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Heinrich Heine: de tijdloze tijdgenoot 5 

Wie over Heine spreekt moet wel elk sprankje fantasie missen, wil hij daarbij 
niet in stilte de vraag meeslepen: Wat zou de grootste spotter van de moder
ne tijd hier zelf weer voor commentaar op leveren als hij kon meeluisteren 
van achter de gouden sterren in de hemel blauwe hemel, die hij herhaaldelijk 
in vers en proza als romantisch opera-decor voor ons heeft neergezet? Dat 
geldt zeker voor een betoog met wetenschappelij)<e pretentie voor een ge
leerd gezelschap. Heine had het daar niet zo op begrepen. Het is niet moei
lijk om zich voor te stellen - we behoeven alleen maar aan zijn beschrijving 
van de universiteit van Göttingen in de Harzreise te denken - welke beelden 
hem in de pen zouden vloeien als hij de huidige academische wereld zou 
moeten beschrijven. Hoogleraren bestonden (volgens een bon-mot) juist in 
zijn ogen allereerst uit gewone en buitengewone, 'Ordentliche' en 'AuBer
ordentliche', die zich daardoor van elkander plachten te onderscheiden dat 
de 'Ordentlichen nichts AuBerordentliches' en de 'AuBerordentlichen nichts 
Ordentliches' presteerden. Een woordspel dat gelukkig in het Nederlands 
niet opgaat. Laten we het daar maar opgelucht op houden en ons ook verder 
troosten met de gedachte dat er toch ongetwijfeld een verschil zal bestaan 
tussen Göttingen rond 1820 en onze huidige universiteiten, wie weet! De ko
misch-zure portretten van een Willem Frederik Hermans verbleken bij de 
karikaturen die Heine achterliet, zoals van A.W. Schlegel, Franz Hom, 
Raumer, Schmalz en anderen, met of zonder professoren ti tel. En dat niet in 
een roman van meer dan 400 bladzijden maar soms in enkele zinnen. Zijn 
beelden blijven met de onsterfelijke scherpte van de belachelijkheid in het 
bewustzijn, even raak als fataal. 

Ik ken geen andere schrijver uit de eerste helft van de 1ge eeuw die zo 
sterk het gevoel oproept een tijdloze tijdgenoot te zijn. Wie Heine leest hoeft 
dit nog steeds niet met een historische bril op, zoals we andere schrijvers uit 
een voorbije periode meestal plegen te lezen. Bij alle kenmerken van zijn 
tijd, de late Romantiek, in stijl en denken, is er iets in zijn werk dat een won
derbaarlijke actualiteit behoudt. Als geen tweede heeft hij meer dan ander
halve eeuw geleden de ambivalenties onthuld die pas in onze eeuw volop het 
signum van de moderne mens zouden zijn. En hij heeft dat gedaan met een 
ongeëvenaarde meedogenloze, ja wrede eerlijkheid en waarachtigheid . 

De strijd om Heine is nog steeds niet gestreden: l Voor de nationaal den
kende Duitse burgerij bleef hij - ofschoon ze hem als een van haar belang
rijkste dichters moest erkennen - verdacht; als jood, als cosmopoliet, als fran
cofiel en vernietigend criticus van juist die nationaal denkende Duitse bur
gerij. Vooral de dreunende bazuin van het Duitse nationalisme, Treitschke, 
liet het beruchte beeld van de frivole ontwortelde literaat, de blasphemische 
bezoedelaar van Duitse eer en deugd achter, dat al zo duidelijk op de anti-

I Voor een overzicht over de discussie na 1945 vgl.Jos Hermand, Streitobjekt Heine, ein Forschungs
bericht 1945-1975 (Frankfurt 1975) . Deze studie, vanuit een bewust geëngageerd, vrij radicaal 
standpunt geschreven, laat uitsluitend de linksradicale interpretatie gelden en is t.a.v. de DDR
literatuur dan ook veel milder dan t.a.v . de Heine-literatuur in de Bondsrepubliek. 
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6 H. W. von der Dunk 

semitische clichés van de 'moderne decadente asfalt-literatuur' in het Derde 
Rijk preludeert. 2 

