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Gretchen - Eerste liefde, eerste tranen
GOETHE was een
JOHflNN-WOLFGflNG
nachtskind. Hij werd op 28 Oogst 1749 uit een

midder~

gestrenge burgersfamilie van Frankfurt am Main
geboren.
Zijn vader, ]ohann.Kaspar, een rechtsgeleerde
met scherpafgebakende grondbeginselen, voor wien
elke levensdaad met diepen ernst gekenmerkt was,
die den titel van keizerlijken raad afkocht, stamde
uit een werkliedenmidden af. Hij was zoon van een
smid en van een gegoede herbergiers-weduwe.
]ohann.Kaspar huwde Katharina.Elisabeth Textor,
een achttienjarige sasseniersdochter, toen hij veertig
jaar oud was geworden. Zij was veeleer voor
]ohann-Wolfgang een zuster en een vriendin, dan
een moeder. Zij was met haar frissche jeugd en haar
gullen lach een zonnestraal in dit stijve midden
met goed voorziene bibliotheek en kabinet voor
natuur-geschiedkunde, waarop de keizerlijke raad,
in bet leven geregeld als een uurwerk, fier was.
Katbarina-Elisabeth en Wolfgang kenden beiden
het vuur der jeugd, waren één in denken en voelen
wanneer zij samen in het vertrek van het schilderachtige woonhuis gezeten waren, waarvan de
vensters op den tuin uitgaven en van waaruit men
de velden, ganscb in de verte, kon zien. In die
gezellige kamer bezorgde zij aan haar zoon stille
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genoegens, gepaard aan een zekeren kinderlijken
trots en momenten van lichte onrust, gewekt door
de inspanning naar begrijpen, onafscheidbaar van
de eerste kontaktname met de studie. Haar verfijnd
voelen en haar rijke fantazie trokken de aandacht
van het kind op de schitterende pracht van een
koper-vuurrooden zonsondergang en op de dichter.
lijke schoonheid der hovingen met teeder groen
afwisselend met de heldere kleuren van bloemen.
In dit huis met zijn ruime vertrekken, zijn dooreen.
gewerkte kepers, zjjn onverwacht in. of uitgebouwde
hoekmuren, verspreidden zich, na zonsondergang,
geheimzinnige donkerten, die bij het kind angst
wekten, zoo dat het weigerde alleen slapen te gaan,
een vrees die Goethe's moeder sussen kon door
lekkernijen te beloven.
fil zeer spoedig uitte zich bij Wolfgang een onweerstaanbare dorst naar kennis van al wat de
godsdiensten raakt en hij liet geen gelegenheid onverlet om vragen te stellen die hem konden voor·
lichten. Johann.Kaspar wou niet dat zijn zoon enkel
in godsdienstige aangelegenheden zou opgeleid
worden, stond er op dat hij talen zou leeren. Johann.
Wolfgang legde zich op de studie toe, niet alleen
van Italiaansch, Engelsch en Fransch, maar zelfs
van Hebreeuwsch en het dialekt der Frankfurter
Joden.
De dichtkunst stond in de woonst van den keizer.
lijken raad in eere en hij leerde aan zijn zoon de
werken van Hagedorn, Neukirch, Brockes, Crenz
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en andere poëten kennen, die zich aan den streng
klassieken berijmden vorm hielden.
Klopstock met zijn blanke verzen was uit den
booze en uit het huis gebannen. Het was echter
juist Klopstock die den jongen Goethe begeesterde.
Hij las hem met zijn zusje Cornelia buiten het weten
van zijn vader. En zoozeer gingen zij in die helden=
literatuur op, die ons tegenwoordig saai voorkomt,
dat zij gansche bladzijden van buiten leerden, wat
tot een klein familiedrama aanleiding gaf.
Zekeren avond dat de baardscheerder den keizer=
lijken raad inzeepte, zegden beide bij het vuur
gezeten kinderen, fluisterend de verzen op. Stil=
aan geraakten zij meer en meer begeesterd, tot op
een gegeven oogenblik Cornelia begon te roepen
en Wolfgang bij de keel greep. De baardscheerder
schrok zoozeer dat het zeepsop over het aangezicht
en de kleederen van den wetsgeleerde kantelde.
Hij was na dit avontuur meer dan ooit tegen de
gewrochten van Klopstock gekant. Wolfgang schreef
« Jozef en zijn Broeders ", samenspraken, tot zelfs
een herhaling van de Zondagpreeken, dit alles in
blanke verzen.
Zijn eerste echte gedichten waren twee nieuw2
jaarswenschen, van twaalf verzen ieder, die hij in
1757 aan zijn grootvader en zijn grootmoeder
opdroeg.
De jaarlijksche markten, vooral de pottenmarHt
die te Frankfurt gehouden werd, beïnvloedden
spoedig de verbeelding van den knaap. Dit was
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verder bet geval met gebeurtenissen van gescbiedkundigen aard, die een weerslag op zijn vorming
hadden. Zoo kreeg Wolfgang andere gezicbtspunten
door bet verloop van den zevenjarig en oorlog, toen
de stad in 1759 door de Franschen bezet werd.
Een jong Fransch luitenant, graaf Thoranc, werd
bij Goethe ingekwartierd, wat de booze luim van
den meester des buizes, uiterst Pruisisch gezind,
opwekte.
Graaf Thoranc was een fijnvoelend edelman, ge·
boortig uit Provence. Hij had twee groote passies:
de studie van de schoone letteren en van de kunsten.
Hij dreef de kieschheid zoo ver, dat hij zijn land.
kaarten tegen de muren van zijn kamer niet wou
aanbrengen, uit vrees het wandbekleedsel te beo
schadigen.
Hij liet het bovenverdiep van bet buis tot een
schilderswerkplaats inrichten, waar hij aan Frank.
furter en Darmstadter schilders werk bezorgde. Dit
was een éénige gelegenheid voor den jongen Wolf.
gang, dien men gaan en komen liet naar goedvinden,
om uren met die kunstenaars te slijten en Zijn
verbeelding met duurzame indrukken te verrijken.
Na een tijdperk van bedrieglijke kalmte, ont.
ketende krijgsstorm bij de stadspoorten. Goethe kon
het dreunend kanongebulder hooren en pijnlijke
impressies opdoen van de wreede oorlogsdaden
wanneer lange rijen wagens met kreunende of van
pijn huilende gekwetsten voorbij reden.
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Wolfgang voelde, zonder dit te kunnen rechtvaardigen, een groote genegenheid voor graaf
Thoranc, wellicht omdat bij het kind en bij den
officier van het bezettende leger een zelfde drang
bestond naar schoonheid van letteren en kunst.
Goethe ging meer en meer met de Franschen om.
Hij werd vooral door een groep tooneelspelers aangetrokken, die het Fransch leger gevolgd had en
die zich op de Rossmarkt had neergezet.
Grootvader Textor had hem een toegangskaart
voor al de voorstellingen bezorgd en een jonge
Franschman, De Rosne, maakte dat Wolfgang een
kijkje op het leven achter de schermen kon nemen.
Zoozeer was Goethe daardoor begeesterd, dat hij
een stuk in het Fransch schreef. De Rosne, nam
inzage van het werk, raadde den nog geen vijftien
jaar ouden knaap aan de klassieke schrijvers te
bestudeeren, raad dien Wotfgang volgde door
« Le Menteur» van Corneille te vertalen.
De kroning van aartshertog Jozef tot koning, den
aartshertog die later in de geschiedenis keizer
Jozef II genoemd wordt, en de luisterrijke feesten
daarmede gepaard, oefenden door hun pracht en
door de heropwekking van overleveringen uit het
verleden, waartoe zij aanleiding gaven, een diepen
indruk op den jongen Goethe uit, die op bevel van
zijn vader alle dagen zijn bevindingen neerschreef.
Tijdens die koortsachtige uren toen vreemdelingen in de stad krioelden, kwam Wolfgang in een
midden van jonge lui terecht, die tot de kleine
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burgerij behoorden en vooral op het uithalen van
grove grappen uitwaren.
Wat hem tot dit midden dat het zijne niet was,
aantrok, was de schoone nicht van een der knapen,
een Gretchen. Hij had haar van achter een kerkzuil
langen tijd bewonderd maar dorst haar niet aan.
spreken.
De knapen namen zich voor een aankomeling, die
eveneens op het meisje verliefd was, op den dril te
jagen en verzochten Goethe gedichten te schrijven,
die aan den jongeling overhandigd werden als
komende van de schoone. De grap gelukte en de
vroolijke bende besloot haar te herbeginnen, maar
het meisje had een gouden hartje en wees Goethe
op de gevaren aan het spel verbonden.
Wolfgang was zoo zeer door dit feit getroffen.
dat hij Zijn gevoelens voor Gretchen niet langer verzweeg en al geheel ging hij in die groote liefde op.
Gretchen, de eerste van de vele vrouwen die een
groote rol in het leven van Goethe speelden, in.
spireerde hem en uit dit tijdperk dagteekenen
« Die Höllefart Christi» en eenige liederen.
Maar de jonge lieden verkochten die verzen van
Goethe en met het geld werd gefuifd. De jacht op
geld bracht hen zoover dat zij zich zekeren dag aan
het vervaardigen van valsche wissels bezondigden.
Goethe kwam daardoor in het gedrang, maar hij
bad geen moeite om zijn onschuld te bewijzen. Ook
Gretchen werd als getuige gedaagd en verklaarde
« dat zij al gedaan had wat zij kon om Wolfgang uit
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bet gezelschap te verwijderen, daar zij hem voor
een kind hield dat nog moest geleid worden ».
Een kind! en de dichter weende van verbittering
bij die eerste liefdesontgoocheling.
IJ.

