de beek lag,
rukte het katje er uit, maar viel er zelf in, en toen
men hem ophaalde, was hij nat en dood. Het katje
heeft nog lang geleefd.
De stad Düsseldorf is heel mooi, en wanneer
men ver weg aan haar denkt en er toevallig geboren
is, wordt het iemand wonderlijk te moede. Ik bèn
er geboren, en het is mij, alsof ik dadelijk naar
huis moest gaan. En als ik zeg, naar huis gaan,
dan meen ik de Volkerstrasse en het huis waarin
ik geboren ben. Dit huis zal ééns heel merkwaardig
zijn, en der oude vrouw, die het bezit, heb ik
laten zeggen dat zij toch vooral dat huis niet verkoopen moet. Voor het heele huis zou ze immers
nu nauwelijks zooveel krijgen als alleen reeds de
fooien bedragen zullen, die eens de groengesluierde,
voorname Engelsche dames aan het dienstmeisje
geven moeten, wanneer het heur het vertrek toont
waarin ik het licht der wereld aanschouwde en het
kippenhok, waarin vader mij placht op te sluiten
wanneer ik druiven gesnoept had, en ook de bruine
deur, waarop moeder mij met krijt de letters leerde
schrijven — ach God, Madame, wanneer ik een
beroemd schrijver word, dan heeft dat mijn arme
moeder genoeg moeite gekost.
Maar mijn roem slaapt thans nog in de marmergroeven van Carrara; de misdruk-lauweren, waarmee
Duitsche kranten mijn voorhoofd tooiden, hebben
hun geur nog niet over de geheele wereld verspreid
en wanneer nu de groengesluierde, voorname Engelsche dames te Düsseldorf komen, laten zij het beroemde huis nog onbezichtigd, gaan dadelijk naar
het marktplein en bekijken het daar in het midden
staande, zwarte, geweldige ruiterstandbeeld. Dit
moet den keurvorst Jan Wilhelm voorstellen. Hij

IDEEËN -

HET BOEK LE GRAND

55

draagt een zwart harnas en een laag-neerhangende
allongepruik. - Als jongen hoorde ik de sage, dat
de kunstenaar, die het beeld goot, onder het gieten
met schrik bemerkte dat hij geen metaal genoeg
had; en toen zouden de burgers der stad zijn komen
aanloopen en hem hun zilveren lepels gebracht
hebben om de gieting te kunnen voltooien, - en
daarom stond ik urenlang voor het ruiterstandbeeld
en brak mij het hoofd er over hoeveel zilveren
lepels er wel in zouden zitten en hoeveel appeltaartjes men voor al dat zilver wel zou kunnen
krijgen? Appeltaartjes waren namelijk destijds mijn
passie - nu zijn het liefde, waarheid, vrijheid en
kreeftensoep - en niet ver van het standbeeld van
den keurvorst, op den hoek van den schouwburg,
stond juist meestal dat vreemdsoortig misbaksel op
sabelbeenen, met zijn witte schort en zijn omgehangen mandje vol lieflijk dampende appeltaartjes,
die hij met een onweerstaanbare discantstem wist
aan te prijzen: "De appeltaartjes zijn heel versch,
komen zóó uit den oven, ruiken overheerlijk". Waarlijk, wanneer in mijn latere jaren de Verleider
het op mij gemunt had, dan sprak hij met zulk een
verlokkende discantstem, en ik zou geen volle twaalf
uur bij Signora Guilietta gebleven zijn, als zij niet
dien zoeten, geurenden appeltaartjes-toon had aangeslagen. En waarlijk, nooit zouden appeltaartjes
mij zoo hebben geprikkeld, wanneer die kromme
Hermann ze niet zoo geheimzinnig met zijn witte
schort had bedekt - en het zijn juist de schorten,
die. .. maar ze brengen me geheel van de wijs;
ik sprak immers van het ruiterstandbeeld dat zooveel zilveren lepels in den buik heeft en geen soep
en dat den keurvorst Jan Wilhelm voorstelt.
Hij moet een goed Heer geweest zijn, zeer kunstminnend, en zelf heel handig. Hij stichtte de schilderijengalerij te Düsseldorf en op de Sterrenwacht
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aldaar laat men nog altijd een zeer kunstig bewerkt nest houten bekers zien, die hij zelf in zijn
vrije uren -- hij had er dagelijks vierentwintig —
gesneden heeft.
Destijds waren de vorsten nog niet zulke geplaagde menschen als tegenwoordig ; de kroon zat
hun aan het hoofd vastgegroeid ; 's nachts trokken
zij er nog een slaapmuts overheen en sliepen rustig,
en rustig aan hun voeten sliepen de volken, en als
dezen 's morgens ontwaakten zeiden ze : „Goeden
morgen, vader" en genen antwoordden : „Goeden
morgen, lieve kinderen."
Maar plotseling werd het anders. Toen wij op een
ochtend in Düsseldorf wakker werden en : „goeden
morgen, vader !" zeggen wilden, toen was de vader
vertrokken, en in de gansche stad was niets dan
doffe beklemming, overal een soort van begrafenisstemming, en zwijgend slopen de menschen naar
de markt en lazen de lange papieren kondgeving
op de deur van het stadhuis. Het was triestig weder
en de magere kleermaker Kilian stond er toch in
zijn nankingjasje, dat hij anders alleen maar in huis
droeg ; zijn blauw-wollen kousen waren afgezakt,
zoodat zijn bloote beentjes droevig te voorschijn
keken, en zijn smalle lippen beefden terwijl hij het
aangeslagen plakkaat voor zich heen murmelde. Een
oude invaliede uit de Paltz las iets luider en bij
menig woord drupte Fiem een heldere traan in zijn
witten, eerlijken knevel. Ik stond naast hem en
schreide mee en vroeg hem waarom wij schreiden.
En toen antwoordde hij : „De keurvorst doet afstand".
En toen las hij verder, en bij de woorden : „voor
de betoonde onderdanentrouw" en „ontslaan u van
uw plichten", toen schreide hij nog harder. -- Het
is een vreemd gezicht, zulk een oud man, in verbleekte uniform en met een belitteekende soldatentronie, plotseling heftig te zien schreien. Terwijl we
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lazen, werd ook het keurvorstelijke wapen van het
stadhuis afgenomen, alles ging er zoo angstwekkend
verlaten uitzien, het was of men op een zonsverduistering wachtte, en de heeren Raadsheeren wandelden zoo afgedankt en langzaam rond, zelfs de
algeweldige politie-agent zag er uit, alsof hij niets
meer te bevelen had en stond daar zoo vreedzaam onverschillig, ofschoon de gekke Aloysius
weer op zijn eene been ging staan en met dwaze
grimassen de namen van Fransche generaals afratelde, terwijl de bezopen, kromme Gumpertz zich
in de goot lag rond te wentelen en „ca ira, Ca ira !"
zong.
Maar ik ging naar huis en schreide en jammerde :
„De keurvorst doet afstand." Mijn moeder had heel
wat met mij te stellen ; ik wist wat ik wist, ik liet
me niets uit het hoofd praten ; ik ging schreiend
naar bed en 's nachts droomde ik dat het einde
der wereld gekomen was — de mooie bloementuinen
en groene weilanden werden als tapijten van den
grond opgenomen en opgerold ; de politie-agent klom
op een hooge ladder en nam de zon van den
hemel af ; de kleermaker Kilian stond er bij en zeide
in zichzelf : „Ik moet naar huis om me netjes aan
te kleeden, want ik ben dood en moet vandaag nog
begraven worden" -- en het werd steeds donkerder,
hier en daar schemerden daarboven nog een paar
sterren, maar ook deze vielen naar beneden als gele
bladeren in den herfst ; langzamerhand verdwenen
de menschen ; ik, arm kind, dwaalde angstig rond,
stond eindelijk voor het wei-hek van een verwaarloosde boerenplaats en zag daar een man, die met
een spade den grond omwoelde, en naast hem een
leelijk, kwaadaardig wijf, dat iets als een afgesneden
menschenhoofd in haar schort hield ; en dat was
de maan, en zij legde haar met pijnlijke zorgvuldigheid in het open graf — en achter mij stond de

58

HEINRICH HEINE

invaliede uit de Paltz te snikken en spelde : „De
keurvorst doet afstand".
Toen ik ontwaakte, scheen de zon weer als gewoonlijk door het venster, op straat werd de trommel
geroerd en toen ik onze woonkamer binnentrad
en mijn vader, die daar in zijn witten poedermantel
zat, goeden morgen wenschte, hoorde ik hoe de
lichtvoetige kapper hem onder het kappen haarfijn
vertelde dat vandaag op het stadhuis de nieuwe
Groothertog Joachim gehuldigd zou worden, en dat
die van zeer goede familie was en de zuster van
Keizer Napoleon tot vrouw had gekregen en ook
werkelijk goede vormen bezat en zijn fraaie, zwarte
haar in lokken droeg, en binnen kort zijn intocht
zou houden 1) en stellig allen vrouwen wel bevallen
zou. Ondertusschen ging het getrommel op straat
maar door, en ik ging voor de huisdeur staan en
bekeek de binnen rukkende Fransche troepen, het
blijde volk van den roem, dat zingend en juichend
door de wereld trok ; de blij-ernstige grenadiersgezichten, de berenmutsen, de driekleurige kokardes,
de blinkende bajonetten, de voltigeurs vol vroolijkheid en point d'honneur, en den almachtig grooten,
zilvergeborduurden tamboermajoor, die zijn staf met
den vergulden knop tot aan de eerste verdieping
werpen kon en zijn oogen zelfs tot aan de twéede,
waar eveneens mooie meisjes voor het raam zaten.
Ik verheugde mij er op dat we inkwartiering kregen
— mijn moeder verheugde zich niet — en snelde
naar .het marktplein. Daar zag het er nu heel anders
uit : het leek alsof de wereld nieuw opgeschilderd
was ; een nieuw wapen hing aan het stadhuis, het
ijzeren hek van zijn balkon was met geborduurde
fluweelen kleeden behangen, Fransche grenadiers
Joachim Murat hield zijn intocht in Dusseldorf den 25sten Maart
1806.

1)
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stonden op schildwacht, de oude heeren Raadsheeren hadden nieuwe gezichten aangetrokken, droegen hun zondagsche jas, keken elkaar op z'n Fransch
aan en zeiden bonjour ; uit alle vensters gluurden
dames, nieuwsgierige burgers en blanke soldaten
vulden het plein en ikzelf, met nog andere knapen,
wij klommen op het groote keurvorstelijke paard en
keken van daar af op het bonte marktgewemel neer.
Buurman's Pitter en de lange Kunz hadden bij
deze gelegenheid bijna den nek gebroken, en dat
zou goed geweest zijn ; want de een liep later van
zijn ouders weg, werd soldaat, deserteerde en werd
in Mainz doodgeschoten ; de ander echter deed later
geografische onderzoekingen in de zakken van anderen en werd dientengevolge werkend medelid van
een openbaar spinhuis, verscheurde de ijzeren banden
die hem hieraan en aan het vaderland ketenden,
kwam veilig de zee over en stierf in Londen door
een al te nauwe das, die zichzelf dichttrok toen
een koninklijk beambte hem de plank onder de
beenen wegrukte.
Lange Kunz vertelde ons dat er vandaag geen
school was, vanwege de inhuldiging. Wij moesten
lang wachten eer die van stapel liep. Eindelijk
vulde zich het balkon van het stadhuis met bonte
heeren, vaandels en trompetten ; en de burgemeester,
in zijn beroemden rooden rok, hield een toespraak,
die ietwat langgerekt was, als gom-elastiek, of als
een gebreide slaapmuts, waarin men een steen heeft
geworpen -- maar vooral niet den steen der wijzen
— en sommige wendingen kon ik heel duidelijk
verstaan, bijvoorbeeld dat men ons gelukkig wilde
maken — en bij het laatste woord werden de trompetten geblazen, de vaandels gezwaaid, de trommels
geroerd en „vivat" geroepen, en terwijl ikzelf „vivat"
riep hield ik mij vast aan den ouden keurvorst. En
dat was noodig, want ik werd er echt duizelig van