Na 1933 was Heine uiteraard taboe. En door de verdringing bij die gene
ratie na 1945 bleef hij nog jarenlang in de Bondsrepubliek onuitgesproken 
persona ingrata; althans wat zijn persoon en zijn proza betreft, al kon men 
niet meer met antisemitische leuzen voor de dag komen. Dat werd versterkt 
door de Heine-cultus in de DDR, waar de schrijver als voorloper en weg
bereider van het marxisme en van de eerste Duitse staat van arbeiders en 
boeren gevierd werd; een man die op een Ulbricht had zitten wachten. 
Voorzover men in de Bondsrepubliek Heine's betekenis niet kon negeren, 
trok men zich, bij een oudere traditie aansluitend, terug binnen de veilige 
neutralistische toren van de pure werkinterpretatie, waarbij leven en per
soon van de dichter per definitie als storende afleiding uit het gezichtsveld 
van de literatuurstudie werden verbannen. Voor dit esthetisch vegetarisme 
bleef Heine als on-persoon en zuivere tekstfabrikant interessant. 

Daarnaast was hij voor de links-democraten altijd al de grote voorloper 
geweest. En zoals hij voor de marxisten een proto-marxist was, zo werd hij 
in de latere jaren vijftig voor de liberalen weer de grote Europeaan en een 
kerkvader van de Frans-Duitse verzoening die de omhelzing van de GaulIe 
en Adenauer zou hebben toegejuicht. 3 De gelovigen konden in Heine de ver
loren zoon zien, die tenslotte op zijn ziekbed God terugvindt. Maar door de 
ironie en de onmiskenbare tegenstrijdigheden van zijn uitspraken herkennen 
anderen weer in hem het prototype van de volstrekte individualist die zich 
in wezen aan geen enkele ideologie of politieke stroming vermocht te binden; 
een soort speler en vermomde nihilist of, op grond van zijn subjectivisme, 
een vertegenwoordiger van het na 1945 zo in zwang gekomen existentialis
me. De Heine-literatuur heeft al lang een mondiale omvang bereikt en een 
neutrale positie of benadering is, meer dan bij anderen, een illusie. 

In zijn laudatio ter gelegenheid van een Heine-congres in diens geboorte
stad Düsseldorf, memoreert de historicus Golo Mann een Engelse politicus 
die in 't begin van deze eeuw in Duitsland verbleef om er goed Duits te le
ren .4 Hij had echter in de Duitse literatuur niets gevonden dat de moeite 
waard was. Met één uitzondering: Heine. Die opmerking is in zoverre illus
tratief dat Heine inderdaad in het buitenland, zeker ook in Nederland, de 
veruit meest gelezen klassieke Duitse auteur is geweest. Ongetwijfeld heeft 
dat te maken met zijn exil in Frankrijk en zijn fundamentele kritiek op 
Duitsland. Dat laatste sprak en spreekt vooral hier in Nederland aan . Maar 
stellig heeft Heine's genoemde actualiteit en meer algemeen zijn hele stijl en 
wezen daartoe bijgedragen. Die waren nu juist in hoge mate in strijd met het 
gangbare beeld van het Duitse proza, dat als incarnatie van introversie, 

2 Zie Heinrich von Treitschke, Deutsche Geschichte im /9. Jahrhundert (Leipzig 1927) lIl , p. 694. 
3 Ygl. Hermand, a.w. p. 19. 
4 Golo Mann, Heine, wem gehiirt er? (in: Dez . Wir alle sind was wir gelesen. Reden u. Aufsätze zur 
Literatur (Frankfurt 1989) p. 167. 

190 



Heinrich Heine: de tijdloze tijdgenoot 7 

zwaarwichtigheid en diepzinnigheid te boek staat. Heine's op het oog licht
voetige en sprankelende behandeling van de grote en kleine dingen van deze 
wereld, zijn alles doordrenkende spot, zijn onuitputtelijke voorraad aan 
geestigheden en pregnante formuleringen, lijken eerder op de stijl en toonval 
die we gewend zijn tegen te komen bij een Franse of Engelse literator - al 
zal hij dat laatste verontwaardigd hebben ontkend, gezien zijn aversie van 
de Engelsen als plompe, van elke bevalligheid en esprit ontblote kruideniers
zielen en schijnheilige materialisten. 5 Wel maakte hij natuurlijk uitzonderin
gen voor de grote dichters, zoals Byron die hij vooral in zijn jeugd zeer be
wonderd heeft. 