Leipzig en de drie schoone meisjes
Prederike Öser, Kätchen Schönkopf en
ftnna Breitkopf
VROUWEN, die inspiratie opwekken - zij moeten
daarom niet schoon wezen en mogen zelfs
lichtelijk door pokken geschonden zijn, wat met
Frederike Öser bet geval was -- zijn voor een dichter
als bloemen uit een ruiker. Wanneer een dier bloe=
men verwelkt of de liefde voor een dier vrouwen
uitsterft, zal de dichter zich eindeloos bedroefd ge.
voelen, wat zich in een zang van schoonheid oplost,
zooals dit met « Die Laune des Verliebten., in 1767
het geval was, -- toen Goethe Kätchen Schönkopf
voor goed verloren had. Het werk eenmaal geschre.
ven, was zijn uitverkorene voorgoed uitgestorven.
In 1765 reisde Goethe naar Leipzig af, Leipzig, het
« instar., van Parijs, de stad van de vermaarde
« Messen., en het brandpunt van universitair leven.
Leipzig was op zeven dagen afstand van Frankfurt
gelegen en werd langs slijkerige, hobbelige,
onveilige wegen bereikt waarlangs de kooplui, die
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met bun waren ter markt gingen, slecbts met
beklemd bart begaven.
Voor Goetbe paarde tijdens deze reis de vreugde
van bet aangename gezelscbap van den boekbandelaar Fleiscber en diens jonge gade aan de
ongemakken van de verplaatsing, vooral toen de
wielen van de diligentie, nabij Huerstädt in den
modderigen weg doorzakten en de reizigers een
bandje moesten toesteken om den loggen wagen op
te tillen, waarbij Goethe zooveel geweld deed dat
bij langen tijd nadien nog pijn doorstond.
Hij had een warmen aanbevelingsbrief mede.
gekregen voor bet raadslid Böhme, den gestrengen
professor in geschiedenis en openbaar recbt. Maal'
die wilskrachtige, koud beredeneerde geleerde, voor
wien dichtkunst ijdele tijdverspilling was, liet bem
onverschillig.
Hij vond meel' zin in de woelige volksmenigte.
en haal' éénig schilderachtige mengeling van klan.
ken en van de vele gesprekken in verschillende talen
gevoerd, in de uitgelaten studentensamenkomsten
en in concerto-avonden, waarop Corona Schröter.
die vermaard begon te worden, als kunstzangeres
baal' gouden stem weerklinken liet.
Te Leipzig ging men er trotsch op zuiverder de
Duitsche taal te spreken dan waal' elders ook.
Wolfgang lette op zijn eigen uitspraak en weerde
de bijbelsche aanhalingen, die hij veelvoudig
gebruikte. Niet alleen zijn taal, ook zijn persoon
onderwierp bij aan een verfijningsproces. Hij liet
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zijn kleederen, verouderd van snit, uit en tooide
zich naar de meest geraffineerde, laatste mode.
Hij nam zijn intrek in de herberg "In den grooten
ketel » waar tien jaar vroeger Lessing gelogeerd had.
Toch kreeg professor Böhme een zekeren invloed
op den jongeling en spoorde hem tot de studie in de
rechten aan.
Die ijver was van korten duur. De colleges
- men mocht er rechten of wijsbegeerte doceeren maakten op hem weinig indruk en hun pruikerige
atmosfeer spande hem tegen. Maar de uren die hij
el' sleet, gingen voor hem toch niet algeheel ver·
loren, want zooals Bossert het terecht in zijn
"Goethe, ses précurseurs et ses contemporains ..
doet opmerken, daaruit groeide het type van den
valschen geleerde, die de natuur vergeet om zich in
boeken te verdiepen, die den mensch doodt om den
geleerde te scheppen uit zijn tragedie "Paust ».
Zoo zijn de werken van Goethe commentaren van
zijn leven. Vreugden en kwellingen zijn poëtisch in
zijn werk weerspiegeld. Vandaar de betiteling zijner
gedichten Bruckstücke einer groszen Konfession ...
Zoo Böhme den jeugdigen dichter onverschillig
liet, was zulks niet het geval met de fijnvoelende en
delikaat aangelegde gade van den professor. Zij was
een teere serreplant en Goethe nam de gewoonte
aan, haar te bezoeken.
Zij konden samen lange uren over de jongst op
de boekenmarkt gekomen dichtbundels redetwisten
en hij bewonderde haar scherp kritisch oordeel. Ook
ft
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gleed hij eigen verzen in de besproken werken, om
den indruk na te gaan die zij op haar maakten.
Helaas, ook die «frischgroene grashalmen werden
onverbiddelijk door de schoone weggemaaid .. en de
ontmoedigde dichter maakte een groot pak van heel
zijn litterairen oogst, dat hij in de vernielende
vlammen van den haard wierp.
De" zeventienjarige dichter verloor zijn zelfvertrouwen niet en met nieuwen ijver bestudeerde
hij Corneille, Rousseau en Shakespeare, en vooral
Wieland, die grooten invloed op hem uitoefende,
zoowel voor wat den vorm als den grond betreft.
Gottsched, de bejaarde, kale despoot van de kleine
Leipziger dichtersbend, belachelijk onder zijn monumentale pruik, boezemde hem niet den geringsten
eerbied in. Maar met Gellert, den zanger van het
lichtere genre, kon hij het goed hebben.
Gretig verslond hij «Don Silvio.. en «flgatba ..
van Wieland en « Minna von Barnhelm .. van Lessing,
stuk waarin hij naast andere dilettanti in de rol van
den Burgemeester optrad.
Een jonge Dresdener, Bebriscb, die eenige jaren
ouder dan hij zelf was, bad op Wolfgang een sterken
invloed. Hij lokte bem naar luidruchtige studentenmiddens waar reuzen=bieravonden op touw gezet
werden, en naar het Scbönkopf.hotel, waar hij
Kätcben, de mooie, zachtmoedige dochter van den
waard, leerde kennen.
Kätchen mengde zich in de drukke studentengesprekken en was het zonnestraaltje uit het midden.
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Hanvankelijk had Goethe weinig aandacht op haar
gevestigd, maar gaandeweg werd hij op haar verliefd en hij prikkelde die idylle door zich ijverzuchtig
te toonen en twist te stoken. Wat hij voor een spel
gehouden had werd een geweldige passie, en de
jongeling kwam tot de overtuiging dat hij zonder
het meisje niet zou kunnen leven.
Hij beijverde zich om haar geluk te verzekeren.
Maar wanneer hij eenmaal zoover was kwam hij tot
de duizelingwekkende vaststelling, dat hij dien engel
van geduld, die zonder eenig reageeren zijn tyraniek
optreden altoos verdragen had, voorgoed verloren
kon noemen, want Kätchen Schönkopf trad in het
huwelijk met dokter Kanne.
Nog twee andere vrouwen speelden tijdens zijn
kortstondig verblijf te Leipzig een rol in het leven
van den dicbter" Het waren flnna Breitkopf, docbter
van een boekbandelaar, waarvoor bij een vurige
maar spoedig gedoofde passie voedde en Frederike
Öser, dochter van een plaatsnijder, kunstschilder en
beeldbouwer, b,~stuurder der Leipziger akademie,
die dieper insloeg en waarvoor bij een twintigtal
romancen scbreef, die zonder scbrijversnaam verscbenen en waarvoor de jonge Breitkopf muziek
toondicbtte.
Öser maakte bem met de antieke scboonheid
vertrouwd en spoorde bem aan naar Dresden te
reizen om de daar bewaarde, vermaarde schilderijenverzamelingen te bestudeeren. Goetbe die zicb als
kunstscbilder geroepen waande en zich de eerste
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begrippen der teekenkunst reeds bad eigen gemaakt
ging op die raadgeving in.
De onstuimige natuur van den dicbter laaide
algebeel op bij bet zicbt der picturale en gebeeld.
bouwde scboonbeid die bij onder oogen kreeg, en
diep in zicb ving bij zijn impressies op.
Rond dien tijd ook - 1168 - scbreef bij zijn
tooneelstuk .. Die Mitscbuldigen », dat niet van
Fransche beïnvloeding vrij te pleiten is.
Te Leipzig weergekeerd, zocbt bij meer en meer
bet interieur van Öser en de jeugdige verscbijning
van Frederike op. Een woelige, teugellooze, koortsige storm. en drangperiode verteerde bern algebeel.
Het was de periode tijdens dewelke men meent
geroepen te zijn om werelden te vernieuwen, dat
men in zicb kracbten geweldig voelt stormen en
dat, wat men voortbrengt, tocb verbleekt voor rijper,
later werk.
Reactie volgde. Wolfgang werd door zwaar·
moedigbeid getroffen, meer en meer teruggetrokken
en in zich zelf gekeerd. Daarbij leed hij nog steeds
aan de verzeering die bij opdeed, toen hij met
jeugdigen overmoed den diligentiewagen uit het
modderspoor hielp optillen. Hij wou reageeren en
zijn lichaam aan barde beproevingen onderwerpen,
naar de begrippen door ]ean.]acques.Rousseau
verkondigd.
Maar koude baden bij wintertijd en barde bedden
bekwamen hem slecht en zekeren nacht braakte
hij overvloedige bloedgulpen. De koorts hield hem
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neergesmakt en lange dagen bleef hij in een pijnlijken strijd met de dood gewikkeld.
Dl' Reichel, door zijn daadkrachtig optreden,
stelde hem buiten gevaar. Links van den hals had
zich een pijnlijl{ gezwel gevormd en gebroken keerde Goethe in September 1768 naar Frankfurt terug,
naar het ouderlijke huis, waar de gestrenge geleerde
Johann Kasper op die geknakte weerkomst voorbereid was.

lIJ.

Straatsburg .- Susanna von Klettenberg
De beide dochters van den dansmeester

HET is een voorrecht van de jeugd gemakkelijk

van het eene uiterste in het andere te vatten,
geestdriftig op te gaan in wat feitelijk beperkte
bewondering verdient of zich te laten neerdrukken
door gebeurtenissen, die, nuchter beschouwd, van
ondergeschikt belang zijn.
Dit was het geval met den zieken Goethe tijdens
zijn terugreis naar het ouderlijke huis. Het scheen
hem toe dat er geen einde aan komen zou. Hij was
als een schipbreukeling en een groote droefheid
doorvoer heel zijn wezen. Hij folterde zichzelf door
allerlei spookgedachten, tot gezond verstand ten
laatste toch doorstraalde en hij er van overtuigd
geraakte dat hij zich niets te verwijten had - of
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althans enkel kleine jeugdzonden - en er wat rust
over hem kwam.
Maar die rust was slechts een bedaren van
woedend ontketende elementen tijdens een orkaan.
Het karakter van Goethe was te zeer door zenuwen
geprikkeld opdat die weldoende en vurig verlangde
rust van langen duur kon wezen. Een kleinigheid
volstond om hem op te zweepen en hem te doen
uitvaren, Een vlam aan de lont deed de terugkeer
in het huis te Frankfurt tot een tooneel van
geweldige losbarsting oplaaien.
Nu was tusschen vader en zoon een muur opgetrokken die iedere toenadering onmogelijk maak.
te. De eerste was om den terugkeer van zijn zoon
vergramd, en vloog meerdere keeren tijdens de
ziektedagen van Wolfgang en de lange herstelweken
die er op volgden, verwijtend uit. De tweede liet
zich die vaderlijke verwijten niet welgevallen en
antwoordde meer dan eens op hoonende wijze.
De verhouding tusschen beiden werd meer en
meer gespannen; wat de liefhebbende Catharina.
Elisabeth Textor folterde, die als echtgenoote en als
moeder aan beiden gehecht was, maar vooral om
haar zoon bezorgd was.
Gelukkiglijk vond Wolfgang goede vrienden te
Frankfurt weer, waaronder Susanna vonKlettenberg
was, een adellijke schoone, die aan godsdienstig
mysticisme deed. Zij behoorde tot de protestantsche
secte, gekend onder de benaming van Hernhutters
en vereenigde in haar salons allerlei geïllumineerden.
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Onder hen bevond zich de dokter van de dame des
huizes, een zonderling, die den jongen Goethe aderlaten wou en volgens formulen zijner geheime kunst
genezen.
In dit midden, waar men het « Opus mago=cabba.
listicurn» van Willing las, kwam de gezondheid weer
en meteen het verlangen naar het leven.
De jonge moeder van Goethe, in haar vreugde
haar kind te zien neropfteuren, had zich bij de getrouwen van Susanna von Klettenberg aangesloten
en sleet de lange Winteravonden in haar salons.
Men trachtte « het groote geheim,. te ontsluieren,
een zoeken dat de harten met meer vreugde vervulde dan de kennis van het geheim er had bezorgd.
Onder het ouderlijke dak keerden de gemoederen
niet tot kalmte weder. De banden tusschen vader
en zoon bleven gespannen en niet zoo gauw toover.
den het jeu~:Jdige lentegroen en het delicate ont.
luikende bloemenbloeisel de boomen in eenige
pracht of Wolfgang besloot andermaal alle ketenen
af te werpen.
De twintigjarige jongeling, met de schitterende
bruine oogen, het breede voorhoofd, den rooden
mond en den lichtelijk geteekenden havikneus, die
zonder eigenlijk groot te zijn toch de middelmaat
overtrof, de lenige, losse, sympathieke verschijning,
nam afscheid van Susanna von Klettenberg om als
een nieuw mensen hoopvol de wijde wereld in te
gaan.
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Gedurende die tijdspanne tusscben zijn zielig en
terugkeer naar Frankfurt en bet vertrek in flpril
1770 naar Straatsburg, twee jaren na die terugkomst, had Suzanna een zielsverrukking in hem
gewekt die bij uitstorten zou in bet zesde boek van
« Wilbelm Meister's Lebrjahre », onder de betiteling
"Bekenntnisse einer scbönen Seele ".
Goetbe toog naar Straatsburg, de stad, die in de
ziel Duitsch gebleven was. niettegenstaande de
Franscben er meer dan bonderd jaar geheerscht
badden. In Wolfgang zong een niet te beteugelen
blijbeid al hadden de rechtstudiën, die bij voortzetten ging, niets aanlokkends voor hem. De gedacbte dat hij zicb losrukte uit bet midden dat
bem ergerde en het vooruitzicht eener andere stad
met niet gekende menschen met nieuwe vreugden
en smarten, vervulden hem met een nieuwe
begeestering.
Hij stapte in de afspanning « Zum Geist» af. Niet
zoodra had hij zijn reisgoed in het hotel neergelegd
of, onweerstaanbaar door de onbekende stad aan·
getrokken, ging hij langs de straten slenteren. Hij
klom op den toren van de aloude kathedraal, van
waaruit men gansch in de verte, in het kopergeel
van den naar den gezichteinder dalende en zich
uitspreidenden zonnerijkdom, de Vogeezen en het
Zwarte Woud ontwaren kon.
Wolfgang was als het ware van de aarde ontheven.
Heel zijn dichterlijke natuur laaide op in hoogste
bewondering voor die ontdekte eeuwige scboon20

beid en bij geraakte er van doordrongen, dat dit
midden bem niet noodlottig zou worden, zooals
Leipzig voor bem geweest was.
Wolfgang logeerde slecbts korten tijd in bet botel
« Zum Geist» van waar bij naar de Fiscbmarkt 80
ging. Maar bet was bij de twee bejaarde jonge
docbters Lauth, in de Kramergasse, waar bij zijn
maaltijden nutte, dat bij de kern ontdekte waar bij
zich lekker voelde.
Onder de gewone gasten van de jufvrouwen Lautb
bevond zich dokter Salzmann, een zestigjarige,
ftuksehe jonggezel, die langen tijd reeds de gast
van de eetgelegenheid was.
Hij was zoo wat de vorst uit het midden geworden
en droeg er zorg voor dat de goede toon er beerseben
bleef. Hij beschikte over een rond fortuin, maakte
dat zijn kleederdracht steeds naar de laatste snit
was, zoozeer zelfs, dat hij eenigszins toonaangevend
voor de mode werd.
Dokter Salzmann had een Fransche opvoeding
genoten maar was Duitseher van aard gebleven.
fllgemeen ontwikkeld, voerde hij gesprekken over
schoonheid en kunst, over godsdienst en politiek,
wijsbegeerte en tooneel, over alle uitingen van het
kultureele leven.
Goethe dacht er een oogenblik aan zich te verfran.
sehen. Maar hem wachtte een bittere teleurstelling:
hij kon zich de zuivere fransche uitspraak niet eigen
maken en uit ontgoochelde verbittering werd hij een
verwoed voorstander zijner moederspraak.
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Straatsburg werd voor den jongen dichter de
school waar hij zijn wil stalen zou. Onderhevig aan
draainissen beklom hij 's avonds bij de invallende
schemering, de kathedraal om zich op een klein vier·
kant plat dak te wagen, waarop men waant te
zweven. Zoodoende zocht hij zijn zenuwen te over·
meesteren en zijn draainissen te onderdrukken.
Om zijn walg te beheerschen woonde hij wreede
heelkundige bewerkingen bij. Om zijn angst te
knechten zocht hij de geheimzinnige nachtschaduwen
van kerkhoven op.
Terwijl hij zijn wil staalde legde hij zich op het
opdoen van uiteenloopende kennissen toe, zoowel
geneeskunde als geschiedenis, natuurwetenschap.
pen en rechten. Zijn aanpassingsvermogen was zoo
groot, dat die veelzijdige studiën hem nog den tijd
lieten een wereldsch leven te leiden met whistspel
en dans.
Het voorbeeld van dokter Salzmann volgend liep
hij naar den smaak van den dag gekleed en om toch
maar aan de kleinste eischen der modegrillen te
voldoen, legde hij zich de marteling op een pruik te
dragen.
.y.

.,. *

Dansen kon hij nog niet al te goed. Ook besloot
hij lessen bij een Franschen dansmeester te nemen·
Deze bad twee docbters, Emilia en Lucinda en al
spoedig ontvlamde bet bart van den dicbter voor
den zooveelsten keer.
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Maar zijn streelende blikken die Emilia omvatten,
lieten de jongste van de beide zusters koud, daar in
haar hart reeds elders liefde voedde.
De oudste zuster echter, Lucinda, waarvoor Wolfgang niets gevoelde, was op den dichter verliefd
geraakt. De schoone kende al de folteringen van
het verlangen naar een uitverkorene die gevoelloos
tegenover die groote betrachting bleef. Lucinda
kende rust noch duur, spande zich in om geen ge ..
tegenheid onverlet te laten, om bij den beminde te
wezen of om zich tusschen hem en haar te plaatsen
die zijn hart verkozen had.
In haar martelende vertwijfeling raadpleegde zii
de kaarten.
Emilia, om haar eigen zielerust, besloot een einde
aan den pijnlijken toestand te stellen en maande
Wolfgang aan weg te blijven.
- Vaarwel, zei zij aan den overtuigden jongeling,
en omdat hij gezonde reden verstond, drukte zij
hem den zoen op de wangen dien zij hem tot dan
toe geweigerd had.
Op hetzelfde oogenblik vloog de deur van het
vertrek open en Lucinda wierp zich driftig tusschen
beide jongelui. En onderwijl tranen over haar wan=
gen rolden, en haar zwarte haarlokken op haar
schouders losvielen, zoende zij den uitverkorene op
de lippen, vurig lang, waarna zij zich losrukte, in
woede ontketend tegen haar zuster uitvoer, en
Wolfgang met haren vloek bedreigde.
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- Wee haar, die de eerste na mij uwe lippen
zoenen zal. Wee haar! Ik weet dat de hemel mij
verhooren zal. Ga, ga, maar ga dan toch.
Goethe liet die gelegenheid om een einde te stellen
aan een belachelijken toestand niet ontglippen en
nooit meer keerde hij naar het huis met meisjes met
een al te zeer ontvlambaar hart weder.
IV.