.
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en dacht al dat de menschen op hun hoofd stonden,
omdat de wereld zich had omgekeerd ; het keurvorstelijk hoofd met de allongepruik knikte en
fluisterde : „Houd je vast aan mij", en eerst door
de kanonnade, die nu op den wal losbrandde, werd
ik ontnuchterd en langzaam klom ik weer van het
paard naar beneden.
Toen ik naar huis ging, zag ik weer, hoe de gekke
Aloysius op één been danste, terwijl hij namen van
Fransche generaals afratelde en hoe de kromme
Gumpertz zich dronken in de goot rondwentelde
en „ca ira, ca ira" brulde — en tegen mijn moeder
zeide ik : „Ze willen ons gelukkig maken en daarom
is er vandaag geen school".
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volgenden dag was de wereld weer
geheel in orde; er was weer school net
als vroeger, er werd weer uit het hoofd
geleerd, net als vroeger - de Romein~~mvr~~· sche koningen, de jaartallen, de nomina
op im, de verba irregularia, Griekseh, Hebreeuwseh,
aardrijkskunde, Duitsche taal, uit het hoofd rekenen
God, mijn hoofd duizelt er nog van - alles
moest uit het hoofd geleerd worden. En veel daarvan kwam mij later te pas. Want als ik de
Romeinsche koningen niet uit het hoofd gekend
had, dan zou het mij immers later volkomen onverschillig geweest zijn of Niebuhr 1) bewezen of niet
bewezen heeft, dat ze nooit werkelijk hebben bestaan. En als ik niet al die jaartallen gekend had,
hoe had ik dan later ooit den weg moeten vinden
in het groote Berlijn, waar het eene huis lijkt op
het andere ·als de eene droppel water of de eene
grenadier op den ander en waar men zijn kennissen
niet vinden kan, wanneer men hun huisnummer
niet in 't hoofd heeft. Bij iederen kennis stelde ik
mij destijds dadelijk een historische gebeurtenis voor,
waarvan het jaartal met zijn huisnummer overeenstemde, zoodat ik mij deze gemakkelijk kon herinneren als ik aan gene dacht, en daarom kwam mij
altijd een historische gebeurtenis in de gedachte,
zoodra ik een kennis zag. Zoo dacht ik bijvoorbeeld,
wanneer ik mijn kleermaker ontmoette, dadelijk aan
den slag bij Marathon; ontmoette ik den wèl-geklee1) B. G. Niebuhr (1776-1831): beroemd historicus, trachtte het
eerst het legendarische van het werkelijk historische in de
Romeinsche geschiedenis te scheiden.
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den bankier Christian Gumpel i), dan dacht ik
dadelijk aan de verwoesting van Jerusalem ; zag ik
een diep in de schulden zittenden Portugeeschen
vriend, dan dacht ik dadelijk aan de vlucht van
Mohammed ; zag ik den universiteitsrechter, een man
wiens strenge rechtvaardigheid bekend is, dan dacht
ik dadelijk aan den dood van Haman 2) ; roodra ik
Wadzeck 3) zag, dacht ik dadelijk aan Cleopatra —
ach lieve hemel, het arme dier is nu dood, de tranenzakjes zijn uitgedroogd en men kan met Hamlet
zeggen : „Alles welbeschouwd was 't een oud wijf
en we zullen nog dikwijls haarsgelijke zien." —
Zooals ik zei, jaartallen zijn absoluut noodzakelijk ;
ik ken menschen die niets anders dan een paar
jaartallen in 't hoofd hadden en daarmee in Berlijn
de juiste huizen wisten te vinden, en die nu gewoon
hoogleeraar zijn. Maar ik had op school heel wat
moeite met die vele getallen ! Met het eigenlijke
rekenen ging het nog slechter. Het best begreep ik
het aftrekken, daarbij bestaat een zeer praktische
hoofdregel: „Vier van drie af gaat niet, dan moet
ik eentje leenen" — maar ik raad ieder aan in
dergelijke gevallen altijd een paar dubbeltjes méér
te leenen, want men kan nooit weten —.
Maar wat het Latijn betreft, ge hebt er geen flauw
idee van, Madame, hoe ingewikkeld dat is. De
Romeinen zouden stellig geen tijd genoeg over hebben gehad om de wereld te veroveren, als zij het
Latijn eerst hadden moeten leeren. Deze gelukkige
1 ) Christian Gumpel:
bedoeld is de Hamburgsche bankier Lazarus
Gumpel, die die ook in de „Bder von Lucca" als markies
Gumpelino bespot wordt.
') Haman: de Persische grootvizier uit het Boek Esther, die
wordt opgehangen aan dezelfde galg die hij voor Mordechai
had opgericht.
3 ) Prof. Wadzeck:
bekend Berlijnsch philanthroop, die zijn brieven
placht te onderteekenen met : „vader van 360 straatkinderen, en
vertrooster van weduwen die beter dagen gekend hebben.'
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menschen wisten al in de wieg welke nomina den
accusatief op im hebben. Ik daarentegen moest ze
in 't zweet mijns aangezichts uit het hoofd leeren ;
maar het is toch altijd goed dat ik ze ken. Want
als ik bijvoorbeeld den 20sten Juli 1825, toen ik in
de aula te Gottingen openlijk in het Latijn disputeerde — Madame, het was de moeite waard er
naar te luisteren — had ik toen sinapem inplaats
van sinapim gezegd, dan zouden de aanwezige groenen het misschien gemerkt hebben en dat zou voor
mij een eeuwige schande geweest zijn. Vis, buris,
sitis, tussis, cucumis, amussis, cannabis, sinapis — deze
woorden, die zooveel opzien in de wereld gebaard
hebben, deden dit doordat zij bij een bepaalde
klasse behoorden en toch een uitzondering bleven ;
daarom heb ik er grooten eerbied voor, en dat ik
ze bij de hand heb, wanneer ik ze bijgeval opeens
mocht noodig hebben, dit geeft mij in menig droevig
uur mijns levens groote innerlijke geruststelling en
troost. Maar, Madame, de verba irregularia — zij
onderscheiden zich van de verbis regularibus daardoor
dat men bij hen nog meer ransel krijgt — die zijn
ontzettend moeilijk ! In de bedompte boog-gang van
het Franciskanenklooster, niet ver van het schoollokaal, hing een groote, gekruisigde Christus van
grauw hout, een troosteloos beeld, dat nu nog somtijds des nachts door mijn droomen schrijdt en mij
droevig aanziet met starre, bloedige oogen — voor
dit beeld stond ik dikwijls te bidden : „O gij arme,
eveneens gemartelde God ! als het u maar even
mogelijk is, maak dan toch dat ik de verba irregularia
kan onthouden."
Van het Grieksch zal ik maar heelemaal niet
spreken — anders erger ik me te veel. De monniken
in de middeleeuwen hadden niet zoo heelemaal ongelijk wanneer zij beweerden dat het Grieksch een
uitvinding des duivels is. God kent de kwellingen
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die ik daarbij heb uitgestaan. Met het Hebreeuwsch
ging het beter, want ik had altijd groote voorliefde
voor de Joden, ofschoon ze tot op dit uur mijn
goeden naam kruisigen ; maar ik kon het toch in
het Hebreeuwsch niet zoover brengen als mijn horloge, dat een zeer intiemen omgang had met pandhuishouders en daardoor verschillende Joodsche
gewoonten aannam — op Zondag bijvoorbeeld liep
het niet — en de heilige taal leerde en later zelfs
grammatisch beoefende, wat mij dikwijls in slapebooze nachten verbaasd deed luisteren, wanneer het
al maar voor zich heen tikte : katal 1), katalta, katalti
— kittel, kittalta, kittalti — pokat, pokadeti — pikat
— pik — pik — —
Van de Duitsche taal intusschen begreep ik veel
meer, en dat is toch ook niet zulk kinderspel.
Want wij arme Duitschers, die toch al genoeg met
inkwartieringen, militaire lasten, hoofdelijke omslagen
en duizenderlei heffingen geplaagd worden, hebben
onszelf bovendien nog Adelung 2) op den hals gehaald
en kwellen elkaar met den accusatief en den datief.
Een flink stuk Duitsche taal leerde ik van den ouden
rector Schallmeyer, een braven geestelijke, die zich
van kind af aan voor mij geintresseerd heeft.
Maar ik leerde ook wel iets van professor Schramm,
een man, die een boek over den eeuwigen vrede
geschreven heeft en in wiens klas mijn mede-rakkers
het hardste vochten.
Terwijl ik in één vaart door schreef en daarbij
aan allerlei dingen dacht, ben ik onvoorziens in
oude schoolgeschiedenissen verzeild geraakt en ik
grijp deze gelegenheid aan, Madame, om u te doen
zien, dat het niet mijn schuld was wanneer ik van
aardrijkskunde zóó weinig leerde dat ik later den
1) Katal: Hebreeuwsch slaan, pokat: zoeken.
2) J. Chr. Adelung (1732-1806) : lexicograaf en grammaticus.
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weg niet meer in de wereld wist te vinden. Toenmaals hadden namelijk de Franschen alle grenzen
verlegd ; iederen dag werden de landen nieuw gefllumineerd : die vroeger blauw geweest waren, werden
nu plotseling groen ; vele werden zelfs bloedrood ;
de geijkte leerboekzielen raakten zóó verwisseld en
vermengd, dat geen duivel ze meer uit elkaar kon
houden ; de landbouwprodukten veranderden eveneens : chichorij en beetwortels groeiden nu, waar
vroeger slechts hazen en ze achterna hollende landjonkers te zien waren ; ook de karakters der volken
veranderden ; de Duitschers werden lenig, de Franschen maakten geen complimenten meer, de Engelschen smeten het geld niet meer uit de ramen en
de Venetiërs waren niet leep genoeg ; de vorsten
maakten vrij gemakkelijk carrière, oude koningen
kregen nieuwe uniformen, nieuwe koninkrijken werden
gebakken en vonden aftrek als versche kadetjes ;
menig potentaat daarentegen werd uit huis en hof
verdreven en moest op andere wijze zijn brood
trachten te verdienen ; sommigen legden zich daarom
al vroeg op een handwerk toe en maakten bijvoorbeeld zegellak 1) of -- Madame, deze periode is
eindelijk voorbij, ik raakte haast buiten adem —
kort en goed, in dergelijke tijden kan men het niet
ver brengen in aardrijkskunde.
Dan heeft men het toch beter in de natuurlijke
historie ; daar kunnen niet zooveel veranderingen
plaats grijpen
,
g 'jp ; daar
bestaan bepaalde kopergravures
van apen, kangoeroes, zebra's, neushorens enz.
Omdat zulke platen mij in 't geheugen bleven,
gebeurde het in het vervolg heel dikwijls dat vele
menschen mij op het eerste gezicht al als oude
bekenden voorkwamen.
Ook in de mythologie ging het goed. Ik had
1

) Zegellak : toespeling op de liefhebberij .van Keizer Franz II.
Het Boek Le Grand 5
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altijd weer schik in dat godenzootje, dat zoo vroolijk
naakt de wereld regeerde. Ik geloof niet dat ooit
één schooljongen in het oude Rome de hoofdartikelen van zijn katechismus, bijvoorbeeld de amourettes van Venus, beter uit het hoofd geleerd heeft
dan ik. Oprecht gesproken : nu we toch eenmaal
de oude goden uit het hoofd moesten leeren, hadden
wij ze ook maar moeten houden ; we hebben misschien niet veel gewonnen bij ons Nieuw-Romeinsche driegodendom, laat staan bij ons joodsche
één-afgodendom. Misschien was die Mythologie in
den grond nog niet zoo onzedelijk als waarvoor
men ze heeft uitgemaakt ; het was bijvoorbeeld een
zeer fatsoenlijke. gedachte van Homerus, dat hij die
veelbeminde Venus een echtgenoot ter zijde gaf.
Maar het allerbest beviel het mij in de Fransche
klas van den abbé d'Aulnoi, een geëmigreerd
Franschman, die een massa grammatica's geschreven
had, een roode pruik droeg en wat pienter rondsprong wanneer hij zijn Art poe'tique en zijn Histoire
allemande voordroeg. — In het heele gymnasium
was hij de eenige, die Duitsche geschiedenis doceerde.
Intusschen heeft ook het Fransch zijn moeilijkheden
en bij het leeren ervan behoort veel inkwartiering,
veel getrommel, veel apprendre par coeur, en vooral
mag men geen beAte allemande zijn. Toch was er nog
menig lastig woord. Ik herinner mij, nog zoo goed
alsof het gisteren gebeurd was, dat ik door la religion veel onaangenaams ondervond. Wel zesmaal
werd mij de vraag gedaan : „Henri, wat is geloof
in 't Fransch ?" En zesmaal, steeds huileriger, antwoordde ik : „le cre'dit". En bij de zevende maal
riep de woedende examinator met een kersrood
gezicht : „'t Geloof is la religion" — en het regende
ransel en al mijn kameraden lachten. Madame, sinds
dien tijd kan ik het woord religie niet meer hooren
noemen, zonder dat mijn rug bleek wordt van schrik
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en mijn wangen rood van schaamte. En eerlijk
bekend : le crédit heeft mij in het leven meer geholpen dan la religion. — Op dit oogenblik schiet
mij te binnen dat ik den waard uit „de Leeuw"
te Bologna nog vijf daalders schuldig ben. En
waarachtig, ik verbind mij den waard nog vijf
daalders extra schuldig te worden, als ik dat ongelukzalige woord la religion maar nooit meer in mijn
leven hoef te hooren.
Parbleu, Madame ! ik heb het ver gebracht in 't
Fransch ! Ik versta niet alleen patois, maar zelfs
adellijk bonne-Fransch. Onlangs nog verstond ik in
een voornaam gezelschap bijna de helft van een
gesprek tusschen twee Duitsche gravinnen, van wie
elk meer dan vier-en-zestig jaren en evenzooveel
voorouders telde. Ja, in het Café Royal te Berlijn
hoorde ik eens Monsieur Hans Michel Martens 1)
Fmnsch parlevinken en begreep ieder woord, ofschoon er geen begrip in stak.
Men moet den geest der taal kennen, en dezen
leert men het best kennen door trommelen. Parbleu
hoeveel heb ik niet dien Franschen tambour te
danken, die zoo lang bij ons ingekwartierd was, die
er uit zag als een duivel en toch in zijn hart zoo
engelachtig goed was en die zoo heel uitstekend
trommelde.
Het was een kleine, bewegelijke gestalte met een
vreeselijk zwarten snorrebaard, waaronder de roode
lippen trotsch naar voren sprongen, terwijl de vurige
oogen heen en weer schoten.
Ik, klein ventje, hing hem aan als een klit en
hielp hem zijn knoopen spiegelblank te poetsen en
zijn vest met krijt wit te maken -- want monsieur
le Grand wou graag bekoren en ik volgde hem ook
1 ) Bedoelt is Majoor von Martens, voormalig gezandschapssecretaris
te Parijs, die zich in de Berlijnsche litteraire kringen bewoog
en veel in het Fransch schreef.
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naar de wacht, naar het appèl, naar de parade —
daar was niets dan wapenglans en vroolijkheid —
les jours de féte sont passes 0) Monsieur le Grand
kende maar een beetje gebroken Duitsch, alleen de
vodrnaamste woorden — brood, kus, eer — maar
op de trommel kon hij zich heel goed verstaanbaar
maken ; wanneer ik bijvoorbeeld niet wist wat het
woord liberte' beteekende, dan trommelde hij de marseillaise en ik verstond hem. Kende ik de beteekenis
van het woord egalite' niet, dan trommelde hij den
marsch : ca ira, ca ira, les aristocrats a la lanterne !" —
en ik verstond hem. Wist ik niet wat beAtise was,
dan trommelde hij den Dessauermarsch 2), dien wij
Duitschers, zooals ook Goethe meedeelt, in Champagne getrommeld hebben — en ik verstond hem.
Hij wilde mij eens het woord 1'Allemagne verklaren
en toen trommelde hij die al te onnoozele oermelodie,
die men dikwijls op marktdagen bij dansende hon den
hoort, namelijk dom-dom-dom ; ik ergerde mij, maar
ik verstond hem toch.
Op dezelfde wijze leerde hij mij ook nieuwere
geschiedenis. Ik verstond wel niet de woorden die
hij sprak, maar omdat hij onder het spreken voortdurend trommelde, wist ik toch wat hij zeggen wilde.
ln den grond is dat de beste leermethode. De geschiedenis van de bestorming der Bastille, der Tuilerieën enz., begrijpt men eerst goed, wanneer men
weet hoe er bij dergelijke gelegenheden getrommeld
werd. In onze schoolboekjes leest men alleen maar :
„Hunne Excellenties de baronnen en graven die en
die met hoogstderzelve gemalinnen werden onthoofd — hunne Hoogheden de hertogen en prinsen
zoo en zoo met hoogstderzelve gemalinnen werden
onthoofd — Zijne Majesteit de koning en aller hoogst1) Uit Anseaume's opera .Le tableau vivant."
2) Joseph Dessauer (1788-1876) : componist van liederen en opera's.
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deszelfs gemalin werden onthoofd —" maar wanneer men den rooden guillotinemarsch hoort trommelen, dan begrijpt men dit eerst goed, dan voelt
men het waarom en hoe. Madame, dat is wel een
heel wonderlijke marsch ! Hij huiverde mij door
merg en been, toen ik hem voor het eerst hoorde
en ik was blij dat ik hem vergat. — Men vergeet
zoo iets als men ouder wordt, een jong mensch
heeft tegenwoordig zooveel andere wetenschap in
zijn hoofd te houden — Whist, Boston, genealogische
tabellen, besluiten van den Bondsdag, dramaturgie,
liturgie, voorsnijden — en werkelijk, hoe ik mij ook
het voorhoofd wreef, ik kon mij langen tijd die
geweldige melodie niet meer te binnen brengen.
Maar denk eens, Madame ! onlangs zit ik aan tafel
met een heele menagerie van graven, prinsen, prinsessen, kamerheeren, hofmaarschalksvrouwen, hofschenkers, opperhofmeesteressen, hof zilverbewaarders, hof j agermeesteressen en hoe deze voorname
lakeien verder heeten mogen ; en hun onderbedienden
draafden achter hun stoelen en schoven hun de
gevulde borden voor den bek — maar ik, die overgeslagen en over het hoofd gezien werd, zat daar
werkeloos, zonder de minste kaak-inspanning, broodkogeltjes te kneden en trommelde uit verveling met
mijn vingers ; en tot mijn eigen ontzetting trommelde
ik plotseling den rooden, lang vergeten guillotinemarsch.
„En wat gebeurde er ?" — Madame, dergelijke
menschen laten zich onder het eten niet storen en
weten niet dat andere menschen, wanneer ze niets
te eten hebben, plotseling beginnen te trommelen,
en nog wel heel curieuse marschen, die men voor
al lang vergeten hield.
Of nu trommelen een aangeboren talent van mij
is, of dat ik het vroeg ontwikkeld heb, hoe 't zij :
het zit mij in de leden, in handen en voeten, en
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uit zich dikwijls onwillekeurig. In Berlijn zat ik eens
op het college van den geheimraad Schmalz 1), een
man, die den staat gered heeft door een boek over
het Gevaar der Zwart- en Rood-mantels — U herinnert zich, Madame, uit Pausanias, hoe eens door
het gebalk van een ezel een even gevaarlijk complot
ontdekt werd en u weet ook uit Livius, of uit Beckers'
wereldgeschiedenis, dat de ganzen het Kapitool gered
hebben, en uit Sallustius weet ge precies hoe door
een praatzieke putaine, Fulvia, die verschrikkelijke
samenzwering van Catilina aan het licht kwam. Maar
om weer tot het verloren schaap terug te keeren :
op het college van geheimraad Schmalz liep ik
volkenrecht en het was een vervelende zomernamiddag en ik zat in mijn bank en hoorde steeds
minder — mijn hoofd was ingedoezeld — maar
plotseling werd ik opgeschrikt door het geluid van
mijn eigen voeten, die wakker gebleven waren en
waarschijnlijk gehoord hadden hoe daar juist het
tegendeel van volkenrecht werd voorgedragen en hoe
er gesmaald werd op constitutioneele gezindheid ;
en mijn voeten, die met hun kleine eksteroogen het
gedoe der wereld beter doorzien dan de geheimraad
met zijn groote Juno-oogen, die arme, stomme voeten,
niet in staat om in woorden hun niet-toon-aangevende
meening uit te spreken, wilden zich door trommelen
verstaanbaar maken en trommelden zoo heftig dat
't daardoor haast slecht met me was afgeloopen 2).
Vervloekte, onbezonnen voeten ! Zij bakten mij
een soortgelijken poets toen ik eens te Góttingen
bij professor Saalfeld 3) op college hospiteerde en
deze met zijn stijve bewegelijkheid op den katheder
1) Th. A. H. Schmalz (1760-1831) : bekend rechtsgeleerde, die
ijverde tegen de liberale en patriottische idealen der Duitsche
ongelingschap.