Er dringen zich voor Heine onnoemelijk veel kwalificaties op. Dat alleen 
al bewijst zijn formaat. Het kenmerk van grootte is immers dat we ze nooit 
kunnen overzien. Theophile Gautier, met wie hij in Parijs vriendschappelij
ke betrekkingen onderhield, schreef al meer dan een eeuw geleden: '11 était 
à la fois gai et triste, sceptique et croyant, tendre et cruel, sentimental et per
sifleur, classique et romantique, Allemand et Français, délicat et cynique, 
enthousiaste et plein de sang frois; tout excepte ennuyeux!' En zo was hij ook 
niet slechts zeer on-Duits in de genoemde eigenschappen maar ook weer zeer 
Duits in zijn gevoelsleven, zijn sentimentaliteit (ook als hij die ironiseerde), 
en vooral logischerwijs in zijn hele geestelijke ontwikkeling en scholing door 
de Duitse idealistische filosofie en de romantische poëzie; door Schelling en 
Hegel evenals door Jean Paul, E . Th. A. Hoffmann, Eichendorff en zelfs 
Uhland, die later een van de vele slachtoffers van zijn dodelijke pen zou 
worden. Enkele van zijn gedichten behoren dankzij de expressie van een 
oerduitse weemoedigheid en gemoedstemperatuur tot het ijzeren bestand 
van het populaire Duitse liederenherbarium. Iets dat geen tweede dichter, 
behalve misschien Goethe, heeft bereikt. 

Maar Heine was niet alleen Duitser, hij was ook jood. Die dubbele oor
sprong, die aanwezigheid van twee mentale en geestelijke tradities, verklaart 
misschien het beste zijn unieke dubbelnatuur. Minstens zo diep als hij met 
het ene been in de romantische gevoelswereld van zijn tijd stond, stond hij 
met het andere er buiten, in een post-romantische moderniteit. En het was 
dit amfibische karakter, dit tegelijkertijd op het land en in het water zich 
kunnen voortbewegen, dat de taaie weerstand vanuit Duitsland verklaart, 
die zijn verschijning nog tot na de Hitler-katastrofe heeft opgeroepen. Dit 
kan niet uitsluitend uit openlijk of verkapt antisemitisme worden afgeleid . 
Eerder bood het antisemitisme sommigen een uitkomst in hun onmacht, hun 
weerloosheid ten overstaan van het fenomeen Heine. 

Er is herhaaldelijk opgemerkt dat met Heine het moderne politieke feuille
ton begint.6 Zeker in Duitsland. Hij was de voorloper van de columnist in 
die vermenging van informatie, commentaar en algemene beschouwingen. 

, Zie o.a. Englische Fragmente (Sämtlicht Werkt ed. W. Bölsche, voortaan S.W. ) dl. 3, pp. 382, 
392/393, 398 vlg. Ook: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (S.W. ) 
dl. 4, p. 68. 
6 o.a. Golo Mann, a .w. p. 168. 
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8 H . W. von der Dunk 