Sesenheim - Frederike Brion
WOLFGfiNG en Fredet'ike. De koppeling van die
twee namen wekt de schoonste idylle uit het
leven van Goethe op, de meest teedere, de meest
stralende, het meest poëtisch kinderlijke van zijn
sentimenteele avonturen.
En toch was het in den grond een banaal, alledaagsch liefdesgeval. Een flink en verstandelijk begaafd, levenslustig student ontmoet een mooi meisje,
een rozenknop nog niet ontloken en beiden worden
op malkander verliefd, vormen verlovingsplannen,
tot de jongeling oordeelt dat hij zich te ver avontuur.
de, dat hij zich voorgoed gaat ketenen en de schoone
met gebroken hart achterlaat.
Maar niettegenstaande die ontnuchterende bana.
liteit werd het een idylle, ideaal stralend, heerlijk,
door het landelijk l<ader waarin zij geplaatst was
met de freele, in bloesem staande boomgaarden,
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met de pracht aan kleurenwonnige bloemen, door
de dartele jeugd der beide verliefden, die geluk uitwasemen, door de stille en broze schoonheid van
Frederike, door de verre gevolgen die zij na zich
sleepte, die zich uitten bij Frederike onder den
vorm van altijd durend getrouw blijven aan den
eens gekoesterden droom en bij Wolfgang in menig
werk van schoonheid en in de bekroning van gansch
zijn parelzuiveren, dichterlijken oogst.
Want het zijn niet enkel gedichten als:
Es senlug mein Herz, gesenwind zu Pferde
Und doch, welen Glüek, getiebt zu werden
Und tieben, Götter, welen ein GlÜek.

als:
Kleine Blumen, kleine Blätter
Und das Band, das uns verbindet
Sei I<ein sehwaenes Rosenband.

als:
Wie herlien leucntet
Mil' die Natur
Sei ewig glueklieh
Wie du mich tiebst.

die Frederike aan Goethe inspireerde.
Niet zoo spoedig was de dichter zijn levensweg
verder opgegaan, van het aardsche ontheven, strooiend op zijn doortocht kristallen vrouwen tranen, onbewust of onverschillig om gewekte smart, in zijn
eeuwigen droom van schoonheid, onweerstaanbaar
25

gelokt door nieuwe liefdesavonturen en nieuw ver·
driet te weeg brengen, een eindeloozen drang, zich
in lyrische vormen uitend of hij schreef te Frankfurt
in 1771 zijn «Götz von Berlichingen ., waarin wij
Frederike onder de gedaante van Maria terugvinden.
Zoo ook stortte hij later zijn liefde uit, om die in
zich voor altijd te dooden, voor Charlotte Buff, in
zijn « Die leiden des jungen Werthers ", om het even
of hij daardoor al dan niet zijn vriend Kerstner
moreel kwetste.
Frederike inspireerde verder Clara uit «Egmund.,.
Marie de Beauharnais uit « Clavigo., en Grete uit
«Faust ».
Goethe, die zoo als dokter Faust met koortsige ge ..
jaagdheid de geheimen der natuur trachtte te door..
gronden, voelde toen hij op rijperen leeftijd gekomen
was, den wekroep der jeugd in zich spoken.
Hij zag zich in verbeelding terug als student met
de maagdelijke Frederike. Die heerlijke herinnering
zweepte zijn verbeelding tot het scheppen van een
meesterwerk aller tijden op, bekroond door den roep
om barmhartigheid, tot de Vrouw, verheven boven
alle vrouwen, tot Maria, zinnebeeld van het hoogste
ontfermen over de menschelijke dwalingen .

•

* *

Het was bet tijdperk dat Klopstock het bewustzijn
van de Germanen had wakker geschud. Herder, die
vijf jaar ouder dan Goethe was en bem sterk beïn.
vloedde, doordat hij zijn meerdere in kennis en in
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ervaring was, bracht hem tot het bewustzijn dat de
dichtkunst een wereldgaaf is en vestigde zijn aan·
dacht op de poëzie der Hebreeën, op Homeros, op
Ossian, op het geniale werk van Shakespeare en op
Goldsmith's "Vical' of Wakefield ", dea roman die
zulken diepen indruk op hem en op hun beider
vriend Weyland maakte.
Herder wees hem nog op het naïeve van de oude
Getmaansche volksdichtkunst en bracht Goethe
ertoe « Heideröslein., in een vasten vorm neer te
pennen.
Buiten Herder lichtte de geneesheer en schrijver
Jung, die onder den schuilnaam Stilling publiceerde,
eenvoudige en geloovige geleerde, Goethe voor over
de bestemming der Duitsche letteren.
Stilling, Troost en Wolfgang vormden weldra
een onafscheidbaar vrienden.drietal, dit niettegen.
staande de eerste gestreng, sarcastisch en wat
brommend van aard was en hij den laatste wel voor
een goeden jongen hield, maar lichtzinnig en on·
standvastig, en de tweede in de schaduw der beide
anderen bleef. Zij konden malkander best lijden en
al kwamen hun opvattingen vaak tot scherpe
botsingen, toch bleven zij aan elkander gehecht.

,.
*

*

Weyland begaf zich vaak naar Sesenheim op acht
mijl ten Noorden van Straatsburg en op drie mijl
van den Rijn, naar de ietwat afgezonderde landelijke,
schilderachtige gemeente, met haar kleine huizekens,
27

waarvan vele als dat van dominee Brion, uit houten
bestanddeelen waren en bedekt met vurig.roode
dakpannen, die fel afteekenden op het teedere groen
der boomgaarden en der grasperken, waartusschen
wonnige gekleurde bloemenvelden scherpe plekken
daarstelden.
Teg~n den huisgevel van de dominees woning
stond een breedgetakte wijngaard geplant.
Wijngaard en woonhuis zijn sinds een eeuw ver.
dwenen, maar de herinnering er aan wordt on.
geschonden bewaard en jaarlijks gaan vele Goethe
vereerders naar dit rustig plekje, waar hij eenmaal
zijn reinste levensgeluk genoot, bedevaarten.
Toenmaals was het de tijd van tochten te paard,
langs de zandige wegen afgelegd.
Zekeren keer verzocht Weyland zijn vriend Wolf.
gang bij den dominee mede op bezoek te gaan en
Goethe, die nog sterk onder den invloed stond van
« Vicar of Wakefield », werd door het eenvoudig
huiselijk geluk gesleten in stillen vrede bij vrouw
en dochters, getroffen.
flanvankelijk stemde Wolfgang er enkel in toe zijn
vriend te vergezellen, voor zoover deze er mede ak.
:koord ging dat hij zich zooverkleeden mocht, dat men
zich over zijn ware gedaante zou vergissen. Die ver.
kleeding had beiden in een vroolijke stemming gebracht en de warme zonneweelde er toe bijdragend
gevoelden zij zich gelukkig als jonge goden.
Bij hun aankomst in de woning van den dominee
was Frederike, de jongste der beide meisjes niet
28

te buis. Men zocbt baar op maar vond baar niet.
Toen zij eindelijk verscbeen was zij als een ster die
aan een landelijken bemel begon te glinsteren ». Zij
droeg een korten, ruimen, geplooiden, witten rok,
waaronder lijnzuivere been en zichtbaar waren, een
wit keurslijfje en een zwarten taffetas voorseboot.
Zij wekte den indruk tusschen de boerendocbter en
de freule. Haar hals scheen te broos voor het gewicht
der twee lange blonde baarvlechten, die van bet
mooie kopje afhingen.
Vinnige oogskens glinsterden, verstandig, en
keken de bezoekers guitig aan.
Op verzoek van haar vader ging Frederike aan bet
clavecimbel zitten, een oud instrument, dat mocht
gestemd worden, en zij zong, glimlachend als een
zonnestraaltje, een romance.
Goetbe waande zicb bij den Vicar of Wakefield »
en algeheel ging hij in die stemming op.
In zijn hotel weergekeerd was de jongeling ont.
roerd, zenuwachtig. Hij kon niet inslapen en den
volgenden dag, bij het ochtendgloren, hamerde het
in hem: Frederike weerzien.
De lompen kleed eren, waaronder bij zich den
vorigen nanoen vertoond had, boezemden bern nu
afschuw in, zoo dat hij er wanhopig om werd. Es
schlüg mein Herz, geschwind zü Pferde » en bij nam
afscheid van zijn vriend, die om zijn gril schater.
lachen moest, joeg zijn paard in dollen rit de baan
op. Waarbeen ? Om bet even, naar Straatsburg wellicht, om een ander pak aan te trekken.
ft

ft

ft
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Te Droesenheim bemerkte hij in een afspanning
dat de zoon van den waard, zoowat zijn gestalte bad
en tamelijk goed gekleed liep. Hij vroeg bem een
kostuum te ontleenen, waarin de aangesprokene
graag toestemde.
Terwijl hij van kleederen verwisselde, rijpte bij
hem het guitig plan den dominee en Prederike te
verschalken. Hij spande zich in om zooveel mogelijk
op den jongen man te gelijken die bem geholpen
had. En de guitige snaak gelukte in zijn voornemen.
De kleine dienstmeid van den dominee herkende
bem en vroeg wat verrast:
- Hoeveel gezichten hebt gij dan wel?
- Ernstig gesproken, om grappen uit te halen
zooveel ge wilt.
De meid gaf hem den raad zich achter in den tuin
te verschuilen. Zij zou een bandje toesteken om er
de andere huisbewoners te doen inloopen.
Goethè volgde dien raad en kwam bij een bank
terecht van waaruit men het dichterlijke landschap
met den kerktoren van Droesenheim en het
Vogeezengebergte bewonderen kon en waar op
een paaltje het opschrift prijkte: « De rustplaats
van Prederike ".
Het toeval bad hem naar baar geliefkoosd plel{je
geleid wat bem tot mijmeren bracht. Het ruischen
van rokken deed bem opkijken en Prederike stond
voor hem.
Zij dacht den zoon uit de afspanning uit Droesen.
beim te zien maar Goethe wou baar niet langer in
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haren waan laten en hij biechtte openhartig op
wat tot die gedaanteverwisseling aanleiding had
gegeven.
Frederike kleurde en de teedere woorden van
den jongeling deden haar hart sneller jagen. Hoe
lang bleven beiden die eenige stemming genieten?
« Ik weet het niet ", bekende de dichter, maar de
stem der oudere zuster kwam beide jongelui
verrassen.
Dit was de aanvang dier idylle die bij Frederike
en Wolfgang het leven lang sporen zou nalaten.
Nu volgden weken, gesleten in zalig minnespel.
Goethe echter aarzelde langen tijd de uitverkorene
te zoenen.
- Gevloekt voor eeuwig en altijd diegene, die
het eerst, na mij, deze lippen aanraken zal, had
de dochter van den dansmeester bedreigd en die
bedreiging vervolgde den dichter onafwendbaar.
Van haar verwijderd was hij bij haar met zijn
gedachten en hij zond haar versjes met gekleurde
lintjes omwikkeld.
Het geluk van Goethe overschaduwde en hij werd
door vage wroeging geknaagd. Hij kon er zich niet
toe besluiten diegene, die zich als zijn verloofde
aanzag, ten huwelijk te vragen en hij verweet zich.
zelf die liefde die hij bij het onschuldig meisje
opgewekt had.
Waarom hij dit huwelijk duchtte bleef een raadsel.
Voelde hij intuïtief tot welk verheven ambt het
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leven hem voeren zou of had, zooals in Cl Hermann
und Dorothea.. een vaderlijke bedreiging weerklonken?
« fiber denke nür nicht du wollst ein baurischen
Mädchen, je mir bringen im Haus, als Schwiegertochter ...

•

* *

Onder de beïnvloeding van Herder werd hij te
Straatsburg door de strooming der nieuwe gedachten die van 1770 tot 1785 de opstandige beo
weging in Duitschland schiep, opgeslurpt. Uit die
periode dagteekenen zijn gedichten Cl Mahomet ",
Ewiger ]ude lt, Urfaust lt, Prometheus ".
Zijn promoveeren op 6 Oogst 1771 tot licenciaat
in de rechten vervulde hem met vreugde en meteen
met droefheid, want hij was bewust van het nakend
einde van zijn geluk.
Het oogenblik van scheiden brak spoedig aan. Is
vertrekken niet een weinig sterven? Beide jongelui
waren door een eindelooze stille smart teneer.
gedrukt. Eindelijk was de dag van het afscbeid.
nemen daar, de dag van bet vertrek naar Frankfurt.
Goetbe weende, smeekte om vergiffeniS, maar
over Frederike's lippen kwam geen bet minste ver.
wijt. Er lag berusting in de ziel van bet meisje dat
dit pijnlijk oogenblik bad voelen naderen.
Goetbe steeg te paard en Frederike bleef voor
altijd acbter.
Cl

Cl

Cl

•

* *
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En terwijl hij langs de baan draafde had de dichter
een zonderling voorgevoel. Hij zag zich terug op
dienzelfden wen, gekleed in een blauw. grijs pak
met gouden versierselen.
fIls advokaat had hij weinig zaken en hij maakte
een eerste schets van zijn in Shakespeariaanschen
vorm opgevatten « Götz von Berlichingen ».
Jaren verstreken, jaren van treuren om het
geknakt achtergelaten bloemeken.
Toen Goethe acht jaar nadien met den groothertog
Karl.fIugust van Weimar door Straatsburg trok, kon
hij aan de bekoring niet weerstaan en hij reed naar
Sesenheim. Het toeval wou dat hij dien dag een
blauw-grijs pak droeg met gouden belegsels
versierd.
Hoe meer hij de landelijke gemeente naderde, hoe
geweldiger joeg zijn hart. Hij richtte zich op om
vroeger het roode pannendak tusschen het groene
loover te onderscheiden.
Eindelijk had hij zijn doel bereikt, sprong uit het
rijtUig, liep den tuin door en werd door den dominee
verwelkomd.
Frederike, bij dit wederzien, steunde wankelend
op den arm van haar zuster Salome en haar lippen
fluisterden bedroefd en toch gelukkig:
~ Had ik het u niet gezegd dat hij weerkeeren zou?
Weer scheidden de wegen van Wolfgang en
Frederike.
Menige jongeling vroeg nadien de hand van het
Elzasser meisje, maar allen wees zij af, met over
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baar droomend gelaat een eindeloos droevigen
glimlacb en algebeel opgaande in baar scboonen
droom, luidde baar antwoord, onveranderd:
- Het bart dat eenmaal door Goetbe bemind
werd kan onmogelijk nog aan een ander toebooren.