2) Trommelen : aan Duitsche universiteiten teeken van afkeuring.
3) J. C. Saalfeld 1785-1835) professor in het volkenrecht.
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heen en weer sprong en zich échauffeerde om maar
flink op keizer Napoleon te kunnen schelden, —
neen, mijn arme voeten, ik kan het je niet kwalijk
nemen dat ge toen hebt getrommeld, ja, ik zou
het je niet eens kwalijk hebben genomen, als ge u,
in stomme naïveteit nog veel schop-vaardiger geuit
hadt. Hoe zou ik, leerling van Le Grand, den keizer
kunnen laten smaden ? Den keizer, den keizer, den
grooten keizer !
Wanneer ik aan den grooten keizer denk, dan
wordt in mijn herinnering weer alles zomergroen en
gouden ; een lange lindelaan doemt bloeiende op,
in de lommerrijke takken zitten zingende nachtegalen, de waterval ruischt, in ronde bedden staan
bloemen die als in een droom de schoone hoofden
bewegen — en ik stond met hen in een wonderlijk
verkeer ; de geschminkte tulpen groetten mij in neerbuigenden bedelaarstrots, de zenuwzieke lelies knikten teeder-weemoedig, de dronkenroode rozen lachten
mij al van verre te gemoet, de nachtviolen zuchtten,
— met myrten en laurier had ik toen nog geen
kennis gemaakt, want zij lokten mij niet door schitterende bloesems aan, maar met de reseda's waarmede ik nu op zoo slechten voet sta, was ik bijzonder intiem. — Ik spreek over den Hofgarten te Diisseldorf, waar ik dikwijls op het gras lag en aandachtig luisterde als monsieur le Grand mij van de
krijgsdaden van den grooten keizer vertelde en
daarbij de marschen sloeg die bij die daden getrommeld werden, zoodat ik alles levendig zag en
hoorde. Ik zag den tocht over den Simplon, den
keizer vooraan, en achter hem aan klimmend de
brave grenadiers, terwijl opgejaagde vogels hun gekrijsch aanheffen en in de verte de gletschers donderen -- ik zag den keizer, het vaandel in den
arm, op de brug van Lodi — ik zag den keizer in
zijn grijzen mantel bij Marengo --- ik zag den keizer
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te paard in den slag bij de pyramiden — niets dan
kruitdamp en Mamelukken — ik zag den keizer in
den slag bij Austerlitz — hoeii ! hoe floten de kogels
over de gladde ijsvlakte ! — ik zag, ik hoorde den
slag bij Jena — dom, dom, dom -- ik zag, ik hoorde
den slag bij Eylau, Wagram — neen, ik kon het
haast niet uithouden ! Monsieur le Grand trommelde
zoo, dat mijn eigen trommelvel er haast door werd
verscheurd.

HOOFDSTUK VIII
,'"''r AAR hoe was het mij wel te moede,
10, toen ik hem-zelf zag, met hoogbegenadi g de eigen oogen, hemzelf, Hosianna!
den keizer!
••,•?c?c?^•.••
Het was in de laan van den Hofgarten te
Dusseldorf. Terwijl ik door de baanmakende menigte
heendrong, dacht ik aan de daden en veldslagen
die Monsieur Le Grand mij had voorgetrommeld,
mijn hart sloeg den generaalsmarsch -- en toch
dacht ik op hetzelfde oogenblik aan de politieverordening waarbij het op boete van vijf daalders
verboden is midden in de laan te rijden. En de
keizer met zijn gevolg reed midden door de laan,
de huiverende boomen bogen naar voren waar hij
voorbij kwam, de zonnestralen sidderden bangnieuwsgierig door het groene loof en boven aan
den blauwen hemel zwom zichtbaar een gouden
ster. De keizer droeg zijn onaanzienlijke groene
uniform en het kleine, wereldhistorische hoedje.
Hij bereed een wit paardje, en dat stapte zoo
rustig-trotsch, zoo zeker, zoo onberispelijk -- als ik
destijds kroonprins van Pruisen geweest was, zou
ik dit paardje hebben benijd. Nonchalant, haast
hangend, zat de keizer ; zijn eene hand hield den
toom omhoog, de andere klopte goedig op den hals
van het paardje. Het was een zonnig-marmeren
hand, een machtige hand, een van de beide handen die het veelhoofdig gedrocht der anarchie bedwongen en in den volkerenstrijd orde gebracht
hadden — en zij klopte goedig op den hals van
het paard. Ook het gelaat had die tint, die wij
bij marmeren Grieken- en Romeinenkoppen aantreffen ; de trekken ervan waren eveneens edel van

.
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maat als die der antieke beelden, en op dit gelaat
stond geschreven : „Gij zult geen andere goden
hebben buiten mij". Een glimlach, die elk hart verwarmde en geruststelde, speelde om de lippen —
en toch wist men het : deze lippen behoefden slechts
te fluiten
et la Prusse n'existait plus -- deze
lippen behoefden slechts te fluiten — en het gansche,
heilige Roomsche Rijk danste. En deze lippen glimlachten ; en ook het oog glimlachte. Het was een
oog, klaar als de hemel ; het kon lezen in het hart
der menschen, het zag vlug, in één opslag, alle
dingen dezer wereld, terwijl wij anderen ze slechts na
elkaar en dan nog maar hun gekleurde schaduwen zien.
Het voorhoofd was niet zoo klaar ; de schimmen van
toekomstige veldslagen nestelden daar en somwijlen
trilde er iets over dat voorhoofd, en dat waren de
scheppende gedachten, de groote, zevenmijlslaarzengedachten, waarmede de geest des keizers onzichtbaar door de wereld schreed -- en ik geloof dat
elk van die gedachten een Duitschen schrijver voor
zijn leven lang stof tot schrijven zou hebben gegeven.
De keizer reed rustig midden door de laan, geen
politieagent verzette zich tegen hem : achter hem,
trotsch op hun brieschende rossen en beladen met
goud en sieraden, reed zijn gevolg ; de trommels
roffelden, de trompetten schalden, naast mij tolde
de gekke Aloysius en ratelde de namen zijner
generaals af, in de nabijheid brulde de dronken
Gumpertz en het volk riep duizendstemmig : „Leve
de keizer !"
--

;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::'"

HOOFDSTUK IX
· E keizer is dood. Op een verlaten eiland
in den Atlantischen Oceaan is zijn eenzaam graf en hij, voor wien de aarde te
nauw was, ligt rustig onder den kleinen
~~ffi9i~Ji11 heuvel, waar vijf treurwilgen rouwend
hun groene bladeren omlaag laten hangen en een
lief beekje weemoedig klagend voorbij ruizelt. Er
staat geen grafschrift op zijn zerk; maar Klio met
de ijzeren griffel schreef er onzichtbare woorden
op die als geestenstemmen zullen klinken door de
miliaden.
Britannia! u behoort de zee. Maar de zee heeft
geen water genoeg, om van u af te wasschen de
schande die de groote doode u stervend heeft vermaakt. Niet uw winderige Sir Hudson 1), neen,
gij zelf waart de Siciliaansche bandiet dien de saamgezworen koningen hadden gehuurd om heimelijk
op den man des volks te wreken wat het volk eens
openlijk jegens een der hunnen had bedreven. En hij was uw gast; hij had plaats genomen aan
uw haard. Tot in de verste tijden zullen de knapen van
Frankrijk zingen en verhalen van de schrikkelijke
gastvriendschap van den Bellerophon, en wanneer
deze spot- en tranenliederen tot over het Kanaal
klinken, zullen de wangen van alle eerzame Britten
blozen. Maar ééns, als dit lied tot dien overkant
klinkt, dan is er geen Britannië meer, ter aarde
ge worpen is het volk van den trots, de grafzerken
van Westminster liggen stukgeslagen, vergeten is.
1) Sir Hudson Louie (1769-1844), de bewaker van Napoleon op
Sint Helena.
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het koninklijke stof dat zij omsloten. En St. Helena
is het heilige graf, waarheen de volkeren van morgenland en avondland ter beevaart trekken in bontbewimpelde schepen en waar zij hun hart sterken
door de herinnering aan de daden van den wereldlijken heiland, die geleden heeft onder Hudson
Lowe, gelijk geschreven staat in de Evangeliën Las
Cases, O'meara en Antommarchi.
Wonderlijk ! de drie grootste tegenstanders des
keizers heeft reeds een vreeselijk lot getroffen : Londonderry 1) heeft zich den hals afgesneden, Lodewijk
XVIII is op zijn troon vermolmd, en professor
Saalfeld is nog altijd professor te Góttingen.

1 ) H. R. Castlereagh, markies van Londonderry (1769-1822), als
Engelsch premier hevig tegenstander van Napoleon. Hij werd
krankzinnig en pleegde zelfmoord.

HOOFDSTUK X
ET was een heldere, vriezige herfstdag
toen een jongmensch van studentikoos
uiterlijk langzaam door de laan van den
Di sseldorfschen Hofgarten wandelde;
nu eens, als in kinderlijk pleizier, het
ritselende loof dat den bodem bedekte, met de
voeten omhoog schoppend, dan weer weemoedig
opziend naar de dorre boomen, waaraan nog maar
enkele goudblaadjes hingen. Wanneer hij zoo naar
boven keek dacht hij aan de woorden van Glaukos :
„Zooals de blaren in 't woud, zoo zijn de geslachten der
menschen ;
Wind waait de blaren ter aard, maar telkens ontspruiten er
nieuwe
Aan het uitbottend geboomt', bij ieder ontbloeien der lente :
Zoo ook der menschen geslacht, 't een groeit, 'wijl het aár
moet verdwijnen 1 )."

In vroeger dagen had die jonge man met heel
andere gedachten naar precies diezelfde boomen
opgekeken ; hij was toen een knaap geweest die
vogelnestjes zocht, of zomerkevers, die hem bijzonder vermaakten wanneer ze zoo vroolijk voortsnorden, zich verheugden over de schoone wereld
en tevreden waren met een sappig groen blaadje,
met een drupje dauw, met een warmen zonnestraal
en met den zoeten kruidengeur. Toen was het hart
an dien knaap even vergenoegd als die fladderende
diertjes. Maar nu was zijn hart ouder geworden,
de kleine zonnestralen waren er gedoofd, alle bloemen waren er gestorven, zelfs de schoone droom
der liefde was er verbleekt ; niets was er in zijn
1)

Ilias VI, 146.