Ja, eigenlijk heeft hij dat genre geschapen dat hij meteen naar een absoluut 
hoogtepunt heeft gevoerd. In die vloeiende moeiteloze overgang van plasti
sche beschrijvingen naar brede beschouwingen, van belevenissen naar fanta
sie, van fictie naar non-fictie, van schitterend dichterlijk proza naar vlotte 
causerie, van tederheid naar frivoliteit, van warmte naar hatelijke polemiek 
is Heine een klasse op zich zelf gebleven; dikwijls geïmiteerd, nooit werkelijk 
geëvenaard. Het is die gemakkelijke modulatie van de ene toonaard naar de 
andere, die verspringing van stilistisch niveau, die zijn proza die zeldzame 
levendigheid verleent, ook als het soms rommelig wordt - gevolg van zijn 
manier van werken, waarbij hij als een handige kleermaker om allerlei prac
tische of ook tactische redenen stukken tekst verzet of uit oude jassen naar 
nieuwe overplant . Daar kwam zijn weergaloos vermogen bij om ingewikkel
de zaken in een pregnante metafoor te gieten, waarheden met één flitsende 
typering te onthullen. In de publikaties van tijdgenoten, vooral reisbeschrij
vingen, herkent men uiteraard bepaalde stilistische hebbelijkheden die mode 
waren en allerminst alleen bij Heine zijn aan te treffen; een soms wat studen
tikoze geestigheidszucht, de persiflageneiging, de zelfspot, ook een wisseling 
van toonaard, van majeur naar mineur. Maar hoeveel houteriger, oubolli
ger, doorzichtiger in de opzet is dat proza! Zelfs Börne, die soms nog in Hei
ne's buurt komt, mist toch evident die losheid en glans, die geniale wiekslag 
die onmiddellijk op elke bladzijde de hand van Heine verraadt. Zoals we bij 
componisten als Dittersdorff, Cimarosa, Clementi , Pleyel wel dadelijk de 
muzikale grammatica van Mozart herkennen maar tevens het verschil in ge
voelsintensiteit en fantasie, zo herinnert het proza van tijdgenoten ook her
haaldelijk aan dat van Heine zonder dat we een moment vanuit die hoogte 
de wereld zien. In zijn studie over Der Witz heeft Freud het verrassingseffect 
een van de belangrijkste prikkels van de lachlust genoemd. 7 Bij Heine treft 
men een overvloed aan illustraties hiervoor aan. Met name de vermenging 
van serieuze idealistische gestemdheid met zeer materiële, liefst gastronomi
sche associaties zorgt voor die effecten. Appelgebakjes, zo heet het bijv. in 
het boek Le Grand, waren in mijn kindertijd 'meine Passion. Jetzt ist es Liebe, 
Wahrheit, Freiheit und Krebssuppe' .8 De genialiteit van de dichter en stilist 
werd tijdens zijn leven vrij snel in brede kring erkend. Nauwelijks iemand 
die zich na zijn dood met hem heeft bezig gehouden, geen van de talloze 
Heine-biografen en commentatoren heeft niet voor dit begenadigde talent 
moeten capituleren; tandeknarsend of verheugd . 

Dat echter de even belangrijke polemicus en genadeloze spotvogel min
stens evenveel vijanden als bewonderaars achterliet laat zich denken. De ge
noemde gespletenheid van oordeel is gebleven, zoals ik al zei . Was de diepste 
oorzaak gelegen in die dubbelnatuur die hem ongrijpbaar en oninpasbaar 
maakte, zijn politieke opvattingen en de virtuositeit waarmee hij tegenstan-

7 S. Freud , Der Wit(; und seine Be<:iehung (;um UnbewujJten (S. Fischer, Frankfurt 1958). 
8 Heinrich Heine, Das Buch Le Grand (S.W. ) dl. 3 p. 98. 
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ders aan de punt van zijn pen spietste gaven zijn vijanden al een duidelijker 
argument in handen. En zijn vrijmoedig erotisme, de ongegeneerdheid ten 
aanzien van de lichamelijke zones die voor de nette burgerij in de vorige 
eeuw (en nog lang in de onze) verboden toegang waren, gaven aanvullende 
munitie waar men dankbaar gebruik van maakte en - geheel in stijl - ont
dekte men dan ook een daarbij behorende losse en bohemiènachtige levens
wandel. Tussen talent en karakter constateerde men een bedroevende tegen
stelling. Heine had niet alleen politieke en nationale maar ook zedelijke ta
boes geschonden; iets dat men bij anderen met de mantel van patriottische 
liefde bedekte. Die bekrompen houding kenmerkt nog de recente grote Hei
ne-biografie van Walter Wadepuhl.9 Vanuit een zedencodex die nog ietwat 
naar 1ge-eeuwse muffe burgeroptiek ruikt, plaatst hij de geniale dichter 
tegenover de bedenkelijke zo niet laaghartige mens en hij komt daar niet 
goed uit en waarschuwt ons Heine vooral niet in alles op zijn woord te ge
loven. Zo vloeit hem een zin uit de pen als: 'Heine darf nicht in eine Linie 
gerückt werden mit den bahnbrechenden ganz im Schönen waltenden Dich
tern unserer klassischen Literatur', waarbij vele generaties van Duitse 
schoolmeesters vanuit hun graf instemmend meeknikken .lo Alsof Goethe's 
liefdeslyriek het uitvloeisel geweest was van een man die uitsluitend 'ganz im 
Schönen' had 'gewaltet'; althans in de zin die Wadepuhl daar kennelijk aan 
geeft! Dat Heine in situaties, waarin hij in moeilijkheden zat, niet afkerig 
was van gekuip of geestelijke chantage toont Wadepuhl, die een half leven 
volgens eigen zeggen in het Heine-archief is bezig geweest, geloofwaardig 
aan, maar dat genieën geen engelen behoeven te zijn was toch alleen aan de 
façademoraal van de Victoriaanse burgerij onbekend. Bovendien kiest 
Wadepuhl dikwijls bij de vele persoonlijke ruzies, waar Heine in verwikkeld 
raakte, voor de meest ongunstige uitleg van diens gedrag. I I De uitzonderlij
ke sensitiviteit die Heine's paragnostisch politiek inzicht helpt verklaren, ver
klaart ook zijn heftige reacties in het persoonlijke vlak, zijn toevlucht naar 
het stekelige harnas van sarcasme en naar versluieringstactieken. Zijn joodse 
afkomst heeft dat gevoel van kwetsbaarheid, dat dan omsloeg in een strate
gie van de aanval stellig versterkt. Hij maakte tenslotte de grote emancipa
tiegolf van het jodendom mee, waarbij velen volkomen integratie in de 
Duitse cultuur en natie nastreefden maar daarbij op de taaie weerstand van 
conservatieve groeperingen, oude vooroordelen en anti-joodse denkpatronen 
botsten, die de echte emancipatie verhinderden. 