V.
Charlotte Buff

DE liefde door den drie en twintigjarigen Wolf.

gang voor de vijftienjarige CbarloUe Buff, gaf
aanleiding tot bet scbrijven van «Wertber ", die
mengeling van waarbeid en verbeelding, in één
adem neergepend, in een tijdspanne van vier weken,
tijdens dewelke Goetbe, elk bezoek weerde en
opgesloten bleef.
In die dagen met zenuwzieke intellectueelen,
az end op geweldige ontroeringen, gaf bet boek aan·
leiding tot wat Dr ]. Van Gorp bet « Wettberisme "
noemt. Die zoo gevaarlijke kwaal uitte zicb niet
enkel bij de mannen door bet dragen van een
blauwen frak, een gele ondervest en bruine laarzen,
naar de uiterlijk korrekt gekleede wijze van den
jongen diplomaat.pbilosoof K. W. ]erusalem en bij
de vrouwen tot een drang zicb met Lotte te ver·
gelijken. De invloed van bet boek werd erger. Daar
waar Goetbe werkelijkbeid in poëzie bad omgezet,
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konden velen, in hun ontgoochelde liefde, niet aan
den drang weerstaan juist andersom te handelen.
Het werd een ware zelfmoord=epidemie. In veel
middens werd het boek uit den booze verklaard en
verboden. En Goethe zelf achtte het zijn plicht een
jaar reeds na het verschijnen van het werk, het
publiek te waarschuwen tegen die noodlottige
gevolgen.
Dit feit eenmaal grondig vastgezet, is " Werther "
als kunstwerk beschouwd, te rangschikken als de
oudste psychologische roman van de Duitsche
letteren.

,.
* *

Wanneer Goethe, na zijn avontuur te Sesenheim.
te Frankfurt was weergel<eerd, verdiepte hij zich op
aanraden van Herder in de studie van Homeros en
Shakespeare, en daar bewonderen vaak tot na·
bootsen leidt, draagt zijn " Götz von Berlichingen »
den Shakespeariaanscben stempel.
Wolfgang spande zicb tijdens die dagen in om niet
onder de bekoring eener vrouw te geraken, daar de
berinnering aan de dochter van den dominee zijn
hart al te zeer vervulde. Om verstrooiing te vinden
maakte hij lange wandelingen, stelde belang in alles,
bij voorbeeld in een straatmuzikant, dolend met zijn
harp langs de wegen, dien bij dusdanig aandacbtverdienend vond dat bij bern ten zijnent wou
opnemen.
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Zoozeer stond hij onachtzaam tegenover de liefde
dat hij zelfs niets merkte van het teedere gevoel dat
hij in het hart van een vrouw uit het gezelschap
waarin hij zich gewoonlijk bevond gewekt had en
dat het eerst na haar overlijden was, dat dit geheim
voor den dichter ontsluierd werd.
Dikwerf hield hij zich te Darmstadt op, waar zich
een kleine litteraire groep gevormd had en waar
Goethe kennis maakte met Carotine Flachsland, de
verloofde van Herder en met de eere.dame Lila
von Ziegler die hem eenige verzen inspireerde.
Daar kwam hij ook in aanraking met Heinrich Merck,
veelzijdig ontwikkelden geest maar die voor een
onkiesche daad niet terugschrok. Hij gaf de
« Frankfürter Gelehrte flnzeigen., uit waarin Goethe
kritische studiën liet verschijnen over Wieland,
Lavater, Gessner, Denis en anderen, studiën die
Eckermann nadien bundelde.

,.
* *

Van Mei tot September vertoefde hij te Wetzlar,
waar hij praktische rechtskennis moest opdoen aan
het Reichskammergericht.
Wetzlar, de schilderachtige stad met nauwe
kronkels tra ten was een midden om de verbeelding
van den dichter op te zweep en. Hij begaf er zich heen
in de meening in een hoogst gestrenge omgeving
van advokaten en rechtsgeleerden terecht te komen
en stelde weldra vast dat de hoogeschoolgeest met
zijn zeden en gebruiken er feitelijk troonde.
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Hij werd er bevriend met K. W. Jerusalem en
met den uit Hannover afkomstig legatiesecretaris
Kestner, dien men gewoonlijk als de «verloofde"
aanduidde daar hij de hand van Lotte Buff gevraagd
had.
Goethe ontmoette Lotte voor het eerst op weg
naar een bal te Volpertshausen door jongelui van de
kanselarij op touw gezet. Hij geraakte van af die
kennismaking onder de bekoring van het viiftien~
jarig meisje, dat kort te voren haar moeder verloren
had maar waaraan de herinnering zoo sterk beo
waard bleef dat Goethe haar in zijn «Werther»
kon situeeren. De afgestorvene was moeder van
vele kinderen, die om hun schoonheid bewonderd
werden.
Lotte had een zekere neiging voor muziek. en
teekenkunst. Zij had weinig gelezen en dichtkunst
liet haar koud. Zij was in den grond een praktische
vrouwen de levensomstandigheden hadden er toe
bijgedragen om elke neiging tot mijmeringen bij haar
te weren.
Daags na zijn kennismaking besloot Goethe de
schoone op te zoeken.
Toen hij op den drempel van de kamer kwam
waar het meisje zicb bevond, bleef hij verrast en
bewonderend bij het zicht staan van een heerlijk
schouwspel eener schoone, die rogge boterhammen
sneed, boterde en uitdeelde aan zes kinderkens van
twee tot elf jaar, die rondom haar stonden.
Hij zag haar zooals zij in werkelijkbeid was, een.
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voudig, gezond van lichaam en opgewekt van aardt
in zicb al de kwaliteiten vereenigd om de vrouw uit
te maken, die bet geluk bezorgt.
flanvankelijk tracbtte Goetbe de gevoelens die
hem naar Lotte dreven niet te doorgronden. Hij liet
zicb gaan tot bij eindelijk tot de vaststelling kwam
dat hij op de verloofde van zijn vriend verliefd waSt
wat bem met ontsteltenis beving.
Tocb lag er in Goethe's liefde een litterairen onder.
<grond. Zoo stelde hij een zekeren keer een ver.
<gelijking in met de « Nouvelle Héloïse » en werd zijn
aandacbt andermaal gaande gemaakt door de dicbter.
lijkbeid van een of ander tooneel, als van den vrucb.
tenpluk tijdens den Zomer toen Wolfgang in de
fruitboomenklom en Lotte de geplokken peren of
pruimen in een mandje opving.
Stilaan drong zich de noodwendigbeid van Lotte's
tegenwoordigbeid meer en meer op. Rond dien tijd t
men dagteekende den 13en flugustus, keerde
Kestner van een reis naar Gieszen weer en gingen
de dicbter t Lotte en een vriendint Dortcben Brandt,
hem tegemoet ert nog denzelfden avond biecbtte
Lotte aan haar verloofde op dat Wolfgang haar een
zoen ontstal.
Die bekentenis bracht een lichte spanning teweeg
en een drietal dagen daarna gaf Lotte aan den
verliefden dicbter te kennen dat bij niet de minste
boop op baar liefde voeden mocht.
Eenigen tijd nadien, den acbt en twintigsten Oogst
vierden Goetbe en Kestner vroolijk bun beider
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verjaardag en in hun opgewekte stemming vermoedden zij niet dat het uur van scheiden nabij was.
Inderdaad was in princiep besloten geweest dat
Goetbe slecbts een drietal maanden te Wetzlar zou
doorbrengen. Wel had de dichter, door zijn liefde
weerhouden, zijn vertrek almaardoor verdaagd, doch
nu kwam een dreigbrief van zijn vader toe, zoodat
langer talmen onmogelijk werd.
Tevens ontving hij een uitnoodiging van de
schrijfster Sophie von Laroche om naar Ehrenbreit.
stein te komen, wat hij voor een bovennatuurlijke
tusschenkomst hield om een einde aan een onont.
warbaren toestand te brengen.
Den laatsten avond dien Goethe met de verloofden
doorbracht was den tienden September. Rls naar
gewoonte werd over alles en nog wat gekout maar
de dichter was zenuwachtig en opgewonden.
Den volgenden ochtend vertrok hij zonder zelfs
afscheid te nemen en Lotte's zusjes en broertjes
weenden omdat de « docter., was heengegaan ...

,.

* *

Goethe had geen vaarwel gezegd, wel brieven
voor Kestner en voor Lotte achtergelaten.
« Wat heb ik geleden terwiJl gij spraakt en ik wist
dat het den laatsten keer was, dat ik u zag., biechtte
hij haar op.
De dichter legde te paard tot Braunfels den weg
af en ging verder te voet over Ems. Rl was hit
eindeloos bedroefd, toch geraakte hij stilaan onder
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de bekoring van de natuurpracbt der vallei met
baar eeuwenoude burcbten. Zoo sterk werd die
stemming, dat bij bet toeval wilde raadplegen en
zijn zakmes in bet water wierp om na te gaan of bij
zicb op bet scbilderen zou toeleggen of moest blijven
scbrijven. Het lot sprak zicb voor de laatste uitkomst
uit.
Zoo belandde bij op bet kasteel van Ebrenbreit.
stein waar de gade van den gebeimraad een klein
litterair midden gevormd bad, en waar brieven
van Julia Bondeli, de vriendin van Jean.Jacques
Rousseau en brieven van Lavater van band tot band
gingen.
Tocb kon Goetbe zijn acbtergelaten vrienden niet
vergeten en ontstond een gevolgde briefwisseling
tusscben bern en Lotte. Het was de goede Kestner
die aan zijn verloofde de verzen overmaakte die de
dicbter voor baar scbreef.
Ook Lotte bleef Goetbe een bijzondere plaats in
baar bart voorbebouden en wanneer zij met Kestner
in bet buwelijk getreden was en de dicbter onder de
gedacbte leed dat zij voortaan voor goed aan een
ander toeboorde, stuurde zij bern in aandenken baar
buwelijksboeket waarvan bij eenige blommekens op
zijn boed becbtte.
Zelfs nadat bet buwelijk voltrokken was bleef bij
Kestner er van op de boog te bouden dat hij van
Lotte droomde en zijn liefde maar niet }{on sterven.
,.
* *
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Toen vernam Goethe de wanhopige daad van
K.W.]erusalem, een zijner vrienden uit Wetzlar.
]erusalem, zoon van een dominee uit het graaf.
schap Brunswijck dien Goethe reeds te Leipzig
gekend had, was verliefd geworden op een gehuwde
vrouw. Die verliefdheid werd al spoedig een folte.
rende passie, later wanhoop, wanneer ]erusalem
door de schoone verstooten werd, en zij haren
echtgenoot aanspoorde alle betrekkingen met den
jongeling af te breken. ]erusalem ontleende twee
pistolen aan Kestner, zoogezegd om een lange reis
te ondernemen, deed ze door zijn knecht bij een
wapenkoopman laden, bracht in koortsige haast zijn
papieren in orde en pleegde rond den middag zelf·
moord. In den loop van denzelfden nacht werd hij
in stilte bij het licht van twaalf dansende, rossige
vlammen van lantaarnen begraven. Slechts weinige
personen, waaronder twee barbierslmapen, die het
kruis droegen, maar geen geestelijke waren aan·
wezig.
Kestner verstrekte in een lang schrijven aan Goethe
uitvoerige bijzonderheden over die wanhoopsdaad
om niet bevredigde liefde gepleegd.
Dit verhaal trof den jongeling. Daarbij kwam dat
P.R..Brentano, de echtgenoot zijner vriendin von
Laroche, hem onaangenaamheden verwekt had.
Die samenloop van omstandigheden loste zijn
liefde voor Lotte eindelijk op in den in briefvorm
geschreven Werther<roman.
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De wanhoopsdaad van ]erusalem was het einde
van zijn liefde voor Lotte en meteen stond voor
den dichter het plan vast voor «Werther ».

,.

* *

Op 23 September 1774 kwamen de eerste
exemplaren van « Die Leiden des ]ungen Werther ..
van de pers en Goethe zond één boek aan mevrouw
Kestner.
Maar het werk stemde Lotte en haar echtgenoot,
die er onder de trekken van fllbert op weinig
vleiende Wijze in geschetst werd, wrevelig, wat
Goethe verraste.
Wanneer de roman na korten tijd geweldige opschudding losketende werd Kestner nog meer on·
tevreden, doordat hij zich het mikpunt voelde van
allerlei commentaren. Toch herhaalde hij aan al wie
het hooren wou: « De schoone trekken van Lotte's
karakter zijn die mijner vrouw. Hoe zou ik anders
kunnen dan haar beminnen? »
...

,. ...

Wanneer het wedervaren van Werther uit.
gesponnen was, gedrukt en de wijde wereld
ingezonden, was de groote liefde van Goethe voor
Lotte Buft in het hart van den dichter voor altijd
gedood.
flndermaal werd hij onweerstaanbaar gedreven
naar nieuwe avonturen die tot het scheppen van
andere werken van schoonheid zouden aanleiding
geven.
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En zoo werden de schakels van een lange jaren.
keten overeen gebracht, tot Wolfgang, veertig jaren
na de verliefde dagen van Wetzlar, Lotte weerzag,
een Lotte met zilveren haren en moeder van twaalf
kinderen.

VI.