78

HEINRICH HEINE

arm hart dan moed en verdriet, en -- om het pijnlijkste te zeggen — het was mijn hart.
Dienzelfden dag was ik in mijn oude vaderstad
teruggekeerd ; maar ik wilde er niet overnachten en
verlangde naar Godesberg om daar aan de voeten
mijner vriendin te zitten en te vertellen van de
kleine Veronica 1). Ik had namelijk dierbare graven
bezocht. Van al mijn levende vrienden en verwanten had ik slechts een oom en een moei teruggevonden. En al zag ik nog andere bekende figuren
op straat, niemand kende mij meer en de stad zelf
keek mij met vreemde oogen aan : vele huizen
waren in den tusschentijd nieuw geschilderd, uit
de ramen tuurden vreemde gezichten, rond de schoorsteenen fladderden afgeleefde musschen ; alles zag
er zoo dood, en toch ook zoo frisch uit als sla die
groeit op een kerkhof ; waar men vr•eger Fransch
sprak, werd nu Pruisisch gesproken ; - zelfs een klein
Pruisisch Hofje had er zich gevestigd en de menschen
droegen hoftitels ; de voormalige kapster mijner
moeder was Hoffriseuse geworden en er waren nu
Hofkleermakers, Hofschoenmakers, Hofluizenverdelgsters, Hoftapperijen, een Hoflazaret en vele Hofkrankzinnigen. Alleen de oude keurvorst herkende
mij ; hij stond nog op zijn oude plaats, maar hij
scheen magerder geworden. Immers omdat hij midden
1 ) De kleine Veronica : Caroline Joubert schrijft in haar „Souvenirs" (I 881) dat Heine haar de geschiedenis der kleine Veronica
aldus vertelde : „Toen we den berg opklommen, speelde het
kind met een bloem die het in de hand hield : het was een
reseda-tak. Plotseling bracht zij hem aan de lippen en gaf hem
daarop aan mij. Toen ik het jaar daarna in de vacantie thuis
kwam, was de kleine Veronica dood. En sindsdien is, ondanks
alle afd walingen van mijn hart. de herinnering aan haar toch
steeds levendig gebleven. Waarom ? Hoe ? Is het niet vreemd,
niet geheimzinnig ! Als ik nu en dan aan deze gebeurtenis denk
ondervind ik een smartelijk gevoel, als bij de herinnering aan
een groot ongeluk.
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op de markt stond, had hij alle ellende van den
tijd mede aangezien, en van zulk een aanblik wordt
men niet dik. Ik was als in een droom ; ik dacht
aan het sprookje van de betooverde steden en
snelde de stadspoort uit om niet te vroeg te ontwaken. In den Hofgarten vermiste ik menigen boom
en menige andere was verschrompeld, en de vier'
groote popels, die mij vroeger groene reuzen leken,
waren klein geworden. Een paar jonge meisjes
gingen promeneeren, bont aangedirkt, als wandelende
tulpen. En deze tulpen had ik gekend, toen zij nog
maar heel kleine bolletjes waren : want ach ! het
waren immers buurkinderen, met wie ik ééns „Er
zat er een in den gouden ketel" gespeeld had.
Maar de schoone jonkvrouwen die ik toen als
bloeiende rozen gekend had, zag ik nu als verwelkte rozen, en in menig hoog voorhoofd, welks
fierheid mij ééns het hart verrukte, had Saturnus
met zijn zeis diepe rimpels gesneden. Nu eerst,
maar ach !, veel te laat, ontdekte ik wat de blik
beteekend had dien zij ééns den reeds tot jongeling
rijpenden knaap hadden toegeworpen ; ik had ondertusschen in den vreemde menige parallelplaats in
andere schoone oogen gevonden. Diep ontroerde
mij de deemoedige hoofd-ontblooting van een man
dien ik ééns rijk en voornaam gezien had en die sindsdien tot bedelaar was afgedaald ; gelijk men trouwens
overal ziet dat menschen, wanneer zij eenmaal
aan het dalen zijn, als volgens de wet van Newton,
met steeds verschrikkelijker snelheid in de ellende
neerploffen. Wie echter heel niet veranderd scheen,
dat was de kleine baron, die monter als altijd door
den Hofgarten huppelde, met de eene hand het
linker rokspand ophoudend, in de andere hand zijn
dun rietje heen en weer zwaaiend ; het was nog
altijd hetzelfde vriendelijke gezichtje, welks rozerood
zich naar den neus toe concentreert, het was nog
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altijd het oude kegelhoedje, het was nog altijd het
oude staartje, met dit verschil dat er thans een
paar witte haartjes uit te voorschijn kwamen inplaats
van de vroegere zwarte. Maar hoe vergenoegd hij
er ook uit zag, toch wist ik dat de arme baron in
dien tusschentijd veel zorg had verduurd ; zijn gezichtje wilde het mij verbergen, maar de witte
haartjes van zijn staartje hebben het mij achter zijn
rug om verraden. En het staartje zelf zou het graag
hebben ontkend en bungelde o zoo weemoedigopgewekt.
Ik was niet vermoeid, maar ik kreeg toch zin nog
één keer te gaan zitten op de houten bank, waarin
ik ééns den naam van mijn meisje had gesneden.
Ik kon hem nauwelijks terug vinden, er waren zooveel nieuwe namen overheen gekrast ! Ach ! ééns
was ik op deze bank ingeslapen en droomde van
geluk en liefde. „Droomen zijn bedrog". Ook de
oude kinderspelen kwamen mij weer voor den geest,
ook de oude, mooie sprookjes ! Maar een nieuw,
valsch spel en een nieuw, leelijk sprookje klonk er
telkens tusschendoor, en dat was de historie van
twee arme zielen die elkaar ontrouw werden en het
later zoo ver brachten in de trouweloosheid, dat zij
zelfs tegenover Onzen lieven Heer hun trouw braken. Het is een leelijke geschiedenis, op een oogenblik dat men niets beters te doen heeft, kan men
er om schreien. 0 mijn God ! eens was de wereld
zoo mooi, en de vogels zongen uw eeuwigen lof,
en de kleine Veronica keek mij aan met stille oogen,
en wij zaten voor het marmeren standbeeld op het
slotplein — aan den eenen kant ligt het oude, verwoeste slot, waar het spookt en waar 's nachts een
zwart zijden dame zonder hoofd met langen, ruischenden sleep rondwandelt; aan den anderen kant staat
een hoog, wit gebouw, in welks bovenzalen de bonte
schilderijen in gouden lijsten wonderbaar glansden,
-
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en in welks benedenhuis zooveel duizenden dikke
boeken stonden, die ik en de kleine Veronica dikwijls nieuwsgierig bekeken, als de goede Ursula ons
tot aan de groote vensters optilde. -- Later, toen
ik een groote jongen was geworden, klom ik daar
dagelijks op de hoogste laddersporten, haalde de
hoogste boeken naar beneden en las er z& lang in,
tot ik voor niets, en het allerminst voor dames
zonder hoofd, meer bang was ; en ik werd z66 knap
dat ik alle oude spelen en sprookjes en platen, en
ook de kleine Veronica, ja zelfs haar naam, vergat.
Terwijl ik mij echter, zittend op die oude bank in
den Hofgarten, in het verleden terugdroomde, hoorde
ik achter mij verwarde menschenstemmen, die het lot
beklaagden van die arme Franschen, die in den
Russischen oorlog als gevangenen naar Siberië gesleept, daar verscheidene lange jaren, niettegenstaande het reeds vrede was, vastgehouden waren
en nu eerst terug keerden. Toen ik opkeek, zag ik
werkelijk deze weeskinderen van den roem ; door
de scheuren van hun flardige uniformen gluurde de
naakte ellende, in hun verweerde gezichten lagen
diepe, klagende oogen, en ofschoon verminkt, vermoeid en meerendeels kreupel, bleven zij toch nog
steeds in een soort van militairen pas. En, wonderlijk genoeg ! een tamboer met een trommel wankelde
vooraan ; en met innerlijke ontzetting greep mij de
herinnering aan de sage dier soldaten, die overdag
in den slag gevallen, des nachts weer van het slagveld opstaan, om met den tamboer aan het hoofd
naar hun vaderstad te marscheeren, en van wie het
oude volkslied zingt :
Hij sloeg de trommel op en neder,
Zij trekken v66r den nacht alweder
Door 't lichte steegje heen ;
Tralleri, trallerei, trallera —
Langs liefkens venster heen.
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Dan scharen 's morgens hun gebeenten
Recht in 't gelid als grafgesteenten,
De tamboer 't meest vooraan ;
Tralleri, trallerei, trallera —
Dat zij hem zal zien staan.

Waarachtig, de arme Fransche tamboer scheen,
half vergaan, uit zijn graf te zijn herrezen ; hij was
slechts een kleine schaduw in een vuile, gescheurde,
grijze kapotjas ; een verstorven, geel gelaat met een
groote snor, die weemoedig naar beneden hing over
de verbleekte lippen ; de oogen waren als verbrand tondel, waarin nog maar enkele vonkjes
smeulen ; en toch, aan één enkel dezer vonkjes
herkende ik Monsieur Le Grand.
Hij herkende ook mij en trok mij naast zich op
het grasveld, en daar zaten wij weer als vroeger,
toen hij mij op de trommel de Fransche taal en de
nieuwere geschiedenis onderwees. Het was nog altijd
de welbekende oude trommel en ik kon mij er niet
genoeg over verbazen, hoe hij haar tegen Russische hebzucht had beschermd. Hij trommelde nu
weer als vroeger, maar zonder er bij te spreken.
Maar waren zijn lippen onheilspellend tezamen geknepen, des te meer spraken zijn oogen, die zegevierend óp schitterden, terwijl hij de oude marschen
trommelde. De popels naast ons sidderden toen hij
weer den rooden guillotinemarsch deed dreunen.
Ook de oude vrijheidsoorlogen, de oude veldslagen,
de daden des keizers trommelde hij als vroeger en
het leek alsof zijn trommel zelf een levend wezen
was, dat zich verheugde zijn innerlijke vreugde te
kunnen uitspreken. Ik hoorde weer het gedonder
der kanonnen, het fluiten der kogels, het tumult van
den slag, ik zag weer de doodsverachting der Garde,
ik zag weer de wapperende vaandels, ik zag weer
den keizer te paard — maar allengs sloop een
droeve toon in den blijdsten roffel, uit de trommel
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drongen klanken, waarin wildst gejuich en ontzettendste rouw onheimelijk vermengd waren ; het
scheen een zegemarsch en tegelijk een doodenmarsch,
de oogen van Le Grand openden zich wijd als van
een geest, en ik zag er niets in dan een wijd, wit
ijsveld, bedekt met lijken -- dat was de slag aan
de Moskwa.
Nooit zou ik gedacht hebben, dat die oude, harde
trommel zoo smartelijke geluiden kon geven, als
Monsieur Le Grand daar nu uit te voorschijn wist
te halen. Het waren getrommelde tranen ; zij klonken steeds zachter, en als een droeve echo welden
diepe zuchten uit Le Grand's borst. En deze zelf
werd steeds flauwer en spookachtiger, zijn dorre
handen sidderden van kou, hij zat als in een droom
en bracht met zijn trommelstokken slechts de lucht
in beweging hij luisterde als naar verre stemmen
en eindelijk zag hij mij aan met een diepen, afgronddiepen, smeekenden blik — ik verstond hem -- ;
toen zonk zijn hoofd omlaag op de trommel.
Monsieur Le Grand heeft in dit leven nooit meer
getrommeld. Ook zijn trommel heeft nooit meer
geluid gegeven, zij mocht geen vijand der vrijheid
tot een slaafschen taptoe dienen ; ik had Le Grand's
laatsten, smeekenden blik heel goed verstaan, trok
dadelijk den degen uit mijn stok en doorboorde de
trommel.

HOOFDSTUK XI
U sublime au ridicule il n'y a qu'un pas,
Madame !
Maar het leven is tenslotte zoo fataal
ernstig, dat het niet te dragen ware zonder zulk een verbinding van het pathetische met het komische. Dat weten onze dichters.
De gruwelijkste beelden van menschelij ken waanzin
toont ons Aristophanes slechts in den lachenden
spiegel der geestigheid de groote denkers-smart,
die de eigen nietigheid begrijpt, waagt Goethe slechts
uit te spreken in de kreupelrijmen van een poppenspel, en de doodelijkste klacht over de ellende der
wereld legt Shakespeare in den mond van een nar,
terwijl hij diens schellekap angstvallig schudt. 1)
Zij allen hebben het afgekeken bij den grootgin
oer-poëet, die in zijn duizend-bedrijvige wereldtragedie den humor op de spits weet te drijven,
zooals wij dagelijks zien : — na het aftreden der
helden komen de clowns en graziosos met hun zotskolf en plak, na de bloedige revolutie-tooneelen en
keizerdaden komen de dikke Bourbons, met hun
oude beschimmelde grapjes en lief-legitieme bonmots
weer aangewaggeld ; gracelijk huppelt de oude
noblesse met haar verhongerden glimlach naderbij,
en achteraan schrijdt de vrome cleresie met kaarsen,
kruisen en kerkvaandels -- zelfs in het hoogste
pathos der wereldtragedie plegen humoristische
trekjes binnen te sluipen : de vertwijfelende republikein die zich als een Brutus het mes in het hart
stak, heeft misschien eerst er aan geroken, of er toch
) Deze gedachten, bijna woordelijk hetzelfde, in een brief van
1825 aan Friederike Robert.
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geen haring mee gesneden is ; en ook overigens gaat
het op dit groote wereldtooneel net zoo toe als op
onze kermisplanken ; ook daar zijn bezopen helden,
koningen die hun rol vergeten, coulissen die blijven
hangen, al te luide souffleursstemmen, danseressen
die met hun lenden-poëzie succes hebben, kostuums
die als hoofdzaak schitteren -- en daarboven in den
hemel zitten ondertusschen de lieve engeltjes naar
ons komedianten hier te lorgneeren ; Onze lieve Heer
zit ernstig in zijn groote loge ; misschien verveelt
hij zich en rekent hij na, dat deze troep het niet
lang meer kan uithouden, omdat de een te veel en
de ander te weinig traktement krijgt en allen veel
te slecht spelen.
Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, Madame !
Terwijl ik het slot van het vorige hoofdstuk schreef
en u vertelde hoe Monsieur Le Grand stierf en hoe
ik het testamentum militare, dat in zijn laatsten blik
lag, nauwgezet ten uitvoer legde, werd er aan mijn
kamerdeur geklopt en binnen trad een arme oude
vrouw die mij vriendelijk vroeg of ik dokter was. En
toen ik dit bevestigde, verzocht zij mij nog vriendelijker met haar mee naar huis te gaan, om daar
haar mans eksteroogen te snijden.

HOOFDSTUK XII
E Duitsche censors

stommelingen

HOOFDSTUK XIII
ADAME ! onder Leda's broedende hemisferen lag reeds de gansche Trojaansche
oorlog 1), en gij kunt de beroemde tranen
van Priamos nooit begrijpen, als ik u
niet eerst van die oude zwanen-eieren
vertel. Beklaag u daarom niet over mijn afdwalingen. In alle voorafgaande hoofdstukken staat geen
regel, die niet ter zake doet ; ik schrijf gedrongen,
ik vermijd al het overtollige, ik sla zelfs dikwijls
het noodzakelijke over ; zoo heb ik bijvoorbeeld nog
niet eens behoorlijk geciteerd — ik bedoel niet geesten opgeroepen, maar, integendeel, ik bedoel schrijvers aangehaald --- en toch is het aanhalen van
oude en nieuwe boeken het voornaamste pleizier
van een jong auteur en zoo'n paar terdege geleerde
citaten sieren heel den man. Maar geloof slechts
niet, Madame, dat het mij aan kennis van boektitels
ontbreekt. Bovendien ken ik den kunstgreep dier
groote geesten, die de krenten uit de broodjes en
de aanhalingen uit de diktaat-cahiers weten te pikken ; ik weet evengoed waar Abram den mosterd
haalt. Desnoods zou ik bij mijn geleerde vrienden
een citaten-leening kunnen sluiten. Mijn vriend C.
te Berlijn is om zoo te zeggen een kleine Rothschild
in citaten en zal mij er graag een paar millioen leenen ;
en als hij ze zelf niet in voorraad mocht hebben,
dan kan hij ze gemakkelijk bij enkele andere kosmopolitische geestelijke bankiers opnemen — apropos, Madame, de driepercents Bócks 2 zijn flauw,
)

1) Leda's zwaneneieren. zie aanteekening bij pg. 39.
2) August Back (1785--1867) : beroemd filoloog.
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maar de vijfpercents Hegels 1) zijn gestegen. — Maar
ik behoef nu nog niet te leenen, ik ben een man,
die er goed vóór staat, ik heb jaarlijks mijn tienduizend citaten te verteren, ja, ik heb zelfs ontdekt,
hoe men valsche citaten voor echte uitgeven kan.
Mocht misschien een of andere groote, rijke geleerde,
bij voorbeeld Michael Beer 2), dit geheim van mij
willen koopen, dan wil ik het graag voor negentienduizend daalders courant afstaan ; ook valt er
met mij te marchandeeren. Een andere uitvinding
wil ik,' tot heil der litteratuur, niet verzwijgen, doch
hier gratis mede deelen :
Ik houd het namelijk voor geraden, alle obscure
schrijvers bij hun huisnummer aan te halen.
Deze „goede lieden en slechte muzikanten" —
zoo wordt in „Ponce de Leon" 3) het orchest aangesproken -- deze obscure schrijvers bezitten immers
zelf nog een exemplaartje van hun allang verdwenen boekje, en om dit te kunnen opsnorren, moet
men dus hun huisnummer kennen. Wilde ik bijvoorbeeld Spitta's „Liederenboekje voor Handwerkersgezellen" citeeren -- lieve Madame, waar zou ik dat
vandaan halen ? Citeer ik echter :
„vid. Liederenboekje voor Handwerkersgezellen,
door P. Spitta ; Lineburg, Liinerstraat Nr. 2, rechts
om den hoek"
dan kunt ge, Madame, wanneer ge het der moeite
waard acht, het boekje vinden, Het is echter niet
der moeite waard.
Overigens hebt ge, Madame, er geen begrip van
met welk gemak ik kan citeeren. Overal vind ik
gelegenheid, mijn diepe geleerdheid te pas te bren1) Hegel (1770--1831) : de beroemde filosoof, in dien tijd op
het hoogtepunt van zijn roem.
2) Michael Beer (1800-1833) dramatisch dichter, schrijver eener
namaak - indische tragedie „Der Paria."
3) Ponce de Leon : blijspel van den romanticus Clemens Brentano.
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gen. Spreek ik bijvoorbeeld over eten, dan maak ik
in een noot de opmerking dat de Romeinen, Grieken en Joden eveneens gegeten hebben ; ik haal al
de kostelijke gerechten aan die eens door de keukenmeid van Lucullus werden toebereid — wee mij
dat ik vijftienhonderd jaar te laat geboren werd ! —
ik merk ook op dat de gemeenschappelijke maaltijden bij de Grieken zus of zoo heeten en dat de
Spartanen slechts zwarte soep aten — het is toch
weer goed, dat ik toen nog niet leefde, ik kan mij
niets verschrikkelijkers indenken dan dat ik, ongelukkige, Spartaan zou zijn geworden, soep is mijn
lievelingsgerecht — ; ik denk binnen kort naar Engeland te gaan, maar als het werkelijk waar is dat
men daar geen soep krijgt, dan drijft het heimwee
mij spoedig weer terug naar de soepvleeschpotten
van het vaderland. Over het eten der oude Hebraeërs
zou ik breedvoerig kunnen spreken en daarbij tot
aan de Joodsche keuken van den nieuwsten tijd
afdalen — ik citeer bij die gelegenheid den geheelen Steinweg 1) — ik kon er ook op wijzen, hoe
humaan vele Berlijnsche geleerden zich omtrent het
eten der Joden hebben uitgelaten ; ik zou dan komen
op de andere uitmuntendheden en voortreffelijkheden der Joden, op de uitvindingen die men hun te
danken heeft, bijvoorbeeld de wissels, het Christendom — doch halt! Dit laatste moesten wij hun
maar niet al te hoog aanrekenen, omdat wij er
eigenlijk nog weinig gebruik van hebben gemaakt
-- ik geloof dat de Joden zelf daarmee slechter
zaakje gedaan hebben dan met de uitvinding van
den wissel. Naar aanleiding van de Joden kon ik
ook Tacitus aanhalen -- hij zegt dat zij in hun
tempels ezels vereerden — en naar aanleiding van
1 ) Steinweg: straat te Hamburg, waar zich de meeste Joodsche
restaurants bevinden.
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ezels ... welk een wijd veld van citaten opent zich
daar voor mij ! Hoeveel merkwaardigs valt er te
zeggen over antieke ezels, in tegenstelling met de
moderne. Hoe intelligent waren gene, en ach ! hoe
stupide zijn deze. Hoe verstandig spreekt bijvoorbeeld de ezel van Bileam.
vid. Pentat. Lib
Madame, ik heb net het boek niet bij de hand
en laat de plaats ter invulling open. Met betrekking tot de afgezaagdheid der moderne ezels citeer
ik daarentegen :
vid
Neen, ook deze plaats laat ik open, ik mocht
anders zelf eveneens geciteerd worden, namelijk
injuriarum 1). De nieuwere ezels zijn groote ezels.
De oude ezels, die in zulk een hoog aanzien stonden
in de kultuur —
vid. Gesneri 2) : De antiqua honestate asinorum.
(In comment. Goetting. T. II. p. 32)
zij zouden zich in hun graf omdraaien als zij hoorden
hoe men over hun nazaten spreekt. Eens was „ezel"
een eeretitel — beteekende zooveel als nu „Hofraad",
„Baron", „Doctor philosophiae". — Jacob vergelijkt
er zijn zoon Isaschar mee, Homerus vergelijkt er
zijn held Ajax mee, en nu vergelijkt men er meneer
van .... mee ! Madame, naar aanleiding van zulke
ezels zou ik mij grondig in de litteratuurgeschiedenis
kunnen verdiepen, ik zou alle groote mannen kunnen
aanhalen die verliefd geweest zijn, bijvoorbeeld
Abaelardum 3), Picum Mirandulanum 4), Borbonium 5),
1) Injuriarum : gedagvaard wegens laster.
2) I. M. Gesner )1691-1761) beroemd Góttingensch geleerde.
3) Abaelard (1 140) : bekend om zijn romantische liefde voor