Heine levert met dat al een zeldzaam rijk aanbod voor vragen. Zoals zijn 

9 Walter Wadepuhl , Heinrich Heine. Sein Leben und seine Werke (Köln /Wien 1974). 
10 Wadepuhl , a.w. p. 2. 
11 Dat geldt voor Heine's conflict met zijn oom en neef over zijn financiële ondersteuning, 
Wadepuhl , a.w. p. 276-280, p. 398, evenals voor het Strauflschandaal; een duel-affaire met een 
koopman uit Frankfurt in 1841 , die beweerde dat hij Heine publiekelijk een draai om de oren 
had gegeven wegens diens insinuaties over een verhouding tussen zijn vrouwen Börne, waarop 
Heine hem eveneens publiekelijk voor leugenaar uitmaakte en tot een duel uitdaagde (zij het 
onder sterke pressie van zijn vrienden). Dit eindigde met een lichte heupverwonding van de 
dichter. 
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verhouding tot Verlichting en Romantiek, tot de filosofie van Schelling en 
HegeI , tot de religie, jodendom en christendom, tot het communisme, tot 
Marx, tot Frankrijk, Duitsland, Engeland, tot Napoleon, tot de democra
tie ... en op al die vragen zijn verschillende antwoorden gegeven. 

Ik wil hier speciaal aandacht besteden aan zijn politieke en historische 
ideeën en ook dat kan niet meer dan een schets zijn. Heine's opvattingen 
vertonen natuurlijk schommelingen en verschuivingen. Men zou op het eer
ste gezicht een liberale, een revolutionaire en een weer meer gematigde fase 
kunnen aanwijzen, met de julirevolutie van 1830 als eerste en de tijd rond 
de februa rirevolutie als tweede kentering, maar zo simpel ligt het niet. 12 

Algemeen liberale, democratisch-revolutionaire en uitgesproken sociaal
revolutionaire uitlatingen en concep ties wisselen elkaar ook binnen die 
periodes af of lopen door elkaar en er is veeleer sprake van een verwarrende 
gelijktijdigheid en verstrengeling van dit alles met bonapartistische senti
menten . Dat heeft in de discussie tot het bekende spelletje geleid, waarbij 
men 'de ware Heine' zoekt en de rest als onwezenlijk of als tactische maske
rade afdoet. 13 Overbodig te zeggen dat die ware Heine harmonieert met de 
eigen ideologische standplaats. Een speciale moeilijkheid is gelegen in de ui
terlijke omstandigheden: In Duitsland heerste de censuur, met name in Prui
sen. Uit Heine's correpondentie blijkt dat hij dikwijls passages omwerken 
moest op advies van zijn uitgever Campe in Hamburg of van vrienden om 
zijn stukken afgedrukt te krijgen. 14 Bovendien liet hij fragmenten soms lan
ger liggen om ze dan met latere stukken als een geheel uit te geven. Dat 
maakt de exacte datering van bepaalde passages tot een apart probleem. 
Het verklaart het al genoemde eigenaardige, tamelijk losse en ongeordende 
karakter van veel van zijn publika ties, die daardoor echter dan weer op 
merkwaardige wijze modern aandoen omdat vorm en wereldbeeld altijd 
samenhangen. 