Lili Schöneman
HET hart van den dichter was verbitterd, onrustig,
gefolterd door onbeslistheid om den te volgen
weg. Hij keerde naar Fran1<furt terug. Hij kreeg er
weldra een uitgebreide praktijk, die hem ont·
nuchterde en spotten deed met de « Übermenschen»
die hij tijdens de « Sturm und drang» periode beo
wonderde.
Niet alleen nam zijn praktijk hem in beslag en
vond hij den tijd om litterair productief te blijven,
maar hij kon als geen genieten van lichaamsoefeningen en vooral het schaatsenrijden. Mooi als
een Rdonis, iets waarvan hij zich bewust was, legde
hij het er op aan om aan zekere vrouwen te bevallen.
Uit die dagen dagteekenen verschillende satiren,
o.m. « Prolog zu den neuesten Offenbarungen
Gottes» - satire die tegen Bahrdt gekant was " ]ahrmarktsfest zu Plundersweilen» - kleurrijk
de bekrompenheid van het stadsleven schetsend«Pater Brey »-- gericht tegen Leuchsenring43

.. Satyros» - tegen de natuuropstellen van
J.J. Rousseau --" Hanswursts Hochzeit», « Götter,
Helden und Wieland » -- tegen Wieland's .R1ceste.
Ook eenige meer omvangrijke werken als
" Mahomet», « Prometheus fragmenten voor de
« Ewiger Jude ", belangrijke gedeelten voor" Paust »,
zooals de eerste alleenspraak, het tooneel met de
" Erdgeist." dit met Wagner, dit met den leerling
en bijna de gansche Gretchen tragedie, dagteekenen
uit die periode.
In 1887 vond men die fragmenten voor de Paust.
sage in een afschrift van Louise von Göchhausen
weder.
Ook werd" Clavigo., in 1774 voltooid dat binnen
de tijdruimte van een achttal dagen geschreven
werd en min of meer aan Beaumarchais denken
doet en .. Stella, ein schauspiel für Liebende twee
werken die minderwaardig van het genie van
Goethe zijn. Verder voltooide bij zijn « Egmont .,.
Maar die bedrijvigheid volstond hem niet. Hij
moest de stad uit om onder den roes van nieuw begeesterende scboonbeidsvergezichten te komen. Hij
voer den Rijn met zijn scbilderachtige oevers af,
knoopte kennis met Lavater aan, voor wien hij
weldra een diepe genegenbeid voedde en met
Basedow, bezocht hij Ems alwaar hij Scbmoll aantrof.
Trok naar Coblentz, de pracbtstad, bezocht Bonn,
Keulen en Düsseldorf. Daar breidde de kring van
Goethe's vrienden zich verder uit doordat bij er
voorgesteld werd aan de gebroeders Jacobi en aan
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Joanna Fahlmer, vriendin van Fritz ]acobi. Verder
waren nieuwe gezichten die van Boie, ]ung, Stilling,
Sulzer, Pestalozzi, Georg Zimmerman en andere.
Er werd geredetwist, uren lang, met drift. De
stoutste opvattingen werden vooruitgezet, bekampt,
verdedigd, vereenvoudigd of ingewikkeld gemaakt
en in Goethe wentelde het al tot een duizelingwekkenden chaos.
In den grond bleef hij toch het eenvoudig leven
leiden van een gesapigen burger en was hij vreemd
aan de verontwaardigde stormen die zijn Werther's
wanhoopsdaad in het oude, streng-zedelijke Duitsch.
land losketende.
Vooral diegenen die den dichter het dichtst nabij
stonden schatten zijn geestelijke meerderheid het
geringst en Wolfgang's vader bij voorbeeld was van
oordeel dat de personen, die -- aangetrokken als zij
waren door den zich verspreidenden roem van den
dichter- zijn huis bezochten, er enkel zijn wijnkelder
kwamen leegdrinken.
flnderen hielden Goetbe slechts voor een levens.
lustig en kameraad, waarop men rekenen kon
wanneer het er op aankwam vermaken na te jagen.
Zoo was hij van de partij toen een groepje
vroolijke jongens en meisjes besloot uitstappen naar
den buiten in te richten, waarbij het lot aanduiden
zou welke meisjes en jongens bij die tochtjes
paartjes moesten vormen.
Tweemaal achtereenvolgens vereenigde het toeval
Goethe aldus met hetzelfde meisje, waarvan men de
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buiselijke gaven loofde. De scboone was steeds
even gemoedelijk gestemd, en wanneer voor de
derde maal het lot hen vereenigde, besloten beide
zicb voor goed te verloven. Dit besluit maakte
60ethe's moeder overgelukkig daar zij er een
geruststelling voor de toekomst van haar zoon
in zag.
Maar Wolfgang was nog niet rijp voor het huwelijk.
Hij vergat weldra het meisje om zich algeheel in te
laten met een bezoek hem door Klopstock gebracht
en nadien met dit van majoor Karl Ludwig von
Knebel, die de prinsen Karl.flugust en Konstantijn
von Weirnar naar Parijs vergezelde. Het gesprek
tusschen den dichter en de beide prinsen was zeer
bartelijk en geen van allen vermoedde welke verre
gevolgen die ontmoeting hebben zou .

..

* *

Eens te meer ging een vrouw het harmoniscb
evenwicht van 60ethe's leven storen. Onder meer
door hem bezochte salons was dit van den bankier
Schönemann waarvan de rijke, kokette, kinder1ijk~
gracieuse, zeventienjarige dochter Elisabeth het
rustelooze hart van den dichter op hol dreef.
Deze Lili, zooals men haar in de intimiteit noemde.
broos als een Sèvres-beeldje. had beter dan wie ook
Wolfgang's bruid kunnen worden. De schoone vond
60ethe niet voldoende geraffineerd. Ter wille van
de toekomstige schoondochter, zou de ouderlijke
woonst van den dichter omgebouwd worden De
46

duizelingwekkende kloof, door het verschil van
levensopvatting tusschen de beide familiën teweeg·
gebracht, zou door een vurige hartstocht overbrugd
worden.
De Lentedagen vereenigden de twee verliefden te
Offenbach, bij een oom van Lili, alwaar zij lange
uren sleten in zalig minnegekout, afgewisseld met
het maken van betooverende muziek.
Goethe, die bij een zijdefabrikant zijn intrek had
genomen, schreef opera.libretti en bracht in dit
midden nooit te vergeten gelukkige weken door.
In de omgeving van de twee verliefden bevond
zich een Heidelberger handelaarster, fraulein Delf,
die door een niet te stillen verlangen gedreven werd
om al de ongehuwden, die zij aantrof in het
huwelijksbootje te jagen. Zij kende bankier Schöne.
mann en onderhandelde zoo behendig dat zij er in
gelukte de toestemming tot een huwelijk van Lili
met Wolfgang te bekomen.
Goethe's binnenste feestte heerlijk. Rndermaal
echter werd de droomer uit zijn wereld van
verbeelding gerukt.
Eens te meer verwijderde hij zich van de uit.
verkorene, onder het gezochte voorwendsel, dat hij
ondervinden wou "of hij zonder haar zou kunnen
leven ».
Besluiteloosheid folterde opnieuw het hart van
den dichter. Zou hij over voldoende wilskracht
beschikken om met Lili te breken?
Het meisje zelf gaf aanleiding tot de breuk, door.
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dat het de huldebetuigingen van medeminnaars al
te koketteerend aanhoorde.
Wie ein Vogel der den Faden bricht
Und zum Walde kehrt
Er schleppt des Gefängnisses Schmach
Noch ein Stückchen des Fadens nach ;
Er ist der alte freigeborne Vogel nicht
Er hat schon iemand angehört, ...

dichtte hij in "fln ein goldnes Herz " en eenmaal
zou hij bekennen dat hij nooit zoo dicht het geluk
benaderd had.
Lili inspireerde nog andere gedichten, als het
hartstochtelijke Neue Liebe neues Leben ", waarin
hij uitriep:
ft

Liebe, Liebe, lasz mich los

als "fln Belinden ", « Ihr verblühet süsse Rosen ",
Lili's Park., waarin hij bekent:
ft

« Wie hiesz die Fee - Lili? - Fragt nieh nach ior
Kennt ihr sie nicht, 50 danket Got dafür ».

« fluf dem See." « Das Veilchen." "Der König in
Thule ».
In den loop der maand Mei 1775 logeerden de
graven Cbristiaan en Fritz von Stolberg, door den
gewezen minister van Pruisen, Kurt von Hangwitz
vergezeld, bij Goethe. Zij waren onderweg naar
Zwitserland, waarvan de eeuwige natuurpracht hen
aanlokte. Toen zij hun reis voortzetten vroegen zij
aan Wolfgang dat hij hen vergezellen zou en deze,
nog algeheel onder den indruk van zijn jongste
liefdesontgoocheling, ging op hun voorstel in.
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Te Darmstadt bad bij een onderboud met zijn
vriend Meck, die bem van bet gezelscbap dier jonge
edellieden die duizend en nog meer dwaasbeden
uithaalden, tracbtte los te rukken.
Te Carlsruhe ontmoette bij andermaal de prinsen
van Wei mar en kwam bij voor bet eerst met prinses
Louise von Hesse in betrekking.
Nadat bij te Straatsburg zijn vriend Lenz bad
weergezien bezocht bij te Emmendingen zijn zuster,
bewonderde te Schaffbausen de indrukwekkende
Rijnvallen, waarna hij zijn reismakkers te Züricb
vervoegde.
Tijdens heel den duurtijd van dit gaan en komen
door Zwitserland bleef bij met de bertogin flugusta
von Stolberg, de zuster zijner beide reismakkers in
regelmatige briefwisseling.
Hier staan wij eens te meer tegenover een dier
uitingen van bet complexe der Duitsche volksziel.
Nooit bad Wolfgang flugusta von Stolberg gekend,
nooit zou bij haar ontmoeten, en tocb zou een diep=
verliefde briefwisseling tusscben beide van 1774 tot
1782 duren. Zij had haar oorsprong in een begeesterd
schrijven dat bet meisje aan Goethe zond na het verschijnen van Werther, maar waarin zij baren naam
verdoken bield. Weldra werd flugusta als bet ware
een zuster voor Wolfgang die baar zijn gevoelens
voor Lili bekend maakte. Zelfs wanneer bij met
laatstgenoemde verkeerde dacht bij aan de eerste.
Spijtig zijn vele dezer brieven zoek geraakt.
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Onder die welke bewaard zijn gebleven, zijn er
van bet boogste belang. Zoo bet scbrijven waarin
Goetbe opbiecbtte dat er als bet ware twee wezens
in bem vereenigd waren, de man van de wereld, er
steeds toe gedreven om de vrouwen bet bof te
maken en de kunstenaar op wien de drang scboon.
beid te scbeppen zijn dwang uitoefende.
Niet zoodra was bij uit Zwitserland weergekeerd
en te Offenbacb aangekomen, of bij ricbtte een
vlammend schrijven aan flugusta. Die sentimentaliteit kreeg op den duur een verontrustend en invloed edocb eens te meer luwde de passie bij
Goetbe.
Toen bij te Frankfurt aangekomen was werd de
briefwisseling minder regelmatig. De tusscben.
ruimten werden nog grooter nadat bij naar Weimar
ging. Ook de toon werd meer bezadigd.
De dicbter vertelde de kleine voorvallen uit zijn
bestaan maar zijn brieven werden korter. Het laatste
scbrijven dagteekent van 4 Mei 1782, bet voorlaatste
van 3 Juni 1780.
Na een kortstondig opontboud onder bet ouder.
lijke dak, vertrok Goetbe op 7 November 1775, op
verzoek van prins Kart.flugust naar Weimar, stad
waar bij zicb voorgoed zou vestigen. Het tijdperk
der eerste periode van zijn dicbterlijken groei was
afgesloten.
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VII.

Charlotte von Stein, Goethe's goede -genius

NU verscbeen op Goetbe's levensweg de vrouw,
die, al spookte de diErnon nog in bern, den
dicbter tot zelfbebeerscbing en zelfverloocbening
zou brengen.
De acbttienjarige bertog Karl.flugust, die Goetbe
in den loop van een zijner reizen ontmoet bad. was
een wijze vorst, begaafd met menscbenkennis en
bezorgd om bet welvaren van zijn onderdanen. De
nog jeugdiger bertogin Louise was een scbucbter
bloemeken, dat als een viooltje bescbeiden bleef.
De zes en dertig.jarige bertogin.moeder flmalia
die op acbttienjarigen leeftijd weduwe werd en met
wijs doorzicbt bet bertogdom bestierde was de fijnbesnaarde vrouw, die Weirnar tot een middenpunt
van edele geesten maakte.
Reeds bevonden zicb aan bet bof: Wieland, die
den Duitscben roman in de verfranscbte boogere
kringen kon berinburgeren, KarlcLudwig von
Knebel, prins Konstantijn, Hildebrand von Einsiedel
en Siegmund von Seckendorf, beiden gelijktijdig
componist en letterkundige, de sprookjesdicbter
Musaüs, Berlucb en Bode, de hofzangeres Corona
Scbröter. Later zou Herder, een ander baanbreker,
zicb bij dezen voegen.
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Karl.fIugust droeg in zich de ziel van den Mrece.
nas. Hij begon met Goetbe te Weirnar te verzoeken,
maar met omzicbtigbeid, alsof bet een bezoek gold
dat slecbts eenige maanden zou duren. Hij ducbtte
dat bet vooruitzicbt van een bepaaldelijk verblijf
den dicbter zou afscbrikken.
Een officier van bet gevolg van den jongen bertog,
berr von Kalb, zou bern per koets te Frankfurt af.
balen, zoodat de reis in gunstige voorwaarden kon
gescbieden.
Niettegenstaande dit vertrek naar Weirnar
Goetbe's vader misbaagde, besloot de dicbter er tocb
been te gaan.
Op den gestelden dag, dat Goetbe zou afgebaald
worden was er geen koets te zien. Een paar dagen
verstreken in koortsig wacbten voor den dicbter,
die daarbij door zijn vader gesard werd, daar deze
nooit vertrouwen gesteld bad in de gunst van de
macbtigen dezer aarde en reeds meende met zijn
doorzicbt te zegevieren.
Goetbe bad bemerkt, toen bij van kennissen en
vrienden afscbeid nam, dat acbter bun geluk.
wenscben afgunst sc builde om de eer die bern te
beurt viel. Hij dorst zicb niet meer op straat
vertoonen.
fIfgezonderd werd bij spoedig verbitterd en beo
sloot een einde aan dien belacbelijken toestand te
maken en naar Italië te reizen. Met scbijnbare
vreugde maakte bij zijn toebereidselen en begaf
zicb naar Heidelberg. Hij was er nog maar acbt en
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veertig uren toen een koerier in het midden van den
nacht aan het huis waar de dichter logeerde kwam
aankloppen.
In een schrijven smeekte hem de gezant van den
Hertog, eindelijk te Frankfurt aangekomen, te willen
wederkeeren, opdat hem de schande zou gespaard
blijven Zijn zending niet naar behooren te hebben
volbracht.
De jongeling aarzelde niet en vier dagen later, op
den 7en November 1875, kwam hij te Weimar toe,
waar hij hartelijk verwelkomd werd. Het duurde
niet lang of hertog en dichter verkeerden op
intiemen voet.
Karl.Rugust schonk hem het" Gartenhauschen ",
een schilderachtige woonst omgeven met teeder
groengewas en gelegen aan de stadspoorten, waar
de dichter tot op 1 Juni 1782 woonde, waarna hij
een ruimer gebouw betrekken ging, de tegen.
woordige Goethe.Platz beheerschend.
Korten tijd na zijn aankomst te Weimar werd
Goethe door ziekte overvallen, ziekte die het begin
werd van meer levensbezadigdheid.
In zijn nieuwe woonst sleet hij éénig.zalige uren.
Hij verzorgde zelf zijn tuin, leidde het bestaan van
een plattelands,edelman, dat hij in « Die Lustigen
von Weimar ., schetste, een gedicht dat met de
woorden eindigt:
Laszt den Wienern inren Prater
Wei mar, Jena, da ist's gut! »