Heloise.
4) Picco Della Mirandola (1462-1494) : Italiaansche humanist.
5) Nikolaas Bourbon (1503-1580) : beroemd Fransch dichter.
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Curtesium 1), Angelum Politianum 2), Raymundum
Lullum 3) en Henricum Heineum. Naar aanleiding
van de liefde zou ik weer alle groote mannen kunnen aanhalen, die geen tabak rookten, bijvoorbeeld
Cicero, Justinianus, Goethe, Hugo 4), ik -- toevallig
zijn wij alle vijf ook zoo half en half juristen.

Mabillon 5) kon niet eens den rook van een vreemde
pijp verdragen, in zijn Itinere germanico klaagt hij
met betrekking tot de Duitsche herbergen „quod
molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor." 8)
Daarentegen schrijft men aan andere groote mannen
een voorliefde voor tabak toe. Raphael Thorus 7)
heeft de Hymne op de tabak gedicht — Madame,
ge weet misschien nog niet, dat Isaak Elsevirius 8)
haar anno 1628 te Leiden in quarto heeft uitgegeven — en Ludovicus Kinschot 9) heeft er een voorrede in verzen bij geschreven. Graevius 10) heeft
zelfs een sonnet op den tabak gemaakt. Ook de
groote Boxhornius 11) hield van tabak. Bayle, in zijn
Dict. bist. et criticq. vermeldt van hem dat hij heeft
hooren verluiden, dat de groote Boxhornius bij het
rooken een grooten hoed met een gat in de voorzijde van den rand droeg, waardoor hij dikwijls zijn
pijp stak, opdat deze hem onder het studeeren niet
zou hinderen. — Apropos, bij het vermelden van
1) J. Curtesius: Italiaansch dichter aan het einde de 15e eeuw.
2) Angelo Poliziano (1454-1494),: Italiaansch dichter.
3) Raymundus Lullus (1234-13 15) : beroemd scholasticus.
4) Gustave Hugo (1764-1844) : beroemd Duitsche jurist.
s) Jean Mabillon (1632-1707) : geleerd Benedictijn.
6) Quod etc.: dat de stank van de zwaar walmende tabak hem
hinderde.

7) Raphael Thorius

(1629) : arts en schrijver. Zijn „Hymnus
Tabaci" verscheen in 1626.
8) Isaak Elsevier (1596-1651) : de beroemde Nederlandsche
boekdrukker.
(1649) : Nederlandsch dichter.
4 ) Kaspar L. Kinschot
10) J. C. Graevius (1632-1703) : Duitsch filoloog.
11) M. Z. $oxhorn (1612-1653) : beroemd historicus.
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den grooten Bokshornius zou ik ook alle groote geleerden kunnen aanhalen die zich lieten betoeteren 1
en er van door gingen. Ik verwijs echter slechts
naar Joh. Georg. Martius 2) : De fuga literatorum etc.,
etc., etc. Wanneer wij de geschiedenis doorloopen,
Madame, hebben alle groote mannen eens in hun
leven de vlucht moeten nemen : — Lot, Tarquinius,
Moses, Jupiter, Madame de Stael 3), Nebukadnezar,
Benjowsky 4), Mohammed, het geheele Pruisische
leger, Gregorius VII, Rabbi Jizchak Abarbanel 5),
Rousseau — ik zou nog veel meer namen kunnen
noemen, bijvoorbeeld die, welke op de beurs op het
zwarte bord vermeld staan.
Ge ziet, Madame, het ontbreekt mij niet aan grondigheid en diepte. Alleen met de systematiek wil
het nog niet zoo goed vlotten. Als een echte Duitscher had ik dit boek met een verklaring van zijn
titel moeten openen, zooals het in het heilige Roomsche Rijk gebruik en traditie is. Weliswaar heeft
Phidias geen voorrede bij zijn Jupiter gemaakt, evenmin als op de Mediceïsche Venus — ik heb haar
van alle kanten bekeken — eenig citaat te vinden
is ; maar de oude Grieken waren Grieken, wij zijn
eerlijke Duitschers, kunnen den Duitschen aard niet
heelemaal verloochenen, en ik moet dus achteraf
nog spreken over den titel van mijn boek.
Madame, ik handel dus :
I. Over de Ideeën.

)

1)
2)
3)
4)

Betoeteren : „ ins Boxhorn jagen".
J. G. Martius (1676-1709) : predikant te Leipzig.
Madame de Staël: vluchtte tijdens de Terreur uit Parijs.
M. A. Graaf von Benjowsky (1741-1786) : een vermaard

avonturier, vluchtte uit Kamschatka, waarheen de Russen hem
in 1770 verbannen hadden. Kotzebue bracht hem in zijn
„Samenzwering op Kamschatka (1795) ten tooneele.
5) Isaak Abravanel (1437-1508) : beroemd schrijver in de nieuwHebreeuwsche litteratuur, Spaansch Minister. Na de verbanning
der Joden uit Spanje in 1492 vluchtte hij naar Venetië.
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A. Over de ideeën in het algemeen.
a. Over de verstandige ideeën.
b. Over de onverstandige ideeën.
a. Over de gewone ideeën.
fi. Over de ideeën, die met groen leer overtrokken zijn.
Deze worden wederom verdeeld in — doch
dit komt alles wel terecht.

HOOFDSTUK XIV
ADAME, hebt ge eigenlijk wel eenig
idee van een idee ? Wat is een idee ?
„Er zitten wel een paar goede ideeën
in deze jas" zeide mijn kleermaker, terwijl
hij met ernstige waardeering de jas bekeek, die nog uit mijn Berlijnsche elegante dagen
stamt en waaruit nu een eerzame slaaprok gemaakt
moest worden. Mijn waschvrouw klaagt „dat pastoor
S. haar dochter ideeën in het hoofd gezet heeft, en
dat ze daardoor van de wijs geraakt is en naar
geen verstandig woord meer luistert". Pattensen, de
koetsier, bromt bij iedere gelegenheid : „Dat is 'n
idee ! Dat is 'n idee !" Maar gisteren werd hij werkelijk knorrig toen ik hem vroeg wat hij zich onder
een idee voorstelde. En knorrig bromde hij : „Nou
ja, 'n idee is 'n idee. 'n Idee is alle flauwe kul die
je je inbeeldt." In dezelfde beteekenis wordt dit woord
als boektitel gebruikt door hofraad Heeren 1 ) te
G•ttingen.
Koetsier Pattensen is een man die op de Liineburgsche hei in nacht en mist den weg weet te
vinden ; hofraad Heeren is een man, die eveneens
met vaardig instinkt de oude karavaanwegen van
het morgenland opspoort en daar reeds sinds jaar
en dag zoo zeker en geduldig rondwandelt als ooit
eenig kameel in de oudheid ; op zulke lieden kan
men bouwen, zulke lieden kan men veilig volgen,
en daarom heb ik dit boek Ideeën genoemd.
De titel van het boek beteekent dus even weinig
als de titel van den auteur, hij werd door dezen
) A. H. L. Heeren (1760-1842): beroemd historicus ; schreef :
„Ideeën liber Politik."
1
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niet uit geleerden hoogmoed gekozen, en mag hem
als niets minder dan als ijdelheid worden aangerekend. Aanvaard de weemoedigste verzekering, Madame, dat ik niet ijdel ben. Deze opmerking is
noodig, zooals ge af en toe zult merken... Ik ben
niet ijdel. — Al groeide er een woud van laurieren
op mijn hoofd, al vloeide er een zee van wierook
mijn jonge hart binnen — ik zou toch niet ijdel
worden. Mijn vrienden en overige ruimte- en tijdgenooten hebben daarvoor naar behooren gezorgd
— ge weet, Madame dat oude vrouwen heur pleegkinderen een beetje aanspuwen als men hun schoonheid prijst, opdat die lof den lieven kleintjes niet
zal schaden — ge weet, Madame, wanneer in Rome
een triumfator, met roem bekranst en in purper
getooid, op zijn gouden wagen met witte rossen
van het Campo Martii binnentrok, als een god uitstekend boven den plechtigen optocht van lictoren,
muzikanten, dansers, priesters, slaven, olifanten,
trophee-dragers, consuls, senatoren, soldaten ; dan
zong het gepeupel daarachter allerlei spotliedjes —
en ge weet, Madame, dat er in het dierbare Duitschland vele oude wijven zijn, en veel gepeupel.
Zooals ik zeide, Madame, de ideeën waarvan hier
sprake is, zijn even ver van de Platonische verwijderd als Athene van Góttingen en ge moogt omtrent
het boek zelf evenmin groote verwachtingen koesteren als omtrent den schrijver zelf. Werkelijk, hoe
deze ooit dergelijke verwachtingen heeft kunnen
opwekken, is mij even onbegrijpelijk als mijn vrienden. Gravin Julie meent de zaak te verklaren door te
verzekeren, dat wanneer genoemde schrijver soms iets
werkelijk geestigs zegt of een nieuwe gedachte uitspreekt, dit maar comedie van hem is, en dat hij
au fond even dom is als de rest. Dat is niet juist,
ik speel volstrekt geen comedie, ik spreek zooals ik
gebekt ben, ik schrijf in alle onschuld en eenvoud,
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wat mij voor den geest komt, en het is mijn schuld
niet wanneer dit iets verstandigs is. Maar ik heb
nu eenmaal met schrijven meer geluk dan in de
Altonasche loterij — ik wou dat het omgekeerd was
— en zoo vloeit er uit mijn pen menige hartetreffer, menige gedachte-quaterne 1), en dat is Gods
werk — want Hij, die den vroomsten Eloazangers
en stichtingspoëten alle schoone gedachten en allen
roem in de litteratuur onthoudt, opdat zij niet door
hun aardsche medekreaturen al te zeer geprezen
worden en daardoor den hemel vergeten, waar hun
logies door de engelen reeds wordt klaargemaakt -Hij pleegt ons andere, profane, zondige, kettersche
schrijvers, voor wie de hemel toch zoo goed als
verbarricadeerd is, des te meer met voortreffelijke
gedachten en menschenroem te zegenen, en dat wel
uit goddelijke genade en barmhartigheid, opdat de
arme ziel, die nu toch eenmaal geschapen is, er niet
al te kaal afkome en tenminste hier beneden op
aarde een deel van die zaligheid moge genieten die
haar daarboven ontzegd is.
vid. Goethe en de traktaatjes-schrijvers.
Ge ziet dus, Madame, dat ge mijn geschriften
lezen moogt ; zij getuigen van de genade en barmhartigheid Gods ; ik schrijf in blind vertrouwen op
zijn almacht, ik ben in dit opzicht een echt christelijk
schrijver, en, om met Gubitz 2) te spreken,
terwijl ik den onderhavigen zin begin, weet ik nog
niet hoe ik hem zal eindigen en wat ik eigenlijk
zeggen wil ; ik verlaat mij daarvoor op Onzen lieven
Heer. En hoe zou ik ook kunnen schrijven zonder
dit vrome vertrouwen ; in mijn kamer staat de jon) Quaterne : winst op vier nummers.
) F. W. Gubitz (1786-1870) : redacteur van „Der Gesellschafter",
een aesthetisch-letterkundig tijdschrift waarin Heine's eerste
gedichten verschenen.
2
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gen uit de drukkerij van Langhoff al op copie te
wachten ; het nauwelijks geboren woord wandelt
warm en nat in de pers en wat ik op dit oogenblik denk en voel, kan morgenmiddag reeds misdruk zijn.
Ge hebt gemakkelijk praten, Madame, wanneer
ge mij aan het Horatiaansche nonum prematur in
annum 2) herinnert. Dit voorschrift moge, als zoo
menig dergelijk, zeer goed gelden in theorie, maar
in de praktijk deugt het niets. Toen Horatius dien
auteur het beroemde voorschrift gaf zijn werk negen
jaren in den lessenaar te laten liggen, had hij hem
terzelfdertijd het recept behooren te geven, hoe men
negen jaren lang zonder eten kan doorbrengen.
Toen Horatius dit voorschrift verzon, zat hij misschien bij Maecenas aan tafel kalkoensche hanen
met truffels, fasantenpudding in wildbraadsaus, leeuwerikenribbetjes met Teltowsche raapjes, pauwentongen, Indisc.ie vogelnestjes en God weet wat nog
meer te eten ; en alles voor niets. Maar wij, wij
ongelukkige laatgeborenen, wij leven in een anderen
tijd, onze Maccenassen hebben heel andere principes,
zij meenen dat auteurs en mispels het beste gedijen
wanneer zij een poosje op stroo liggen ; zij meenen
dat honden niet meer deugen voor de beelden- en
gedachtenjacht als ze te dik gevoerd worden ; ach !
en Ms zij eens een keertje een armen hond voeren,
dan is het de verkeerde, die de brokken het minst
verdient, bijvoorbeeld een das die hun de hand likt,
of een klein Bologneesje dat zich in den geurenden
schoot van de vrouw des huizes weet in te vleien,
of een geduldige poedel die een broodwetenschap
geleerd heeft en apporteeren, dansen en trommelen
kan. — Terwijl ik dit schrijf staat achter mij mijn
1) Langhof, waar de eerste twee deelen van de „Reisebilder"
gedrukt werden.
2) Nonum etc.: men late het drukken in het negende jaar.
Het Boek Le Grand 7
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kleine mops te blaffen — wees maar stil, Ami, jou
heb ik niet bedoeld, want je houdt van me en vergezelt je baas in zorg en gevaar en je zoudt sterven
op mijn graf, even trouw als menige andere Duitsche hond, die, in den vreemde verstooten, voor
Duitschland's deuren ligt te hongeren en te janken
— vergeef, Madame, dat ik even afdwaalde om mijn
armen hond een verklaring van goed gedrag te geven,
ik kom weer terug op het Horatiaansche voorschrift
en zijn ontoepasselijkheid in de negentiende eeuw,
waarin de dichters de studiebeurs') der Muzen niet
kunnen missen. — Ma foi, Madame, ik zou het
geen vierentwintig uur, veel minder negen jaar uithouden, mijn maag heeft weinig zin voor onsterfelijkheid ; ik heb het wèl overwogen : ik wil maar
half onsterfelijk en heelemaal verzadigd worden, en
waar Voltaire driehonderd jaar van zijn eeuwigere
roem voor een goede spijsvertéring wilde geven,
bied ik het dubbele voor de spijzen zelf. Ach ! en
wat voor heerlijke, bloeiende spijzen zijn er op deze
wereld ! De philosoof Pangloss 2) heeft gelijk : het
is de beste wereld ! Maar men moet geld hebben
in deze beste wereld, geld op zak, en geen manuscripten in den lessenaar. Marr, de waard van den
„Koning van Engeland" 3), is zelf schrijver en kent
het Horatiaansche voorschrift ook, maar ik geloof
niet dat hij mij, als ik het in praktijk wilde brengen, negen jaren te eten zou geven.
En eigenlijk, waarom zóu ik het in praktijk brengen ? Ik heb zooveel goeds te schrijven dat ik niet
veel complimentjes hoef te maken. Zoolang mijn
hart vol liefde en de hoofden van mijn medemen1) Studiebeurs : Schurzenstipendium, jaarlijksche, door een dame
betaalde toelage.
2) Pangloss : de optimistische filosoof in Voltaire's „Candide".
3) Koning van Engeland : het restaurant te Hamburg waar Heine
gewoonlijk at.
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schen vol dwaasheid zijn, zal het mij nooit aan stof
tot schrijven ontbreken. En mijn hart zal altijd liefhebben, zoolang er vrouwen zijn; verkoelt het voor de
Bene, dadelijk ontgloeit het voor de andere ; zooals
in Frankrijk de koning nooit sterft, zoo sterft ook nooit
de koningin van mijn hart ; daar heet het altijd : la
reine est morte, vive la reine ! Evenzoo zal ook de
zotheid mijner medemenschen nooit uitsterven. Want
er is maar één enkel verstand, en dat heeft zijn
bepaalde grenzen ; maar er zijn duizend onmetelijke
zotheden. De geleerde casuist en zieleherder Schuppl)
zegt zelfs : „Op de wereld zijn meer zotten dan
menschen.
vid. Schuppii leerrijke geschriften p. 1121.
Wanneer men bedenkt dat de groote Schuppius
in Hamburg gewoond heeft, dan vindt men deze
statistische opgave volstrekt niet overdreven. Ik bevind mij in dezelfde plaats en moet zeggen dat het
mij echt wel te moede wordt wanneer ik bedenk
dat ik al de zotten die ik hier zie in mijn geschriften kan gebruiken ; zij zijn baar honorarium, baar
geld. Ik zit er op het oogenblik warmpjes in. De
Heer heeft mij gezegend, de zotten zijn dit jaar
juist buitengewoon goed uitgevallen en als een goed
econoom verteer ik er slechts enkele en zoek er de
winstgevendste uit om ze voor de toekomst te bewaren. Men ziet mij dikwijls op de promenade, en
men ziet er mij welgemoed en vroolijk. Als een
rijke koopman, die zich in de handen wrijvend,
vergenoegd tusschen de kisten, vaten en balen van
zijn pakhuis rondloopt, zoo wandel ik daar onder
mijn luitjes. Jelui bent allemaal van mij ! Je bent
mij allen even dierbaar, ik bemin jelui, zooals jelui
zelf je geld bemint, en dat wil veel zeggen. Ik moest
"