Van belang zijn uiteraard bij dit alles zijn financiële omstandigheden. IS 

De vrije schrijver die uitsluitend van zijn pen op basis van de markt leeft, 
was een verschijnsel dat pas met de Romantiek in de periode van de burgerlij
ke emanipatie opkwam en zeker toen Heine's werken in 1835 door de Duitse 
Bond op de index werden gezet viel daarmee zijn markt praktisch weg. Maar 
ook daarvoor al was hij voor het grootste deel van zijn inkomsten op onder
steuning aangewezen. Niets bijzonders in die tijd en evenmin was het iets bij
zonders dat een vermogend familielid de minvermogenden steunde. Dat 
geldt zeker voor joden, waar zich op grond van hun minderheidspositie en 

12 Zo construeert Wadepuhl. a.w. een radicale, een onpolitieke en een reactionair-romantische 
Heine; respect. van 1830-33, 1833-40 en 1840-48. 
13 Die neiging vertoont Hermand , a.w. in zijn polemiek tegen de 'liberaal-burgerlijke' en 'con
servatief-esthetische' interpretat ies. 
14 Vgl. Heinrich Heine, Briefe. Säkularausgabe (Berlin 1970-76) din . 20-27. 
15 Hiervoor zeer verhelderend: Michad Werner, Genius und Geldsack . .(:um Problem des Schriftsteller
berufs bei Heinrich Heine (Hamburg 1978). 
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apartheid een uizonderlijke solidariteit en familiebinding door de generaties 
heen had ontwikkeld. Dat Heine's schatrijke Hamburgse oom Salomon een 
groot deel van zijn levensonderhoud royaal voor zijn rekening nam, nadat 
Heine's vader was weggevallen (die van huis uit ook tot de bemiddelde mid
denklasse behoorde), was dus in het licht van die tijd veel minder ongewoon 
en genereus dan in onze dagen van sociale wetten. Er is in dit verband te
recht op gewezen dat het juist in de joodse traditie paste, dat de man die het 
geld had een familielid dat zich wijdde aan geestelijk werk, dus de rabbijn 
of schriftgeleerde, ondersteunde. Tenslotte verhoogde zo iemand het aanzien 
van de hele sibbe. 16 Uit Heine's opvattingen blijkt dat hij op grond van die 
traditie zich eveneens moreel gerechtigd voelde, als de man wiens intellectu
eel werk de familienaam roem en bekendheid bezorgde, daarvoor financieel 
op zijn oom die miljonair was te steunen . Juist de toenemende ambivalentie 
van normen in die vroeg-liberale samenleving, waarbij zoiets enerzijds al als 
een teken van grote generositeit, anderzijds toch nog als tamelijk normaal 
werd begrepen, komt in de relatie tussen Heine en Salomon treffend tot uit
drukking. Toen na diens dood in 1844 zijn zoon de toegezegde vaste rente 
eerst niet wilde betalen en, na een verbitterde strijd met de dichter, koppelde 
aan een soort censuur in die zin, dat Heine niets nadeligs over zijn familie 
zou publiceren , voelde die zich dan ook mateloos vernederd en bleef furieus 
tegen deze behandeling protesteren. 17 Hij moest zich toch erin schikken; af
hankelijk als hij bleef van die bron. Daarbij vocht hij van zijn kant, zoals 
ook bij andere gelegenheden, met het wapen dat hem ter beschikking stond: 
de dreiging met zijn gevreesde pen; een soort chantage dus die overigens 
lang niet altijd het gewenste effect op zijn tegenspelers had en aantoont dat 
Heine soms op een wat naïeve wijze de kracht ervan overschatte. IS 