«

j
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Nu volgde een tijdperk van ononderbroken feesten
waarvan Karl-flugust en Goetbe de boofdpersonages
waren, die buiten den kleinen kring van Weirnar
drongen en aangedikt, scbandaal verwekten, zoozeer
dat bet gerucbt ervan tot een breuk tusscben Goetbe
en Klopstock voerde, die aan den jongen dicbter zijn
losbandig leven verweet.
Toen Katl.fiugust tot de vaststelling kwam dat
Goetbe bern den rug ging toekeeren opende bij voor
bern een nieuw arbeidsveld, verbief bij bern tot
« Gebeimrat " en gaf bern een aandeel in bet bestuur
van bet land. Goetbe trok zicb bartstocbtelijk zijn
nieuw levensdoel aan en steunde zijn bebeer op
ervaring. fils minister van oorlog liet bij zicb persoonlijk met bet monsteren der rekruten in en als
minister van mijnen trok bij zicb de mijn-uitbating
aan. Het duurde niet lang of bij werd, in 1782, tot
Kammerptäsident benoemd. Op verzoek van den
bertog werd bij buitendien door keizer Jozef 11 in
den adelstand verbeven.
Uit beel het wezen van Goetbe straalde een
geniale kracbt . .. Ook wist bij Zijn losbandigbeid
spoedig te onderdrukken.
Het spontane in bern liet bern toe voor de vuist
met zulke vlotbeid verzen voor te dragen, dat zijn
toeboorders in den waan verkeerden dat bij die
voorlas.
Gteim, die zekeren keer aan bet bof van Weirnar
uitgenoodigd werd, verbaalt dat bij er verzen uit
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den Muzen.fllmanak van Göttingen voorlas. Op
een gegeven oogenblik stelde de jongeling, die hem
door niets, tenzij door twee vurig zwarte Italiaan.
sehe oogen getroffen had, voor, hem in zijn voor·
lezen even te vervangen. Gleim ging op het voorstel
in en weldra vielen de verzen, warm gehamerd in
een eenige golving van heerlijl<e klanken. Geniale
vonken flitsten alom en weldra stelde Gleim vast
dat de voorgedragen gedichten niet in den almanak
stonden. Wanneer de list ontdekt we :d gaf dit aan·
leiding tot algemeene bewonderende vreugde.
Die man is Goethc of de duivel, fluisterde
Gleim in Wieland's oor.
-- Hij is beiden luidde het antwoord en op dagen
als deze moet men zich voor hem in acht nemen,
wil men zijn scherpen klauw niet voelen.
Hadden de uitzonderlijke gunsten waarmede Karl.
flugust Goethe overlaadde aanvankelijk veel afgunst
gewekt, de vriendelijke omgang van den dichter
wist allen aldra te ontwapenen. Wieland, geraakte
onder zijn betoovering en betreurde dat er geen
Lotte te Weirnar was.
Charlotte von tttein, geboren von Schardt, zou
die bewering alras tegenspreken. Zij was met baron
Frederik von Stein gehuwd, zeven jaren ouder dan
Goethe en moeder van zeven kinderen. De dichter
had haar portret te Straatsburg bij Dr Zimmerman
bewonderd en alleen dat zicht bezielde hem ge·
durende drie volle nachten met schoone droomen.
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Met zijn gewone onstuimigbeid ging bij baar,
toen bij zicb te Weimar gevestigd bad tegemoet en
ook in baar lag bet verlangen den dicbter te kennen,
al wist zij dat een ontmoeting met Goetbe niet
zonder gevaar was.
Maar de ziekelijke, beeldscboone vrouw, aristo~
cratiscb verfijnd en scboonvoelend van gemoed
beminde den dicbter, niet den menscb en zooals zij
ironiscb berbaalde, bad zij op zicb genomen «den
nordiscben Bären zu glätten» (den ongelikten beer
te roskammen).
Haar groote levenswijsbeid doodde stilaan de
driften bij Goetbe. Van meet af aan wist zij bem te
beteugelen, en zijn gemoed tot ideale kalmte te
stellen. Zij bracbt den dicbter aan bet verstand dat
de menscb zijn begeerten moet kunnen onder..
drukken en leidde bem tot de zuivere liefdes ..
betrekking op.
Goetbe bad eens te meer een bart veroverd, dit
des te gemakkelijker daar Baron von Btein, die als
edelman op de etiquette gesteld stond, de fijn.
gevoeligbeid zijner gade door zijn teruggetrokken.
beid gekwetst bad.
De vriendscbapsband tusscben de vrouwen den
dicbter gesloten, was des te duurzamer doordat bij
op reine gevoelens steunde. Goetbe noemde die
vrouw, door bem tot model voor Ipbigenie en
vooral voor de prinses in « Tasso » uitgekozen die
« BesänftigerinlO, zij die tot gemoedssti~te brengt.
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Wer Groszes will, muss sicb zusammenraffen,
In der Bescbränkung zeigt sicb erst der Meister ".

«

In zijn gedichten vindt men haar op vele plaatsen

weer en tusschen 1776 en 1826 schreef hij haar niet
minder dan 1732 brieven.
Bijgeloovig als hij was ging hij niet meer uit
zonder een of ander voorwerp bij zich te dragen
dat aan de schoone toebehoorde en dat hij voor een
talisman aanzag.
Hij hield niets voor haar verborgen en met
moederlijke zacbtheid wist zij hem tegen de gevaren
van slemppartijen te beschutten .

.

* *

Tusschen 1775 en 1786 schreef hij heerlijke bal.
laden als « Der Erlkönig ", « Der Fischer ", « Der
Sänger ", liederen als « fin den Mund ", «Lieder
Mignons» in .( Wilhelm Meister ", « Über allen
Gipfeln ist Ruh " en andere gedichten die den drang
naar innerlijken vrede uitjubelen.
Hij had met Karl=Hugust een reis naar Zwitserland
gemaakt en in 1777 trok hij naar het Harzgebied
in zijn «Harzreise" beschreven. In zijn « Hans
Sachsens poetische Sendung" herdacht hij den
meesterzanger.
Uit die jaren ook dagteellenen talrijke gelegenheidsstulljes als o. m. «Der Triumf der Empfind.
sam!{eit" en « Die Vögel " ; zijn zangspelen « Lila ",
« Die Fischerin ",
«Scherz, List und Rache ",
« Claudine von Villabella ", «Jery und Bätely ",
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... Erwin und Elmire » en bet drama « Die Geschwis.
ter» en pende hij bladzijden neer van zijn
« Iphigenie », «TassoIO, «Wilhelm Meister .. en
«Egmont ».
Voortdurend wordt zijn werk door hunkeren
naar bevrijding en zelfverloochening beheerscht :
« R1lein wer andre wobl zu leiten strebt,
Musz fäbig sein, viel zu entbebren ".

-of nog elders:
«
ft

Von der Gewalt, die alle Wesen bindet,
Befteit der Menscb sicb, der sicb überwindet ».

Maar zijn letterkundige voortbrengst uit die
dagen, met uitzondering evenwel van zijn heerlijke
balladen, en van zijn bladzijden uit «Iphigenie »,
« Tasso », « Wilhelm Meister » en « Egmont» stond
minder hoog.
Zijn ambtsbezigheden namen den dichter al te
zeer in beslag.
Niettegenstaande die drukke werkzaamheden,
de hoffeesten, de studiën die hij deed op het gebied
van mineralogie, osteologie, ontleed~ en planten.
kunde greep meer en meer een onweerstaanbaar
verlangen gansch zijn wezen aan, een verlangen
waar geen weerstand aan te bieden viel, de roep
van het land der antieke schoonheid en van de
glariënde zon van Italië, het stralende licht dat alle
kunstenaars bezielt.
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VIII.

Een tweede Lotte
lang, van toen bij nog een jongeling was,
JflREN
werd Goetbe door een grenzeloos, onverzadig.
baar verlangen bebeerscbt: Italië doorreizen.
Het leven aan bet Hof met zijn offers brengen aan
den smaak die er troonde, bad zijn zenuwen buiten=
dien zoozeer overspannen dat bij ervan overtuigd
geraakte dat bij de banden, die bern aan Weirnar
ketenden breken moest, wou bij niet ten onder gaan.
In Juli 1786 vertrokken de bertog Karl.flugust
met mevrouw von Stein, Herder en Goetbe naar
}{arlsbad om er de zomermaanden door te brengen.
De dichter had voorgewend dat hij beboefte aan
eenzaambeid had om zijn « Werther" berom te
werken.
Wanneer de hertog te Karlsbad behoorlijk in·
gericht was keerden mevrouw von Stein en Herder
naar Weimar weer. Dit werd voor Goetbe de lang
gedroomde gelegenheid om te vluchten zonder dat
het tot een roerend afscheidsnemen komen zou mevrouw von Stein ver weg zijnde ~-- en zonder dat
ongewenscht gezelscbap zicb opdrong. Met de toe·
stemming van den hertog pakte Goetbe zijn koffers
en op 3 September 1786 vertrok hij te drie uur
's nachts, ongemerkt, onder een valscben naam, om
in dolle vaart met een postkoets naar Beiëren en
Tyrol te reizen.
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Uren en uren lang ging het zoo goed als ononder...
broken langs den Brennerpas, over vlakten en
hoogten. Bijwijlen sliep de postrijder in maar de
paarden kenden den weg en galopeerden verder.
Toen zij vermoeid hun gang vertraagden en de
postiljon wakker schoot liet hij de zweep in de lucht
kletsen en weer versnelde de koers naast steile
rotswanden en den bruisenden fldigo.
Het kon zoowat negen uur 's morgens wezen,
toen de koets te Sterzing toekwam. De paarden
werden uitgespannen en verwisseld en andermaal
herbegon het rijden langs de hobbelige wegen.
Toen te middernacht de postwagen voorbij Mitte.
wald reed was de dichter diep ingeslapen. Te
Brixen werd maar enkele minuten oponthoud ge·
gehouden zoodat bij het ochtendgloren Collmann
bereikt was.
In begeestering begroette Goethe de besneeuwde
toppen van de flIpen. Het sloeg zeven uur toen men
Deutschen voorbij draafde en altijd maar door
rolde de wagen voort.
De zon rees majestatisch, hooger en hoog er
steeds, glariënd in haar volle pracht. Onder die
helle gulle belichting bewonderde hij de Botzen.
vallei. Een zachte en teedere lucht omvatte gansch
zijn wezen, en voort, voort reed de koets zoodat
Goethe nog de kooplui op de markt van Botzen hun
waren kon zien aanbieden.
Om Verona te bereiken scheepte hij 's nachts te
Torbola in. De wind begon weldra uit een ver·
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keerde richting te waaien zoodat de dichter zich
gedwongen zag te Malsesina af te stappen. Hij
maakte van dien tegenslag gebruik om een krabbe.
ling op papier te werpen van het kasteel in het
meer weerspiegelend. Het duurde echter niet lang
of zijn doen had nieuwsgierigheid gewekt. Daar
naderde ook een onbekende die den dichter bevool
op te houden met teekenen en die, daar zijn bevel
niet oogenblikkelijk gevolgd werd, met Italiaansche
onverschilligheid de schets verscheurde. Die daad
vond geen instemming bij de steeds maar toe aan·
groeiende menigte nieuwsgierigen en de podestaat
werd bijgeroepen. Deze kon niet begrijpen dat alleen
bewondering voor puinen Goethe had aangezet er
een teekening van te maken. De dichter die de
menigte beheerschte maakte zulke bezielde beschrijving van de schoonheid van het vervallen
kasteel dat de achterdocht dat hij wel bespieden
mocht, stilaan verdreven werd, en dat men hem
wel in triomf door de straten van de stad zou
gedragen hebben.
De reis werd voortgezet langs Verona, Vicenza,
Padua, naar Venetië toe, alwaar Goethe een tamelijk
lang oponthoud hield.
Zoo de slanke lijnen der gondels op de lagunen
hem begeesterden, werd die begeestering afgekoeld
door den verpestend en stank die uit 't water op·
steeg en door de walgelijke onreinheid van het volk,
ploeterend in diepe ellende.
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Goethe zette zijn reis voort, zonder acht te slaan
op de moderne kunstwerken die hij te zien kreeg.
Het werk van den Italiaansehen bouwmeester
Palladio diende bern tot gids om zich dieper in de
Italiaanscbe kunst in te wijden Zoo kwam bij te
Rome aan, alwaar bij zicb gedurende zestien weken
verdiepte in de studie van de indrukwekkende
puin en, laten glans van de pracbt der oudbeid.
Daarbii leidde bern de Duitscbe scbilder Tiscbbein,
in de Eeuwige Stad gevestigd. Tusscben beiden geraakte bet al spoedig tot ware vriendscbap en zij
kwamen overeen de ware eenzelvigbeid van den
dicbter te verzwijgen, ten einde bern voor vervelingwekkende nieuwsgierigbeid te bescbutten.
In den loop der maand Februari 1787 vertrok
Goetbe, in gezelscbap van Tiscbbein, naar Napels.
Daar kwam bij met den teekenaar Kniep overeen,
die bern op zijn tocbten door Sicilië en naar
Palermo vergezellen zou, om scbetsen te maken
van die eenige natuurpracbt, onder een reinen
beiderblauwen bemel. Dikwerf werd de fijngevoeligbeid van den dicbter gescbokt door de slordigbeid
der bevolking, krioelend in de vuilnis. Terwijl Kniep
teekende deed Goetbe opzoekingen om zijn ver·
zameling etsen en steenen te verrijken.
Zekeren dag, dat bij den onderkoning een bezoek
bracbt, voerde bij een gesprek met een Maltezer,
die bern deed opmerken dat, sinds bij te Weirnar
den vluggen jongen Goetbe gezien bad, die er over
goed en slecht weder besliste, deze zeer veranderde.
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Inderdaad bekende de dicbter van Weimar tot
Palermo is er beel wat in mij omgegaan. Den
11 Rugustus 1787 zou bij vanuit Rome scbrijven,
alwaar bij den 6n Juli, uit Sicilië was toegekomen,
en ditmaal blijven zou tot 23 Rpril 1788 "Ik ben
bijna een ander mensch geworden ".
Bij zijn vertrek uit Katlsbad was de neerslacbtige
Goethe een levenslustigen kunstenaar geworden.
De partijtjes in dorpsherbergen of clubs, genoten
met Tischbein en Rngelika Kaufmann waren daar
niet vreemd aan.
Maar niet alleen de mens eh was tot een kentering
gekomen, ook het ideaal van den dichter had bij de
studie der kunst van de oudheid. die objectieve
uitbeelding van het algemeen menschelijke, ontdaan
van alle bezwarende overbodige, kleine bijzonder"
heden, een algebeelen ommekeer ondergaan.
De dichter bij Gods genade was bij het kontakt
der puinen, in Italië bewaard, klassiek geworden.
Het was de tijd van het keerpunt in het leven van
Goethe, van zijn wedergeboorte. Niet langer meer
zag hij tot Ossian en Shakespeare als tot zijn
meesters op maar nam hij Homeros en Sophokles
tot voorbeelden. De openbaring der Grieksche
kunst verdrong zijn liefde voor de Christelijke
gothieke bouwkunst.
De hoogste beginselen der kunst werden klassiek
idealisme, uitgedrukt in volmaakte vormen en de
gevolgen ondervond men in een heromwerking van
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" Egmont ", «Ipbigenie in Tauris IJ, in « Tasso ", in
verscbillende zangspelen en nieuwe ontwerpen als
« Nausikaa ".
Indrukken over dit verblijf in Italië, waarvan bij
op 18 Juni 1788 te Wei mar weerkeerde, vindt men
in «ltalieniscbe Reise .. en in « Römiscbe Elegien ".
Een oogenblik liep Goetbe gevaar dat hij zijn
Wertheravontuur herbeleven ging. Het was te eastel.
Gandotfo, alwaar bij een scboone Mitaneesche ontmoette, de zuster van een bediende van den
Engelschen koopman bij wien bij inwoonde. Eens
te meer vatte het hart van den dichter vlam en na
slechts enkele uren kwam bet tusschen beide tot
een eerste toenadering. Maar denzetfden dag, gelijk
hij onder de bekoring van het duisterend avond.
grauwen het eerste pinkelen van zilveren sterren
aan een donkerblauw hemeluitspansel geraakte,
kwam een gesprek tot hem, waaruit hij vernam dat
de bekoorster verloofd was en in bet huwelijk ging
treden.
Ouder geworden en met eer overladen, besloot
Goethe een nieuwe Lotte te ontvlucbten. Dit was het
laatste incident der reis in het land waar de oranje'
appels bloeien.
IX.