1 ) J. B. Schupp
(1610-1661) : pastoor te Hamburg, schrijver
van satyrieke werken.
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hartelijk lachen toen ik onlangs hoorde dat een van
mijn menschen zich bezorgd er over had uitgelaten
dat hij niet wist, waarvan ik eens zou moeten leven
— terwijl hij toch zelf zulk een kapitale zot is dat
ik van hem alleen al zou kunnen leven als van een
kapitaal. En menige nar is voor mij niet alleen baar
geld, maar ik heb het bare geld, dat ik uit hem
schrijven kan, zelfs reeds voor een of ander doel
bestemd. Zoo bijvoorbeeld : voor een zekeren pafferigen, dikken millionar zal ik mij een zekeren dikgewatteerden stoel aanschaffen, dien de francaises
chaise percée noemen. Voor zijn dikke millionarrin
koop ik een paard. Zie ik nu dien dikzak — een
kameel komt eer in den hemel dan dat deze man
door het oog van een naald kruipt — zie ik dien
nu op de promenade komen aanwaggelen, dan wordt
het mij wonderlijk te moede ; ofschoon ik hem geheel en al onbekend ben, groet ik hem onwillekeurig, en hij groet zoo hartelijk, zoo invitant terug; dat
ik onmiddellijk van zijn goedheid gebruik zou willen
maken en toch in verlegenheid raak wegens de vele
opgedirkte menschen die juist langs komen. Mevrouw
zijn gemalin is lang geen kwade vrouw — zij heeft
weliswaar slechts één oog, maar dat is daarvoor
dan ook des te groener, haar neus is als de toren
die op Damascus uitkijkt, haar boezem is groot als
de zee en er wapperen allerlei linten op, als de
vlaggen der schepen die in dien zeeboezem zijn
binnengeloopen — men wordt al zeeziek bij het
gezicht alleen — haar nek is heel mooi en vetgewelfd als een -- het vergelijkende beeld bevindt
zich iets lager — en aan het viooltjes-blauwe gordijn
dat dit vergelijkende beeld bedekt, hebben stellig
duizend en nog eens duizend zijrupsjes hun heele
leven versponnen. Ge ziet, Madame, welk een ros
ik mij aanschaf ! Als ik deze vrouw op de promenade tegen kom, dan gaat echt mijn hart open ; het
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is mij alsof ik al zóó kon opspringen, ik zwiep met
de karwats, ik knip met de vingers, ik klok met de
tong, ik maak met mijn beenen allerlei rijbewegingen — hop ! hop ! — br ! br ! — en de lieve dame
ziet me zoo zielvol, zoo innig-begrijpend aan ; zij
hinnikt met haar oog, zij spert de neusvleugels, zij
koketteert met haar kruis, zij kromt zich en neemt
plotseling een kort hondendrafje aan — en ik sta
haar dan met gekruiste armen welgevallig na te
kijken en bepeins of ik haar op den stang zal rijden
dan wel op de trens, of ik haar een Engelsch, dan
wel een Poolsch zadel geven zal — enz. — Menschen die mij dan zoo zien staan, begrijpen niet
wat mij in die vrouw toch zoo aantrekt. Bemoeizieke tongen wilden reeds mijnheer haar echtgenoot
verontrusten en gaven te verstaan dat ik zijn wederhelft met de blikken van een roué bekeek. Maar
mijn eerlijke chaise percée moet geantwoord hebben,
dat hij mij voor een onschuldig, zelfs ietwat schuchter jongmensch hield, die met een zekere benauwderigheid tot hem opzag, zooals iemand die de
behoefte gevoelt zich intiemer aan te sluiten, maar
daarvan door een blozende blooheid wordt terug
gehouden. Mijn edele klepper daarentegen beweerde
dat ik een vrijmoedigen, onbevangen, chevaleresken
aard had en dat mijn het eerst groetende hoffelijkheid slechts den wensch beteekende, eens door hen
ten eten gevraagd te worden.
Ge ziet, Madame, dat ik alle menschen gebruiken
kan ; het adresboek is eigenlijk mijn huis-inventaris.
Daarom kan ik ook nooit failliet gaan, want ik zou
mijn schuldeischers-zelf in bronnen van inkomsten
veranderen. Bovendien leef ik, zooals ik zeide, werkelijk zeer ekonomisch, vervloekt ekonomisch. Zoo
zit ik bijvoorbeeld, terwijl ik dit schrijf, in een donkere, triestige kamer in de Diisternstrasse -- maar
ik draag het met pleizier; ik kon immers, als ik
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maar wilde, in den prachtigsten tuin zitten, evengoed
als mijn vrienden en beminden ; daarvoor behoefde
ik slechts mijn jeneverklantjes te realiseeren. Deze
laatsten, Madame, bestaan uit verloederde kappers,
aan lager wal geraakte koppelaars, herbergiers die
zelf niets meer te eten hebben, louter schorriemorrie
dat mijn woning weet te vinden en mij voor een
heuschelijk drinkgeld de chronique scandaleuse van
hun stadskwartier vertelt — Madame, ge verbaast
u er over,- dat ik dergelijk volk niet eens-en-voor-al
mijn deur uit gooi ? Hoe komt ge er bij, Madame !
Deze lieden zijn mijn bloemen. Ik zal ze eens beschrijven in een mooi boek, voor het honorarium
waarvan ik een tuin koop, en met hun roode, gele,
blauwe en bontbespikkelde tronies doen zij zich nu
al als de bloemen uit dien tuin aan mij voor. Wat
kan het mij schelen, wanneeer vreemde neuzen beweren, dat deze bloemen alleen maar rieken naar
komijn, tabak, kaas en misdaad ! Mijn eigen neus,
de schoorsteen van mijn hoofd, waarin de fantasie
als een schoorsteenveger op en neer stijgt, beweert
het tegendeel, die riekt aan deze menschen niets
anders dan den geur van rozen, jasmijnen, viooltjes,
anjelieren — o, hoe behagelijk zal ik eens des morgens in mijn tuin zitten luisteren naar het zingen
der vogels en mijn ledematen warmen in de lieve
zon en den frisschen geur van het groen inademen
en bij den aanblik der bloemen mij die oude
schooiers herinneren !
Voorloopig echter zit ik nog in de donkere Diisternstrasse in mijn donkere kamer en vergenoeg mij
er mede in het midden daarvan den grootsten duisterling van het land op te hangen. „Mais, est-ceque vous verrez plus clair alors ?" Blijkbarement,
Madame — maar versta mij niet verkeerd, ik hang
niet den man-zelf op, doch alleen maar de kristallen
lamp die ik koopen zal voor het honorarium dat ik
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uit hem schrijf. Intusschen geloof ik dat het toch
beter zou zijn, dat het plotseling in heel het land
licht zou worden, wanneer men de duisterlingen in
natura ophing. Kan men die lieden evenwel niet
ophangen, dan moet men ze brandmerken. Ik spreek
alweer figuurlijk, ik brandmerk in effigie. Mijnheer
de Wit ') -- hij is wit en onbesproken als een
lelie — heeft zich overigens laten wijs maken, dat
ik in Berlijn zou hebben rondverteld, dat hij werkelijk gebrandmerkt is : deze zot liet zich daarom
van overheidswege bekijken en op schrift geven,
dat er geen wapen op zijn rug stond ingedrukt,
dezen negatieven adelsbrief beschouwde hij als een
diploma dat hem toegang tot de beste gezelschappen moest verschaffen en hij verbaasde zich toen
men hem er toch uitsmeet, schreeuwt nu moord en
brand over mij rampzalige en wil mij met een geladen pistool, waar hij mij vindt, dood schieten. — En
wat denkt ge wel, Madame, dat ik daartegen doe ?
Madame, voor dezen zot, dat wil zeggen voor het
honorarium dat ik uit hem schrijf, koop ik een fl ink
vat Rudesheimer Rijnwijn. Ik maak hiervan gewag,
opdat ge niet zult meenen dat het leedvermaak is
wanneer ik er zoo vroolijk uitzie als ik mijnheer
de Wit op straat tegenkom. Waarachtig, Madame,
ik zie in hem alleen maar mijn dierbaren Rudesheimer : zoodra ik hem zie wordt het mij zalig en
behagelijk te moede en neurie ik onwillekeurig :
„Am Rhein, am Rhein, da wachsen unsre Reben"
-- „Dies Bildniss ist bezaubernd schon —" „O
weise Dame ..." Mijn Rudesheimer kijkt dan heel
zuur en men zou meenen dat hij uit niets dan gif
en gal bestond — maar ik verzeker u, Madame, hij
gefingeerde naam. Bedoeld is Jozef Friedlander, een
1 ) Weiss :
bekend Hamburgsch makelaar, die zichzelf herkend had in den
„zwarten, nog niet opgehangen makelaar" uit de „Harzreize"
en die den dichter op straat had aangevallen.
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is een echt gewas ; al staat het garantie-wapen er
ook niet ingebrand, een kenner weet hem toch te
waardeeren, ik zal dit vaatje met vreugde aansteken,
en wanneer het al te onheilspellend gist en dreigt
op gevaarlijke manier te zullen springen, dan moet
het maar ambtshalve door een paar ijzeren banden
beveiligd worden.
Ge ziet dus, Madame, dat ge over mij geen zorg
behoeft te hebben. Ik kan alles in deze wereld rustig
aanzien. De Heer heeft mij gezegend met aardsche
goederen, en al heeft hij mijn wijn niet op z'n gemakkelijkst in mijn kelder afgeleverd , hij veroorlooft
mij toch in zijn wijngaard te arbeiden, ik behoef
slechts de druiven te plukken, te kelderen, te persen, te bottelen, en ik heb de zuivere godsgave. En
al vliegen mij de zotten ook niet gebraden in den
mond, maar loopen zij mij gemeenlijk rauw en
onsmakelijk tegen het lijf, ik weet ze toch net zoo
lang aan het spit rond te draaien, te braden en in
te peperen, tot ze murw en genietbaar worden. Ge
zult er pleizier in hebben, Madame, wanneer ik
eens een groot feest geef. Madame, ge zult mijn
keuken loven. Ge zult moeten erkennen dat ik mijn
satrapen even pompeus weet te onthalen als eens
de groote Ahasverus 1 ), hij, die koning was van
Indië tot aan de Mooren, over honderdzevenentwintig provincies. Heele hekatomben van zotten zal ik
daarbij slachten. De groote Philoklare 2), die, gelijk
eens Jupiter, in de gedaante van een os den bijval van
Europa trachtte te verwerven, levert den ossenhaas ;
een treurige treurspeldichter 3), die op de planken,
welke een treurig Perzisch Rijk voorstellen, ons een
treurigen Alexander, aan wiens opvoeding Aristoteles
1) Ahesveros: Boek Esther I. 1.
2) Philoklare: Philoschnapps, jenevervriend.
3) Fr. von Uechiriiz (1800-1875) : schrijver van het treurspel
„Alexander en Darius".
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part noch deel had, vertoond beeft, levert voor mijn
tafel een voortreffelijken varkenskop, als gewoonlijk
zuurzoet glimlachend, met een schijfje citroen in den
bek en door de kunstzinnige keukenmeid met laurierbladen bedekt ; de zanger der koralen lippen,
zwanenhalzen, huppelende sneeuwheuveltjes, dingetjes, kuitjes, mimilitjes 1), kusjes en advokaatjes,
namelijk H. Clauren, of zooals de deugdzame Bernhardijnsche nonnekens uit de Friedrichstrasse hem
noemen : „Vader Clauren, ónze Clauren," dit origineel levert mij al die gerechten die hij in zijn jaarlijksche zakbordeeltjes zoo lekkertjes met de fantasie
van een snoeperig kamermeisje weet te beschrijven
en geeft ons daarbij nog een heel bijzonder extraschoteltje met een selleriemoesje „waarnaar ons het
hartje van minne popelt." — Een verstandige, dorre
hofdame, waarvan alleen het hoofd genietbaar is,
levert ons een analoog gerecht, namelijk asperge ;
en er zal geen gebrek zijn aan Góttingsche worst,
Hamburgsch rookvleesch, Pommersche ganzeborsten,
ossentongen, gestoofde kalfshersenen, rundermuil,
stokvisch en allerlei soorten van gelei, Berlijnsche
pannekoeken, Weensche taart, confituren .. ,
Madame, in gedachte heb ik mijn maag reeds
overladen ! De duivel hale zoo'n zwelgerij ! Ik kan
niet veel verdragen. Mijn spijsvertering is slecht. Die
varkenskop werkt op mij net zoo als op het overige
Duitsche publiek, ik moet er een Wilibald Alexisslatje 2) op toe eten, dat purgeert. 0, die onzalige
varkenskop met de nog onzaliger saus, die Grieksch
noch Perzisch is, maar smaakt naar thee met groene
zeep. — Roept mijn dikken millionar !
1) Mimili -tjes : Mimili heette een novelle van den zoetelijk -sentimenteelen H. Clauren (1771-1854).
2) Wilibald-Alexis -sla : toespeling op den naam van den kriticus
W. Haring die schreef onder het pseudoniem Alexis (alec =
latijn vischsaus).
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HOOFDSTUK XV
:ADAMS, ik bespeur een lichte wolk
van misnoegen op uw schoone voorhoofd,
en ge schijnt te vragen of het niet onbillijk is dat ik de narren zoo toetakel, aan
het spit steek, stuk hak, lardeer ; en zelfs
velen afslacht om ze ongegeten te laten liggen,
ter prooi aan de scherpe bekken der spotvogels,
terwijl hun weduwen en weezen jammeren en weeklagen. —
Madame, c'est la guerre ! Ik zal u de oplossing
van het heele raadsel geven : Ik ben zelf weliswaar
niet een van de verstandigsten, maar ik ben toch
tot die partij toegetreden en sedert 5588 jaar ' ) voeren wij oorlog met de dwazen. De dwazen wanen
zich door ons tekort gedaan ; zij beweren dat er in
de wereld slechts een bepaalde dosis verstand is
en die heele dosis verstand zouden de verstandigen,
God weet hoe ! hebben geusurpeerd ; en het schreeuwt
ten hemel hoe één enkel mensch vaak zooveel gezond verstand in beslag heeft genomen, dat zijn
medeburgers en het heele land om hem heen er
heel en al door verduisterd zijn. Dit is een der geheime oorzaken van den oorlog, en die is een ware
verdelgingsoorlog. De verstandigen betoonen zich,
als gewoonlijk, het rustigst, gematigdst en verstandigst, zij zitten stevig verschanst in hun Aristotelische werken, hebben veel geschut, hebben ook
munitie genoeg, — want zij hebben immers zelf het
buskruit uitgevonden, — en zoo nu en dan werpen zij
welbewezen bommen onder hun vijanden. Maar
jammer genoeg zijn deze laatsten veel te talrijk, hun
-