Het probleem op zich zelf is natuurlijk van alle tijden: Als men begrip 
heeft voor de geldschieter - vorst, mecaenas, staat of rijke oom - die in ruil 
loyaliteit verwacht van zijn cliënt, moet men ook begrip voor de schrijver 
hebben die zich, al dan niet met innerlijke tegenzin , aan die eisen confor
meert omdat hij niet van de lucht kan leven. Er is hier altijd een marge. De 
zaak wordt pas bedenkelijk indien enerzijds de ondersteuning wordt gekop
peld aan een censuur die de schrijver dwingt om zijn overtuiging ronduit te 
verloochenen en wanneer omgekeerd zo'n schrijver zich inderdaad daardoor 
laat corrumperen. Die kwestie speelde bij Heine vooral een rol bij de affaire 
rond zijn Frans staatspensioen. 19 Na de revolutie van 1848 maakte het 
nieuwbakken ministerie - Lamartine bekend dat Heine van de regering
Guizot een vaste ondersteuning had genoten. Prompt werd in Duitse bladen 
de verdenking geuit dat Heine was omgekocht om vóór Frankrijk en tégen 

16 Werner, a.w. p. 120. Zie voorts Heine's correspondentie met zijn oom Salomon en neef Kar! 
Heine, Briife, dl. 21 , 22. passim. 
IJ Werner, a.w. p. 125. Briife dl. 22, o.a. p. 160. 
l a Briife dl. 22, o.a. p. 199. 
19 Ygl. Wadepuhl , a.w. p. 143 en p. 153 en de m.i . historisch juister behandeling bij Werner, 
a.w. p. 126. 
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Duitsland te schrijven. Heine reageert woedend en verklaart openlijk dat die 
steun geen enkele verplichting had ingehouden en de gebruikelijke bijstand 
van het humane Frankrijk aan politieke vluchtelingen was geweest . De al ge
noemde biograaf Wadepuhl meent dat er wel degelijk van omkoperij sprake 
zou zijn geweest, niet direct van de kant van de Franse regering dan wel van 
het huis Rothschild, dat vanaf 1833 via het ministerie Heine's beruchte pen 
had 'gekocht', in die zin, dat deze zich zou onthouden van hatelijkheden je
gens de Rothschilds, waar hij mee had gedreigd, en dat hij geen politieke 
stukken zou schrijven die de internationale belangen van het bankiershuis 
konden schaden. 2o Hetgeen betekende dat hij de bestaande verhoudingen 
globaal zou aanvaarden omdat een omwenteling de nodige gevaren inhield. 
Wadepuhl constateert dat vanaf die tijd de toon van Heine's artikelen inder
daad gematigder werd en hij verklaart dat op zeer eenvoudige wijze: Heine's 
handen waren gebonden door de financiële steun van de Rothschilds. Mi
chael Werner, die aan Heine's financiën een speciale studie heeft gewijd , ver
meldt hier niets van en constateert slechts dat Heine, in strijd met zijn eigen 
bewering, pas vanaf 1840 door Guizot een pensioen had genoten en niet van
af 1835, het jaar van de maatregelen van de Duitse Bond.21 Heine had een 
direct causaal verband willen leggen tussen die hatelijke maatregelen en de 
Franse generositeit. Voor de beoordeling van Heine's gedrag is dit laatste 
van ondergeschikt belang. Wadepuhls beschuldiging van omkoperij raakt 
daarentegen de kern. Om te beginnen waren Heine's francofilie en zijn hekel 
aan de Duitse, vooral Pruisische toestanden natuurlijk in geen enkel opzicht 
een gevolg van een Frans-Rothschildiaanse pecuniaire ondersteuning maar 
het lag omgekeerd . Zijn standpunt bestond al lang voordien en men kan 
hem bijvallen in zijn verweer dat hij op grond van die instelling dan ook een 
zeker moreel recht had op die steun, althans deze kon aanvaarden zonder 
zijn opvattingen geweld aan te doen. Nu luidt de beschuldiging echter voor
al dat hij zich - in het belang van de Rothschilds en misschien ook van het 
conservatieve bewind van Guizot - van aanvallen op het Metternich-sys
teem zou hebben onthouden. In hoeverre hij zich met het oog op zijn geld
schieters, vanaf 1834/35 de Rothschilds, vanaf 1840 de Franse regering, heeft 
gematigd dan wel dat zijn overtuigingen zelf gaandeweg veranderden, is 
moeilijk uit te maken . Evenals het verwijt dat hij geld zou hebben ontvan
gen, niet zozeer voor wat hij wél dan voor wat hij niet had geschreven . Ook 
hier moet de algehele ambivalentie van normen in het tijdperk van de begin
nende ideologisering van de politiek en van de burgerlijke emancipatie wor
den bedacht. Als beroemd schrijver en als intellectueel meende Heine recht 
te hebben op een zekere goed-burgerlijke levensstijl, zoals zijn befaamde 
Franse collega's die ten toon spreidden. 22 Zeer vermoedelijk overdreef hij 
zijn pecuniaire noden en zijn schulden fors naar de kant van zijn geldschie-