Chtistiane Vulpius

Nfl de gouden schittering van heerlijke jaren, ging

de teneerdrukkende reactie, onafscheidbaar
aan het intreden van de duisternis, volgen.
64

Mevrouw von Stein had aan Goethe zijn heime.
lijke vlucht niet vergeven en ontving hem koeltjes.
Vrouwen vergeven nooit dat men zich koelhartig
tegenover haar liefde toont, dat men haar aan ver·
trouwen te kort komt.
De betrekkingen buitendien die de dichter kort
daarna aanknoopte met Christiane Vulpius, een ver
beneden hem staande drie en twintig.jarige scboon.
beid, deed den beker overvloeien, en in 1789 kwam
het voor goed tot een breuk met de bezielster, die
op zijn geestelijke ontwikkeling zulk en beilzamen
invloed bad uitgeoefend.
De dicbter was op rijperen leeftijd gekomen en
naderde de veertig.
Vrouwen van gelijken of boogeren stand en rang,
van een zelfde gevoelsverfijning of een zelfde
geestelijke ontwikkeling, zoeken wel de vriendscbap
van mannen op dien leeftijd op, maar scbrikken er
voor terug zicb aan ben voor bet leven door bet
buwelijk te binden, bewust als zij zijn van bun
schoonbeid en aangetrokken als zij zicb gevoelen
door de bedwelmende betoovering der jeugd.
Vrouwen die lager staan worden dan de levens~
gezellinnen dier mannen, wier jeugd voorbijging,
gedreven als zij zijn, niettegenstaande, boe oprecbt
bun liefde ook is, door een ikzucbtig verlangen
zicb te verbeffen. De man breekt daarbij meestal
zijn vlucbt en treedt in grijze banaliteit.
Zulks was ook bet lot van Goetbe. Zijn dweepen
met de klassieke kunst vervreemdde bern van bet
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even aan het Hof. De keus van zijn lagers taande
levensgezellin verscherpte die verwijdering en hij
legde zijn ambtsbezigheden als minister neer, om
zich nog slechts met kunsten en wetenschappen
in te laten, daar hij zoodoende aan de buitensporigheden der beïnvloeding van de Fransche omwenteling paal en perk kon stellen.
* '* *

Het bezielde verhaal dat Goethe bij zijn terugreis
uit Italië van dat land gemaakt had, begeesterde
het Hof van Wei mar zoozeer, dat de hertogin flnna·
flmelia met Herder naar Rome vertrok. In 1790
begaf Goethe zich naar Venetië om haar op te
wachten. Maar ditmaal bleef hij koel tegenover de
schoonheid die zich voor zijn oogen ontplooide
en werd zijn gemoed door walging beheerscht voor
het bestaan der bevolking, waarvan men in de
.. Venezianische Epigramme » de uiting weervindt.
Goethe beleefde het hoogtepunt van zijn roem, hij
werd geëerd en bewonderd, toen zekeren dag,
gelijk hij in een park te Weirnar kuierde, een jong
meisje naar hem toekwam met een verzoekschrift
in de uitgestoken hand.
Het was Christiane Vulpius, een wees die bij haar
tante dagen van ellende kende en die den staatsminister om ondersteuning zocht. De greep der
ontberingen had haar betooverende frischheid en
haar ingeboren gratie nog niet het minst beschadigd
en de dichter kwam onder haar bekoring. Hij gaf
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er zich nog geen rekenschap van dat zij verstandelijk begaafd was en vooral dat zij een gouden hart
bezat, werd alleen door haar uiterlijke schoonheid
begeesterd.
De eens te meer in liefdesvervoering geraakte
dichter zocht het geluk in stille huiselijkheid.
Eerst in 1797 stelde hij de uitverkorene aan zijn
moeder voor en in 1806 kwam het tot een huwelijk
tusschen Goethe en diegene, die voor zijn wereld
eerst de « Vulpius " geweest was, om stilaan de
" gezellin », de « vriendin », de kleine lieve vrouw»
te worden en ten slotte mevrouw het raadslid
Goethe.
Dit geschiedde korten tijd nadat zich een drama.
tisch incident in het bestaan van den dichter had
voorgedaan. Het was in de dagen dat, na den slag
van Iena, toen soldaten van maarschalk flugereau
zich te Weirnar ophielden.
Zekeren keer beukten dronken soldeniers ver.
schillende deuren der woning van den dichter in,
dreigend alles te plunderen, toen Goethe, in een
langen mantel gehuld, voor hen verscheen. Het zicht
van dien man, gelijkend wel op een profeet, verraste
hen zoozeer, dat zjj, met de wispelturigheid eigen
aan lieden die al te diep in bet glas gekeken hebben
beweerden samen met bern te klinken.
Met vernederend en trots weigerde de dichter op
het voorstel in te gaan en bij die honende weigering
wilden de woestaatds Goethe te lijf, toen met een
gefolterden gil, Christiane zich in het midden wierp
ft
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om hulp kreet en de dronkaards door toegesnelden
verwijderd werden.
Voor Goethe's moeder was Christiane vanaf dit
oogenblik de kranige meid die «haar liefste» had
gered, de « de huiselijke vrouw, het edelste geschenk
dat men aan een goed man kan geven».

,.

* *

In 1790 volgde Goethe hertog Karl.flugust naar
het Silesische leger. Twee jaar later maakte hij den
noodlottigen veldslag tegen Frankrijk mede.
flanvankelijk ging Goethe den bertog te Koblentz
vervoegen en legde deze hem op bern te volgen.
Zoo werd Goethe getuige van een veldtocht waarbij
zijn sympatbieën allerminst tot den aanvoerder van
het Pruisiscbe leger gingen, dien hij spottend
bekelde omdat hij zijn manscbappen op het slagveld even ordelijk wenscbte als op een parade-dag..
Nota's, scbetsen, dag orden, door Goetbe zorgvuldig bewaard, alles ging helaas tien jaar later
verloren toen de dichter, uit vrees dat die documenten in ongewenschte handen mocbten vallen ze
tot prooi der vlammen maakte.
Goetbe bevond zicb in een kleine ko.ets gezeten,
nu eens bij de voorwacbten, dan weer achteraan
van het oprukkende leger. Kwam bij in dorp of stad
in een afspanning, waar de keuken lekker t'uikte.
dan liet hij zich de tafel genoeglijk smaken. Voor
hem was het een « kanten oorlog ... met heerlijke herinneringen aan de geneugten van «menschelijken
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balsem ", bet likeurtje voor fijnproevers, dat bij te
Verdun langs zijn gebemelte liet glijden.
En tocb vanaf den beginne van den veldtocbt, als
de manscbappen badend in een zee van slijk langs
gebucbten trokken, bad Goetbe den indruk opge·
daan dat men een ramp tegemoet trok. De weer·
stand van Longwy en van Verdun verontrustten
bern en vervulden bern tevens met bewondering
voor de belden daden der vijandelijke troepen.
Steeds verder rukte bet Pruisiscbe leger Du.
mouriez acbterna, in de krijtacbtige streek van
Cbampagne.
Weldra dreunden te Valmy de kanonnen en bet
werd voor den dic'bter eene obsessie dat de zege.
praal voor de republikeinscbe troepen nakend was.
Inderdaad weldra werd bet Pruisische leger tot
den terugtocbt gedwongen. Met den dag werd de
toestand bacbelijker en meer en meer kneep ellende
terwijl bet al maar door bleef regenen en winden
builden en gierden. Paarden en wagens zakten
dieper en dieper in bet slijk en moesten acbter.
gelaten worden. Langs de wegen lagen afgemaalde
scbimmels waaruit lappen vleescb voor de voeding
gesneden werden.
De bertog van Brunswijck die bij den aanvang
van den veldtocbt, Goetbe boogbartig bejegende,
benaderde tbans den dicbter, er op drukkende, dat
niet de vijand, wel de losgeketende natuurmacbten
bern badden overwonnen.
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De bonger folterde de krampenvoelende maag
der soldaten, die niet langer voor plundering terug.
deinsden. Goetbe zag er miserabel uit, met een
baard in weken niet gescboren, en lange, fladderen.
de baarvlecbten. In zijn vertwijfeling of bij ooit
Wei mar zou wederzien sprak bij meerdere wenscben uit.
Tocb bleef bij medelijden gevoelen voor de on·
gelukkige bevolking die door den oorlog verdrukt
was en gaf bij wijzen raad, onverscbillig om den
smaad dien bij daardoor bijwijlen te verduren
kreeg.
Hij voelde zicb door de Franscbe landbouwers
aangetrokken, maar gekte met de belacbelijke
kolonnen van door scbrik bevangen vlucbtelingen.
Om den bonger van zijn lotgenooten te sussen, las
bij keukenrecepten voor uit een boek in een
spijsbuis gevonden.
Dan werd bet de tragiscbe overtocbt der flisne,
van sombere gezicbten met tegeneen gedrukte
tanden boven loom vooroverbellende licbamen.
En zoo trok men altijd maar verder acbteruit,
Mainz voorbij, tot Goetbe eindelijk te Weirnar
terugkwam.

..

* *

De afkeer van Goetbe voor de revolutie werd
dieper en veranderde in baat, wanneer bij van baar
gewelddaden op de boog te gesteld werd.
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Wenn jeder nur als Einzelner seine Pflicht tut
und jeder nur in dem Kreise seines nächsten
Berufes brav und tucbtig ist, so wird es urn das
Wobl des ganzen gut st eh en ", werd vanaf de jaren
1790 tot aan zijn dood zijn hoogste levensconcept.
Buitendien betracbtte bij in die dagen de esthe.
tiscbe opleiding der massa en dat doel bracbt bern
er in 1791 toe de leiding van het Hoftbeater te
Weirnar te aanvaarden, leiding die hij niettegenstaande vele ontgoocbelingen, tot in 1817 bleef
waarnemen.
In zijn « Wilbelm Meisters tbeatralische Sendung ..
liet hij zijn beId het sticbten van een Duitsch
nationaal tooneel tot bekroning van zijn leven
voorstaan.
Het tijdperk 1788-1794 was voor den dichter arm
aan boogstaand letterkundig werk. Hij scbreef
<, Grosz Coptba" en "Der Bürgergeneral", begon
<, Die flufgeregten" en « Reise der Sohne Mega.
prazons", dramatiscbe werken, die ecbter geen
vlucbt namen. Hij zette « Reineke Fucbs" van bet
Plat.Duitscb in bet Hoog.Duitscb om, scbreef zijn
« Romiscbe Elegien" en zijn « Metbamorpbose der
Pflanzen ".
Het waren triestige jaren, gedurende dewelke
bet afgrijzen van oorlogsgeweld, de onrustige
voorafgaande atmospbeer en de neerdrukkende
krijgsnaweeën den dicbter buiten de reiner sferen
geketend bielden.
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x.
Bettina en Ulrike von Levetzow
Hoe de dood kwam
THRNS nam het leven van den dichter een rustige~
gang aan en de stormen door de liefde los·
geketend waren niet langer meer wild en woest als
te voren.
De dood plaatste zich met onvermurwbare wreed.
heid op Goethe's weg en maaide een eerste der
zijnen: zijn vader. Dit afsterven had geen al te
sterken greep op den dichter. Hij maande zijn
moeder aan het ouderlijke huis, dat veel te groot
was voor een alleenstaande vrouw, te verkoop en.
Wel wou zij daar op ingaan, maar op voorwaarde
dat haar nieuwe woon den schijn niet geven zou
dat zij haar vroegeren rang niet meer kon ophouden.
Na lang zoeken vond zij het gewenschte verblijf en
vanuit haar vensters kon zij de wacht zien op.
trekken, de parade volgen of den taptoe hooren .