1)

Sinds de schepping der wereld volgens Joodsche tijdrekening.
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geschreeuw is groot en dagelijks bedrijven zij gruwelen ; zooals elke domheid den verstandige een
gruwel is. Hun krijgslisten zijn dikwijls heel slim.
Er zijn een paar opperhoofden van het groote leger
die w61 er voor oppassen de geheime oorzaak van
den oorlog te erkennen. Zij hebben gehoord dat
een zekere valschaard, die het zoover in de valschheid gebracht had dat hij tenslotte nog valsche
Mémoires schreef, namelijk Fouché 1), eens gezegd
zou hebben : „Les paroles sont faites pour cacher
nos pensées" en daarom zwatelen zij vele woorden,
om te verbergen dat ze zelfs heelemaal geen gedachten hebben, en houden lange redevoeringen en
schrijven dikke boeken ; en wanneer men naar ze
luistert, prijzen zij de alleenzaligmakende bron der
gedachten, te weten de Rede, en wanneer men op
ze let, beoefenen ze de wiskunde, logica, statistiek,
machineverbetering, burgerdeugd, stalvoedering enz.
— En zooals de aap des te lachwekkender wordt
koemeer hij op den mensch gelijkt, worden ook
deze dwazen des te belachelijker, hoe verstandiger
zij zich aanstellen. Weer andere opperhoofden van
het groote leger zijn openhartiger en geven toe dat
hun aandeel in de Rede zeer gering is uitgevallen,
dat zij misschien zelfs wel niets van de Rede hebhen gekregen, maar zij kunnen ondertusschen niet
nalaten te verzekeren dat de Rede erg zuur en
eigenlijk van weinig waarde is. Dit kan misschien
wel waar zijn, maar ongelukkigerwijze hebben ze
niet eens zooveel verstand als noodig is om het
aan te toonen. Zij grijpen dus naar allerlei noodhulpen, ontdekken nieuwe krachten in zichzelf, ver1 ) Jozef Fouché (1763-1820) : minister van justitie onder Napoleon.
Zijn Mémoiren werden door zijn zonen voor onecht verklaard.
Heine's aanhaling is 66k onecht en bovendien onjuist. Heine
denkt aan Talleyrand's: „La parole a été donnée á l'homme
pour déguiser sa pensée".
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klaren dat die even werkzaam zijn als de Rede, ja,
in bepaalde gevallen van nood nog werkzamer,
zooals bijvoorbeeld het Gemoed, het Geloof, de
Inspiratie enz., en met dit surrogaat der Rede, met
dit beetwortelverstand troosten zij zich. Mij, ongelukkige, haten zij evenwel zeer bijzonderlijk, omdat
zij beweren dat ik van huis uit een der hunnen
ben ; ik ben een afvallige, een overlooper, die de
heiligste banden verscheurd heeft ; op het oogenblik ben ik zelfs een spion, die heimelijk er achter
zie te komen wat zij, de dwazen, onder elkaar doen,
om ze later aan het gelach van mijn nieuwe kameraden over te leveren ; en ik ben dom genoeg niet eens
in te zien, dat dezen terzelfder tijd lachen over mij
en me heelemaal niet voor huns gelijken houden
— en daarin hebben de dwazen volkomen gelijk.
Het is waar, zij houden mij niet voor huns gelijken en hun heimelijk gegiegel geldt dikwijls
mijzelf. Ik weet het heel goed, maar ik laat niets
merken. Innerlijk bloedt dan mijn hart, en wanneer
ik alleen ben, vloeien daarover mijn tranen. Ik weet
het heel goed, mijn positie is onnatuurlijk, alles wat
ik doe is den verstandigen een dwaasheid en den
dwazen een gruwel. Zij haten mij en ik voel de
waarheid van de spreuk : „Een steen is zwaar en
het zand wichtig, maar de toornigheid des dwazen
is zwaarder dan die beiden." 1) En zij haten mij
niet ten onrechte. Het is volkomen waar, ik heb de
heiligste banden verscheurd, van Gods- en van
rechtswege had ik onder de dwazen behooren te
leven en te sterven. En ach! ik zou het onder hen
zoo goed gehad hebben ! Zij zouden mij, als ik
wilde omkeeren, nog steeds met open armen ontvangen. Zij zouden mij uit de oogen aflezen wat
liefs zij mij konden aandoen. Zij zouden mij eiken
1

) Spreuken van Salomo : XXVII, 3.
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dag ten eten vragen en des avonds meenemen naar
hun tea's en clubs en ik zou met hen kunnen
whisten, tabak rooken en politiseeren ; en als ik
daarbij geeuwde, zou het achter mijn rug heeten :
Welk een edel gemoed ! een ziel vol geloof ! — Veroorloof mij, Madame, een traan van ontroering te
plengen. — Ach ! en ik zou punch met hen drinken, totdat de echte inspiratie kwam, en dan brachten ze mij in een portechaise weer thuis, angstvallig
bezorgd dat ik toch geen kou zou vatten, en de
een zou mij gauw mijn pantoffels aanreiken, de
ander mijn zijden slaaprok, een derde de witte
slaapmuts, en dan zouden ze mij buitengewoon
hoogleeraar maken, of president van een zendingsgenootschap, of lid van de rekenkamer, of leider
van Romeinsche uitgravingen ; — want ik ben echt
zoo'n man die in alle vakken te gebruiken is, nademaal ik de Latijnsche deklinaties zeer goed van de
konjugaties kan onderscheiden en niet zoo licht als
andere lieden een Pruisische postiljons-laars voor
een Etruscische vaas aanzie. Mijn gemoed, mijn
geloof en mijn inspiratie zouden bovendien in de
uren des gebeds nog veel goeds tot stand kunnen
brengen, voor mijzelf namelijk ; en wat mijn uitnemend poëtisch talent betreft : dat zou mij goede
diensten bewijzen bij hooge verjaardagen en huwelijken, en het zou lang niet zoo kwaad zijn als ik
in een groot nationaal epos eens al die helden bezong, van wie wij met zekerheid weten dat er uit
hun verrotte lijken wurmen gekropen zijn, die zich
voor hun nazaten uitgeven.
Vele lieden, die geen geboren dwazen zijn, maar
eens met rede begaafd waren, zijn terwille van dergelijke voordeelen tot de dwazen over geloopen,
leven bij hen een waar leventje van luilekkerland,
en de dwaasheden die hun aanvankelijk nog altijd
een kleine overwinning kostten, zijn hun nu reeds
Het Boek Le Grand 7**
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tot een tweede natuur geworden ; ja, zij zijn niet
meer als huichelaars, maar als echte geloovigen te
beschouwen. Een van dezen, in wiens hoofd nog
geen totale zonsverduistering is ingetreden, houdt
veel van mij, en onlangs, toen ik alleen bij hem
was, deed hij de deur op slot en sprak op ernstigen toon tot mij : „O jij dwaas, die voor wijze wilt
spelen en toch niet zèóveel verstand hebt als een
rekruut in 't moederlijf ! weet je dan niet dat de
grooten der aarde slechts hem verhoogen die zichzelf verlaagt en hun bloed als beter dan het eigene
prijst? En nu verbrui je het ook nog bij de vromen der aarde ! Is het dan werkelijk zoo moeilijk,
de godzalige oogen te verdraaien, de geloovig gevouwen handen in je mouwen weg te moffelen, den
kop als een lam Gods te laten hangen en uit het
hoofd geleerde bijbelteksten te prevelen? Geloof me,
geen enkele Doorluchtigheid zal je voor je goddeloosheid betalen, de mannen der liefde zullen je
haten, belasteren en vervolgen, en je maakt géén
carrière, noch in den hemel noch op aarde !"
Ach, dat is alles waar ! Maar ik heb nu eenmaal
deze ongelukkige passie voor de Rede ! Ik heb haar
lief, ofschoon ze mij niet door haar wederliefde
gelukkig maakt. Ik geef haar alles, en zij geeft mij
niets terug. Ik kan haar niet laten schieten. En
zooals eens de Joodsche koning Salomo in het Hooglied de christelijke kerk bezongen heeft, en dat wel
onder het beeld van een zwart, van liefde gloeiend
meisje, opdat de Joden niets zouden merken, zoo
heb ik in ontelbare liederen net precies het tegendeel, namelijk de Rede, bezongen, en dat wel onder
het beeld van een blanke, koude jonkvrouw, die
mij aantrekt en afstoot, nu eens mij toelacht, dan
weer boos doet en mij tenslotte zelfs den rug toe
draait. Dit geheim mijner ongelukkige liefde, dat ik
niemand openbaar, geeft u, Madame, een maatstaf
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ter taxeering van mijn dwaasheid ; ge ziet er uit
dat dezelve van buitengewonen aard is en op grootsche wijze uitsteekt boven het alledaagsche dwaze
gedoe der menschen. Lees mijn Ratcliff, mijn Almansor, mijn Lyrisch Intermezzo — Rede, Rede ! niets
dan Rede ! en ge zult ontstellen over de hoogheid
van mijn dwaasheid. Om met Agur, den zoon van
Jake, te spreken : „Ik ben onvernuftiger dan iemand,
en ik heb geen menschenverstand." 1) Hoog in de
luchten rijst het eikenwoud, hoog boven het eikenwoud wiekt de adelaar opwaarts, hoog boven den
adelaar trekken de wolken, hoog boven de wolken
schitteren de sterren — Madame, gaat het u niet
te hoog ? eh bien — hoog boven de sterren zweven
de engelen, hoog boven de engelen rijst -- neen,
Madame, hooger kan mijn dwaasheid het niet brengen, zij brengt het hoog genoeg ! Het duizelt haar
voor haar eigen verhevenheid. Zij maakt mij tot een
reus met zevenmijisch laarzen. 's Middags is het mij
te moede alsof ik alle olifanten van Hindoestan zou
kunnen opeten en mij met den Straatsburgschen
Munster de tanden stoken ; 's avonds word ik zoo
sentimenteel, dat ik de melkstraat aan den hemel
zou willen leegdrinken, zonder er aan te denken
dat de kleine vaste sterren zeer onverteerbaar in je
maag blijven liggen, en 's nachts begint het spektakel eerst goed ; dan is er in mijn hoofd congres
van alle volken van heden en verleden, dan komen de
Assyriërs, Egyptenaren, Meden, Perzen, Hebraeërs,
Philistijnen, Frankfortenaren, Babyloniërs, Karthagers, Berlijners, Romeinen, Spartanen, Lappen en
Zuiplappen 2). -- Madame, het zou te breedvoerig
worden u al deze volken te beschrijven; lees slechts
Herodotus, Livius, de Haude- en Spenersche Cou1) Spreuken van Salomo XXX.2.

2) Lappen en zuiplappen : „Turken und Kummelturken".
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rant, Curtius, Cornelius Nepos, den „Gesellschafter".
lk zal intusschen gaan ontbijten, het wil van morgen niet zoo goed meer vlotten met schrijven, ik
merk dat Onze lieve Heer mij in den steek laat —
Madame, ik vrees zelfs, dat gij dat al eerder gemerkt hebt dan ik — ja, ik merk dat de ware
goddelijke hulpe er vandaag nog heelemaal niet
geweest is — Madame, ik zal een nieuw hoofdstuk
beginnen en u vertellen, hoe ik na den dood van
Le Grand te Godesberg aankwam.

HOOFDSTUK XVI
OEN ik te Godesberg aankwam, ging ik
weer zitten aan de voeten van mijn
schoone vriendin — en naast mij vlijde
zich haar bruine dashond — en wij
beiden zagen op in haar oogen.
Groote God ! In die oogen lag alle heerlijkheid
der aarde, en de gansche hemel bovendien. Ik had
kunnen sterven van zaligheid wanneer ik in die
oogen keek, en als ik in zulk een oogenblik gestorven was, zou mijn ziel direkt in die oogen gevlogen
zijn. 0, ik kan die oogen niet beschrijven ! Ik zal
mij een poëet die krankzinnig is geworden van
liefde, uit het gekkenhuis laten komen, opdat hij
uit den afgrond des waanzins een beeld opdiepe,
waarmee ik die oogen kan vergelijken — onder ons
gezegd, ik zou wel gek genoeg zijn om bij die
karwei geen hulp noodig te hebben. God d-n ! zeide
eens een Engelschman, wanneer ze je zoo heel bedaard van top tot teen opneemt, smelten de koperen
knoopen van je jas, en je hart bovendien. F-e ! zeide
een Franschman, zij heeft oogen van het grootste
kaliber, en als ze daaruit zoo'n dertigponder-blik
afvuurt, pang ! dan ben je verliefd. Er was ook een
roodhoofdig advokaat uit Mainz, die zeide : „Haar
oogen zien er uit als twee koppen zwarte koffie —
hij wilde iets heel zoets zeggen, want hij smeet
altijd onmenschelijk veel suiker in zijn koffie —
slechte vergelijkingen !
Ik en de bruine dashond lagen stil aan de voeten
dier schoone vrouw te kijken en te luisteren. Zij
zat naast een ouden, ijsgrauwen soldaat, een ridderlijke gedaante met dwarse litteekens over het
gegroefde voorhoofd. Zij spraken beiden over de
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zeven bergen, die het schoone avondrood overstraalde, en over den blauwen Rijn, die niet ver
van ons groot en rustig voorbij stroomde. Wat kon
ons het zevengebergte schelen, en het avondrood
en de blauwe Rijn en de blank-zeilige booten die
er op dreven, en de muziek die uit een dier booten
klonk, en de schaapskop van 'n student die daarin
zoo smeltend en lieflijk zong — ik en de bruine
das, wij keken in de oogen onzer vriendin en wij
schouwden haar gelaat, dat uit de zwarte vlechten
en lokken rozebleek, als de maan uit donkere wolken, te voorschijn blonk. — Het waren edele, Grieksche gelaatstrekken, koengewelfde lippen, waar
weemoed, zaligheid en kinderlijke grilligheid rond
speelden ; als zij sprak werden haar woorden ietwat
diep, haast zuchtend aangeademd en toch ongeduldig, snel uitgestooten — als zij sprak, en haar taal
als een warme bloemenregen uit haar schoonen
mond nedervlokte — o ! dan vlijde zich het avondrood over mijn ziel, dan trokken er doorheen in
spel en zang de herinneringen mijner kindsheid ;
maar vddr alles klonk dan in mij, als klokjes, de
stem der kleine Veronica -- dan greep ik de schoone
hand mijner vriendin en drukte haar aan mijn oogen,
tot het zingen in mijn ziel voorbij was — en dan
sprong ik op en lachte, en de das blafte, en het
voorhoofd van den ouden generaal rimpelde ernstiger, en ik ging opnieuw zitten en greep opnieuw
haar schoone hand en kuste die en vertelde van
de kleine Veronica.