.. .. ..

Een nieuwe periode in de evolutie van het talent
van Goethe plaatst zich in die jaren.
Hij had Schiller in het salon van Frau von Lengefeld voor het eerst ontmoet. Die ontmoeting bracht
op beide dichters veeleer een ongunstigen indruk
teweeg. Het volgende jaar vonden zij elkander te
Rudolstadt weer.
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Goethe was realistisch aangelegd en had de
storm. en drangperiode algeheel uitgevochten ter·
wijl Schiller in zijn idealisme opging en nog volop
opgezweept werd door de onbeteugelbare on·
stuimigheid van de jeugd.
Toch schatte Goethe Schiller naar zijn juiste
waarde en zorgde ervoor, wellicht op aanbeveling
van Mevrouw von Stein, dat de jonge letterkundige
tot leeraar in de geschiedenis bij de hoogeschool
van ]ena aangesteld werd.
In 1794 kwam het tusschenbeide tot een toenadering en ontstond een drukke briefwisseling.
Die vriendschapsbanden werden zoo sterk dat zij
allicht een eenig voorbeeld in de Duitsche letteren
daarstellen. Zij werden nog sterker toen Schiller
zich in 1799 voor goed te Weimar vestigde. Van
dan af aan hadden beiden een dagelijkschen, hartelijken omgang.
Schiller die in 1794 een letterkundig tijdschrift
« Horen.. uitgaf, bekwam Goethe's medewerking.
Ook arbeidden zij samen aan het opstellen van den
Musenalmanach, waarin zij «Xenien» lieten verschijnen, epigrammen die bedoeld waren als een
strafgericht van het letterkundig leven uit die jaren.
De twee dichters schreven er honderden die een
geweldigen weerslag vonden en tot heftige beantwoording aanleiding gaven. Maar die verwoede
uitvallen waren slecbts een prikkel voor Goethe,
zij bielden baat en nijd wakker en brachten ze
tot Uiting.
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Ondertusschen bleven beiden aan hun litterairen
oogst voortijveren, in voorbeeldige onderlinge verstandhouding. Terwijl Schiller zich vooral door
den dramatischen vorm aangetrokken voelde ging
Goethe's voorliefde naar de ballade. Uit die dagen
dagteekenen "Die Zauberlehring." "Der Schatzgraber." "Die Braut von Kot'Ïnth., en "Der Gott
und die Bayadere ".
Goethe gaf raadgevingen aan Schiller met het
oog op diens heromwerking van "Wallenstein ...
Laatstgenoemde volgde zijnerzijds belangstellend
de voltooiing van "Hermann und Dorothea., dit
plastisch heerlijk idylisch epos, dat in 1797 verscheen.
Hetzelfde jaar reisde Goethe voor de derde maal
naar Zwitserland, naar aanleiding waarvan zijn
.. Euphrosyne.. ontstond.
Maar het einde van de achttiende en het begin
van de negentiende eeuw zijn veeleer arm aan
litteraire voortbrengst van Goethe, die met het oog
op het repertorium van den Hofschouwburg van
Weimar "Mahomed» en "Tancred" van Voltaire
vertaalde.
De wintermaanden van 1804 waren bijzonder
guur geweest. Schiller's gezondheid was geknakt
en hij bleef verzwakken. In den loop der maand
Januat'Ï 1805 vreesde men voor zijn leven en ook
Goethe was gelijktijdig bedlegerig.
Scbiller kwam er het eerst weer bovenop en kon
zijn vriend bezoeken. Beide dichters vielen in el74

kanders armen en bleven zoo geruimen tijd, geweI.
dig ontroerd.
Maar de koorts greep Schiller opnieuw aan, zijn
krachten slonken meer en meer. Toch straalde weer
wat hoop door, kon hij naar den schouwburg gaan,
nog eens aan het hof verschijnen. Einde flpril
kuierden beide vrienden tot aan Goethe's woning
en voor den stoep gekomen namen zij afscheid, niet
vermoedend dat zij malkander den laatsten hand~
druk hadden gegeven.
Den 9n Mei luidden de klokken over dood ....
".

* *

Ditmaal was Ooethe diep aangedaan door het
geleden verlies en twintig jaren later zou hij nog
met ontroering in de stem over den afgestorven
vriend met Eckermann spreken.
Hij was ontredderd, voelde dat bij nieuwe wegen
op moest, maar oordeelde dat er op zijn leeftijd geen
uitweg meer was.
De nagedachtenis aan zijn vriend bracht hem er
toe zijn « Epilog zur Glocke » te dichten.
Zoo trad Goethe de laatste periode zijner dichters.
loopbaan in, periode gedurende dewelke hij zich
buitendien inliet met optische studiën, met kleuren.
leer, met osteolonische, geologische en meteorologische opzoekingen en met de metamorphose der
planten.
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In 1806, jaar waarop hij met Christiane Vulpius
in het huwelijk trad, verscheen zijn eerste deel van
« Faust .. , waarop «Die Wahlverwandtschaften
volgde.
fll spoedig had Goethe zich van de Fransche
omwenteling die hij aanvankelijk had toegejuicht,
afgekeerd en begon hij haat te voeden voor die.
genen die de bestaande orde met geweld zochten
omver te werpen.
In den loop van de maand September 1808 had te
Edul't een zoo talrijke samenkomst van gekroonde
hoofden plaats, dat de geschiedenis er geen tweede
voorbeeld van aanhalen kan. Daar ontmoette in die
dagen Napoleon den dichter, ontmoeting die Goethe
zaakrijk beschreef. De groote veldheer overlaadde
den genialen schrijver met eerbewijzen. Langen tijd
bleef een aangenaam aandenken daaraan in het
geheugen van Goethe geprent, die wellicht daardoor
In 1813.1815 slechts weinig belangstelling toonde
voor de toen woedende vrijheidsoorlogen.
JO

IJ

'" '"
Bettina telde negentien Lenten, Goethe zestig
Winters.
Bettina was de kleindochter van Sophie von
Laroche, de dochter van Maximiliaan Brentana.
Laroche en leefde in intiemen omgang met de
moeder van Goethe.
In haar onschuldig meisjeshart voedde BeUlna
een vurige liefde voor Goethe dien zij nooit gezien
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bad, maar dien zij op ideale wijze door zijn werk
beminde.
Zij zocbt bet gezelscbap van de moeder van den
dicbter op, baar passie voedend aan de van bewondering voor baar zoon overloop end moederlijk bart.
In baar leefde een eindeloos verlangen den dicbter
in levende lijve te zien, tot zij aan die macbtige
bekoring niet meer kon weerstaan en draagster van
een scbrijven van Wie land, op zekeren dag naar
Weirnar vertrok.
De ontmoeting van bet zonnemeisje met den
grijzen dicbter werd een geweldig iets en tusschen
beiden ontstond aldra een gelijktijdig vurig-gepassionneerde en tocb platoniscbe liefde.
Jeugd boort bij jeugd. In 1811 trad Bettina in het
buwelijk, korten tijd daArop kwam bet tot een
wrijving met Goetbe en eindigde de gevoerde
briefwisseling.
Later echter zou Bettina bern opnieuw opzoeken
en Goetbe zou zijn laatste verzen gescbreven
hebben in bet album van Bettina's zoon.
*"*

Tocb bleef Goetbe onvermoeid voortwerken. Zoo
ontstond zijn «Dicbtung und Wabrbeit.) tusscben
1811 en 1814, die bijzonder aantrekkelijke biograpbie, waarin bij niet spreken dorst over zijn liefde
voor Lili Scbönemann, «de eenige vrouw die bij
werkelijk bemind bad., en die wellicbt de uitgelezen
vrouw voor bern ware geweest.
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In die periode verschenen «Vorspiel 1807.. en

« Pandora.,. Eenige jaren later, in 1819 verscheen
zijn «Westöstlicher Divan." voorafgegaan door
gedichten met schalkschen humor en opgewekt van
toon als « Zwischen Weizen und Korn .. , «leh ging
im Walde." « Gegenwart, Früling übers Jahr."
«Die Wande Inde Glocke » en «Marz, flpril, Mai,
Juni .,.
Meer en meer geraakte hij aan de conservatieve
partij gehecht. Hij maakte lord Byron in Duitschland
bekend en schreef over Leonardo da Vinci.
Welke evolutie had Goethe al niet doorgemaakt
sinds hij « Werther ., schreef, hij die er toe gekomen
was «Gij zult de banden van het huwelijk eerbiedigen ... " neer te pennen.
Goethe die « Faust ., als zijn dichterlijk testament
aanzag, bleef al maar door aan dit grootsch opgezet
gewrocht werken, gewrocht waarin hij tot algeheele
uiting kwam over de verschillende mijlpalen van
zijn leven. De zeven laatste jaren er van wijdde hij
aan het besluit van zijn stralenden tweeden « Faust."
dit werk aller tijden, die weerspiegeling van de ziel.

.. '" ..
In die laatste levensjaren bleef Goethe teruggetrokken en in zichzelf gekeerd, enkel in voeling
met zijn secretaris Eckermann, den zoon van een
venter, die den volgeling van den meester werd, en
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die in zijn « Gesprekken tusschen Goethe en Eckermann " over die dagen van den zonsondergang van
den genialen dichter, alle gewenschte bijzonderheden bezorgd heeft
Een ander belangrijk dokument uit dien tijd
kwam tot ons, beschrijvend vooral Goethe's interieur, de kleederdracht van den dichter, den indruk
van superieure macht die uit hem straalde, te weten
dit nagelaten door twee jonge Fransche kunstenaars,
David d'flngers en Victor Pavie, die eenigen tijd
met hem omgingen, toen de groote beeldhouwer
David zijn beeltenis beitelde.
In 1816 kwam de Dood voor den derden keer op
Goethe's weg maaien en werd Christiane Vulpius
weggerukt.
Het volgend jaar, in 1817, nam hij ontslag als
leider van het Hof theater, verbitterd als hij was
om hetgeen Frau von Hegendorff, de geliefde van
den hertog hem verduren deed.
Het opvoeren van «De Hond van flubry ", waar.
in een afgerichte poedel optreden moest, opvoering
waartegen hij zich had gekant. werd het voor·
wendsel tot dit ontslag.
Even vlamde het hart van den ouden dichter nog
voor de jeugdige Ulrike von Levetzow op, die hij in
1822.1823 te Mariënbad op een reis ontmoette, naast
wie hij eenige gelukkige uren sleet, en die hij in zijn
" Trilogie der Leidenschaft ", verzen vol jeugdigen
gloed, toewijdde.
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Den zevenden November 1825 herdacht men met
ongemeenen luister de vijftigste verjaring van zijn
komst te Weirnar.
Uit een klein Duitsch stadje vertrokken en uit
een midden met enggeestige begrippen had hij zich
opgewerkt tot wereldburger, had hij Weirnar doen
stralen, gansch Europa door als een lichtbaak.
Hit, wiens hart door de gloeiendste passies verteerd werd, was tot de groote berusting gekomen
en tot de eeuwige waarheid: bet geluk ligt in het
beheerschen.
Inweer stond de Dood, steeds altijd maar die
gruwwekkende ontmoeting, en pikte zij, pikte al
maar toe, eerst Goethe's weldoener, den bertog
Karl.Rugust in 1828, dan de edele hertogin Luise,
in 1829, ten laatste zijn zoon, Rugust, die door zijn
losbandig leven de laatste jaren van zijn vader diep
verbitterd had.

..

* *

Goethe stond nog steeds pat, tartend de onverbiddelijke Maaister.
Hij Wijdde zijn laatste kracbten aan de voleinding
van «Wilhelm Meisters Wundetjabre» en aan bet
tweede gedeelte van Paust ».
In Juli 1831 was zijn ontzaglijk werk voltooid en
voelde bij, dat voor bern bet oogenblik van rusten
ingetreden was.
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fllles gaat s lecbt» bad bij scbertsend in 1822
aan kanselier von Muller gezegd. « Ik ben niet meel'
verliefd en niemand is verliefd op mij ».
Wellicbt dacbt bij tien jaar later aan dit gezegde
terug, op den dag, toen bij in 1832, den datum vroeg
en men bern antwoordde:
Den 22 n Maart.
Dus is de Lente in bet land gekomen, luidde zijn
antwoord, terwijl bij in zijn zetel plaats nam.
«

Weldra sluimerde bij in, keerde een oogenblik
balf tot bet bewustzijn weer, en vroeg naar zijn
teekeningen. Friedricb, zijn knecbt, en zijn secretaris
waren naast hem. In de onmiddellijke nabijbeid
bevonden zicb zijn kleinkinderen en in een neven·
vertrek de intieme medewerkers del' laatste uren:
Riemer, Eckermann, Krauer, Soret, Coudray, kanse~
lier von Muller en doctor Vogel.
- Open bet luik opdat el' meel' licbt binnen·
stroome, verzocbt de dicbter, voor bij in zwijm viel.
De band gleed langzaam naast bet licbaam en nog
even maakten de blauw wordende vingers eenige
teekens op bet del<en. De blik scbeen uitgedoofd.
Meel' en meer zeeg bet licbaam ineen, licbtjes ter.
zijde bellend.
In den gang, leidend naar bet werkkabinet, beo
vond zicb een staan klok voortkomstig uit de ouderlijke woonst. De jonge Goetbe bad dikwerf bekoord
naar bet gerytbmeerde getiktak geluisterd. Later
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nog, gebeurde zulks in oogenblikken van vreugde,
in uren van smart, in jaren van beroemdbeid.
Traagzaam werd een bleeke meisjesband uit.
gestoken, booger en booger, die de wijzers raakte,
stillegde voor altijd.
Half twaalf, 22 Maart 1832.
De eeuwigbeid trok voorbij en ving de sekonde op ...
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