HOOFDSTUK XVII
ADAME, ge wenscht dat ik zal vertellen,
hoe de kleine Veronica er heeft uitgezien.
• Maar dat wil ik niet. Gij, Madame, kunt
niet gedwongen worden verder te lezen
dan ge zelf wilt, en ik heb wederom het
recht dat ik alleen behoef te schrijven wat ik wil.
En nu wil ik vertellen hoe de schoone hand er uit
zag, die ik in het vorige hoofdstuk heb gekust.
Allereerst moet ik bekennen dat ik niet waard
was die hand te kussen. Het was een schoone hand,
zoo teer, doorzichtig, glanzend, zoet, geurig, zacht
en lieflijk — waarachtig, ik moet iemand naar de
apotheek sturen om voor twaalf stuiver adjectieven
te halen.
Aan haar middelvinger zat een ring met een parel
nooit heb ik een parel gezien die erbarmelijker
rol speelde, — aan den ringvinger droeg zij een
ring met een blauw antiek — ik heb er urenlang
archeologie aan gestudeerd — aan den wijsvinger
droeg zij een diamant — het was een talisman :
zoolang ik hem zag was ik ongelukkig, want waar
hij was, was immers ook die vinger, mitsgaders zijn
vier collega's — en met die vijf vingers bij elkaar
gaf zij mij dikwijls een tikje op den mond. Sinds ik
op deze manier behandeld werd, geloof ik onwrikbaar aan het magnetisme. Maar zij sloeg niet hard,
en als zij sloeg had ik het altijd verdiend door een
of ander goddeloos gezegde, en als zij mij geslagen
had berouwde het haar dadelijk ; dan nam zij een
koekje, brak het in tweeën, gaf mij de eene en den
bruinen das de andere helft, glimlachte en zei :
„Jelui hebt geen van beiden een godsdienst en kunt
niet zalig worden, daarom moet men je op deze
—
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wereld koek voeren, omdat er in den hemel geen
tafel voor je gedekt wordt." Zij had zoo half en
half gelijk ; ik was destijds zeer ongodsdienstig en
las Thomas Paine 1), het Système de la Nature 2),
de Westfaalsche Courant en Schleiermacher 3), liet
mijn baard en mijn verstand groeien en wilde mij
bij de Rationalisten scharen. Maar wanneer die
schoone hand over mijn voorhoofd streek, bleef
mijn verstand stil staan ; zoete droomen vervulden
mij en ik meende weer vrome Maria-liedekens te
hooren en dacht aan de kleine Veronica.
Madame, ge kunt u nauwelijks voorstellen, hoe
mooi de kleine Veronica er uit zag toen zij in haar
kleine kistje lag. De brandende kaarsen die er rond
om heen stonden, wierpen hun schijnsel op het
bleeke, glimlachende gezichtje, op de roodzijden
roosjes en op de ruischende goudsnippertjes, waarmee het hoofdje en het witte doodshempje versierd
waren -- de goede Ursula had mij 's avonds in het
stille vertrek geleid en toen ik de kleine doode, met
die lichtjes en bloemen, op de tafel ten toon gesteld zag, hield ik haar eerst voor een mooi heiligenbeeldje van was ; maar spoedig herkende ik haar
lieve gezichtje en vroeg lachend waarom de kleine
Veronica zoo stil was, en Ursula zeide : Dat doet
de dood.
En toen ze zeide : dat doet de dood — maar ik
wil heden deze geschiedenis niet vertellen, zij zou
te lang worden ; ik zou dan ook eerst moeten vertellen van de kreupele ekster die op het slotplein
1) Thomas Paine (1737-1809) : beroemd Engelsck schrijver,
wiens werken grooten invloed hadden op de Fransche en NoordAmerikaansche revolutie.
2) Système de la Nature : beroemd werk van baron Holbach
(1723— 1789) waaraan ook Diderot en andere Encyclopaedisten
meewerkten.
3) Schleiermacher (1768-1834) : beroemd filosoof en vrijzinnig
theoloog.
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rondhinkelde en die driehonderd jaar oud was, en
ik zou er werkelijk melancholiek van kunnen worden — lk krijg plotseling zin een andere geschiedenis te vertellen, een die vroolijk is en die ook
goed past op deze plaats, want het is de eigenlijke
geschiedenis die ik in dit boek had behooren te
verhalen.

HOOFDSTUK XVIII
N de borst des ridders was niets dan
nacht en smart. De dolksteken van den
laster hadden hem goed getroffen, en
zooals hij daar liep over het St. Marcusplein, was het hem te moede als zou
zijn hart breken en verbloeden. Zijn voeten zwaaiden van moeheid — het edele wild was den
heelen dag opgejaagd, en het was een heete
zomerdag — het zweet stond hem op het voorhoofd en toen hij in den gondel stapte, zuchtte
hij diep. Gedachteloos zat hij in de zwarte gondelkajuit, gedachteloos wiegelden hem de weeke golven en droegen hem den welbekenden weg langs,
de Brenta op — en toen hij voor het welbekende
paleis uitsteeg, vernam hij dat Signora Laura in
den tuin was.
Zij stond er, geleund tegen het beeld van Laokoon,
naast de roode rozestruik aan het eind van het
terras, niet ver van de treurwilgen die zich weemoedig neerbogen over den voorbij trekkenden
stroom. Zij stond daar glimlachend, een beeld der
liefde, omgeurd door rozen. Hij echter ontwaakte
als uit een zwarten droom en was plotseling als
veranderd, vol zachtheid en verlangen. „Signora
Laura" zeide hij, „ik ben ongelukkig; benauwd door
haat en gebrek en leugen" — en toen bleef hij
steken en stamelde : „maar ik heb u lief" — en
toen schoot een blijde traan in zijn oog, en met
vochte oogen en vlammende lippen riep hij : „Wees
de mijne, meisje, en heb mij lief !"
Er ligt een geheimzinnig duistere sluier over dit
uur, geen sterveling weet, wat Signora Laura geantwoord heeft, en als men er haar goeden engel in
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den hemel naar vraagt, bedekt hij zich het gelaat
en zucht en zwijgt.
Eenzaam stond de ridder nog lang bij het beeld
van Laokoón, zijn gelaat was evenzoo vertrokken en
wit, zonder bewustzijn ontbladerde hij alle rozen
van den rozestruik, hij knakte zelfs de jange knoppen — de struik heeft nooit meer bloesems gedragen -- in de verte kloeg een waanzinnige nachtegaal,
de treurwilgen fluisterden angstig, dof murmelden
de koele golven der Brenta, de nacht kwam opstijgen met haar maan en haar sterren — een schoone
ster, de schoonste van allen, viel uit den hemel
omlaag.

HOOFDSTUK XIX
OUS pleurez, Madame?
0, mogen die oogen, die nu zoo schoone
tranen vergieten, nog lang de wereld met
hun stralen verlichten, en een warme,
dierbare hand moge ze eens toedrukken
in de ure des doods ! Een zacht doodskussen, Madame, is eveneens een goed ding in de ure des
doods en ook dit moge u dan niet ontbreken ; en
als het schoone, moede hoofd daarop nederzinkt en
de zwarte haren omlaag golven over het verbleekend
gelaat -- o ! dan moge u God de tranen vergelden,
die voor mij hebben gevloeid -- want ikzelf ben
die ridder, om wien ge geweend hebt, ikzelf ben
die dwalende ridder der liefde, de ridder van de
gevallen ster.
Vous pleurez, Madame?
0, ik ken deze tranen ! Waartoe nog langer die
comedie ? Gij, Madame, zijt immers zelf die schoone
vrouw, die reeds te Godesberg zoo lieflijk geschreid
hebt toen ik het droeve sprookje van mijn leven
vertelde — als parelen over rozen rolden de schoone
tranen over de schoone wangen — de dashond
zweeg, de avondklanken van uit Kónigswinter verstierven, de Rijn murmelde zachter, de nacht bedekte de aarde met haar zwarten mantel en ik zat
aan uw voeten, Madame, en zag opwaarts naar den
bestanden hemel — aanvankelijk hield ik uw oogen
eveneens voor twee sterren — Maar hoe kan men
zulke schoone oogen met sterren verwarren ? Die
koude lichten des hemels kunnen niet weenen om
de ellende van een mensch die zoo rampzalig is
dat hijzelf niet meer weenen kan.
En ik had nog bijzondere redenen, deze oogen
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niet te miskennen — in die oogen woonde de ziel
van de kleine Veronica.
Ik heb het nagerekend, Madame, ge zijt geboren
juist op den dag, waarop de kleine Veronica
stierf. Johanna in Andernach had mij voorspeld,
dat ik in Godesberg de kleine Veronica terug
zou vinden -- en ik heb u dadelijk weer herkend
--- Het was een ongelukkig idee van u, Madame,
om destijds te sterven, juist toen de mooie spelletjes goed zouden beginnen. Sedert de goede
Ursula mij gezegd had: „dat doet de dood", liep
ik eenzaam en ernstig rond door het groote schilderijenmuseum, de stukken konden mij niet meer
zoo goed bevallen als vroeger, zij leken mij plotseling verbleekt te zijn ; slechts één enkel had verf
en glans behouden — Ge weet, Madame, welk stuk
ik bedoel.
Het is de sultan en de sultane van Dehli.
Herinnert ge u, Madame, hoe wij er dikwijls uren
lang v66r stonden en hoe de goede Ursula wonderlijk meesmuilde, als het den menschen opviel dat
de gezichten op de schilderij zooveel geleken op de
onze ? Madame, ik vind dat ge op die schilderij
heel goed getroffen waart, en het is onbegrijpelijk
dat de schilder u zelfs uitbeeldde in de kleeren die
ge destijds hebt gedragen. Men zegt dat hij krankzinnig was en uw beeltenis heeft gedroomd. Of zat
zijn ziel misschien in dien grooten, heiligen aap
die u destijds als een groom bediende ? — In dat
geval moest hij zich wel dien zilvergrijzen sluier
herinneren, dien hij eens met rooden wijn bemorst
en bedorven heeft. — Ik was blij, toen ge hem
aflegde, hij stond u niet bijzonder, zooals trouwens
in het algemeen de Europeesche dracht vrouwen
veel beter staat dan de Indische. Toegegeven overigens dat schoone vrouwen schoon zijn in iedere
dracht. Herinnert ge u, Madame, hoe een galante
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Brahmaan — hij zag er uit als Ganesa 1), de god
met den olifantssnuit, die op een muis rijdt — u
eens het compliment maakte dat de goddelijke
Maneka, toen zij uit Indra's gouden burcht tot den
koninklijken boeteling Wiswamitra 2) afdaalde, stellig
niet schooner geweest was dan gij, Madame ?
Ge herinnert u dit niet meer? Er zijn nog nauwelijks drieduizend jaar vervlogen sinds u dit gezegd
werd, en schoonti vrouwen plegen toch anders een
fijn complimentje niet zoo spoedig te vergeten.
Intusschen, voor mannen is de Indische dracht
veel gekleeder dan de Europeesche. 0 mijn roze
roode, lotos-bebloemde pantalons van Dehli ! had
ik die gedragen toen ik voor Signora Laura stond
en om liefde smeekte — het vorige hoofdstuk had
anders geluid ! Maar ach, ik droeg toen stroogele
pantalons, die een nuchtere Chinees te Nanking
geweven had -- mijn ondergang was mede ingeweven — en ik werd rampzalig.
Dikwijls zit een jong mensch in een klein
cafetje rustig een kop koffie te drinken, terwijl in
het groote, verre China zijn ongeluk groeit en bloeit
en wordt gesponnen en geweven ; en ondanks den
hoogen Chineeschen muur weet het zijn weg te vinden
tot dien jongen man die het voor een Nankingbroek
houdt en hem argeloos aantrekt en ongelukkig wordt.
— En, Madame, in een kleine menschenborst kan
zich heel wat ellende verbergen en zoo goed verborgen houden, dat die rampzalige mensch het
1) Ganesa, de Indische god der wijsheid, zijn symbool is de rat,
het listigste dier.
2) Wiswamitra: koning uit het Ramayama, die door boetedoening
de koe Sabala trachtte te verkrijgen. Na een boete van duizenden
jaren zonden de goden de nimf Maneka tot hem om hem te
verleiden. Het gedicht 0 Koning Wiswamitra", de bitterste bespotting van zijn ongelukkige liefde (zie inleiding) had Heine
in 1824 aan Friederike Robert gezonden.
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zelf dagenlang niet voelt en welgemoed is en vroolijk danst en fluit en tiereliert -- lalarallala, lalarallala, lalalral — lala-la.

HOOFDSTUK XX
Zij was beminnelijk en hij beminde haar;
hij echter was niet beminnelijk en zij beminde hem niet.
(Een oud stuk)

N om zoo n onnoozel gevalletje hebt ge
u willen doodschieten ?"
Madame, wanneer een mensch zich doodschieten wil, heeft hij daarvoor altijd
toereikende redenen, daar kunt ge op aan.
Maar of hij zelf die redenen wel kent, is de vraag.
Tot op het laatste oogenblik spelen wij comed ie
met onszelf. Zelfs onze ellende maskeeren wij en
terwijl wij aan een wond in de borst sterven, klagen
wij over kiespijn.
Madame, ge kent toch zeker wel een middel tegen
kiespijn ? Maar ik had kiespijn in mijn hart. Dat is
een leelijke kwaal ; en dan helpt heel goed een loodvulling en dat tandpoeder dat Berthold Schwarz heeft
uitgevonden. Als een wurm knaagde en knaagde de
ellende aan mijn hart — die arme Chinees heeft geen
schuld, ik heb die ellende met mij ter wereld gebracht. Zij lag reeds bij mij in de wieg ; als mijn
moeder mij wiegde, wiegde zij haar mede, en als..
mij in,
zij met mik
ze mij in slaap zong, sliep zip
n, en zij
ontwaakte zoodra ik mijn oogen weer opsloeg. Toen
ik grooter werd, groeide ook mijn ellende en eindelijk werd zij héél groot en brak mijn — —
Laten we over andere dingen spreken, over den
Jungfernkranz 1), over bals masqués, over jool en bruiloftsvreugde — lalarallala, lalarallala, lalaral-la-la-la.
EINDE
Aria uit Weber's „Freischutz." In de eerste
1 ) Jungfernkranz :
uitgaaf der Reisebilder volgde op het „Boek Le Grand,' de
„Brieven uit Berlijn" waarin Heine Weber's opera behandelde.