20 Wadepuhl, a.w. p. 149. 
21 Werner, a.w. p. 128. 
" Vgl. Werner, a.w. p. 44. 
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ters en uitgever, terwijl hij naar de kant van de Parijse society en de buiten
wereld de elegante, quasi aristocratische allure aannam, die bij de status van 
een dichter hoorde. Alles duidt erop dat hij doorgaans echter bescheidener 
leefde dan hij in dat opzicht voorgaf en tevens minder arm en door schulden 
geplaagd, dan hij naar de andere kant graag liet doorschemeren. In elk ge
val versluierde hij graag zijn financiële situatie en dat is, en was, zeker bij 
een politieke emigrant die tevens de allure van een beroemd kunstenaar wil
de staande houden, niet ongewoon . 

Dat hij , om zich niet te beroven van de daarvoor onmisbare inkomsten, 
rekening hield met de gevoeligheden en belangen van zijn mecaenaten, lijkt 
plausibel. Het is goedkoop en bovendien onhistorisch gedacht om hier maat
staven aan te leggen uit een latere tijd van algehele politisering en ideologise
ring en van omkoperij te spreken. Te meer omdat Heine nergens dingen 
heeft geschreven die in strijd waren met zijn fundamentele verwerping van 
de Duitse reactie en zijn strijd voor algehele emancipatie en liberalisering. 

Dat alles noopt echter wel tot enige voorzichtigheid bij de lectuur, vooral 
omdat bij geen tweede de verleiding om doorlopend te citeren zo groot is. 
Een aantoonbare scheidslijn tussen quasi zuivere opvattingen en eventuele 
tactische of pragmatische uitspraken is ten enenmale onmogelijk. Maar dat 
geldt waarlijk nie t slechts voor Heine doch voor vrijwel elke journalist en we 
raken hier het universele probleem dat in de kleur van onze politieke opvat
tingen vrijwel altijd belangen zijn gemengd. 

Dat de jonge Heine een aanhanger van de omvattende liberale beweging 
zou worden was in het post-Napoleontische tijdperk nogal voor de hand lig
gend: H et liberalisme was voor de jonge generatie van de burgerij de leer 
van de toekomst, te vergelijken in dat opzicht met het socialisme rond de 
volgende eeuwwende. Als erfgenaam van de humane Verlichtingsideeën 
bood het liberalisme aan joden de beste waarborg om de emancipatie te vol
tooien. Heine's ouders waren verlichte joden en vooral zijn dominerende 
moeder moest niets hebben van het orthodoxe rabbinaat dat zich tegen haar 
huwelijk had verzet. Heine was daardoor formeel te vroeg geboren, dus 
buitenechtelijk. Dat kan de reden geweest zijn dat hij later zijn geboortejaar 
twee jaar post-dateerde. Bewijsbaar is ook dat niet. 23 Hij bezocht een katho
liek gymnasium. Zijn francofili e en verafgoding van Napoleon vinden dus 
een vrij plausibele oorsprong in die Franse tijd ; voor de Rijnlandse joden het 
begin van de bevrijding uit het ghetto. 

Als student kwam hij evenwel na 1819 in het klimaat van de reactie te
recht. De liberale Burschenschaften waren zojuist verboden. Dat leidde tot 
een verschuiving binnen de activistische studentenbeweging naar de roman
tisch-nationale dweperij met het Teutoonse verleden, de befaamde 'Teutsch
tümelei ', die zich tegen Frankrijk keerde en minder tegen het bestaande stel
sel. In deze reactionair-romantische verpakking kon het nationalisme, dat in 

23 Wadepuhl , a.w. is hier zeer stellig maar sluitende bewijzen zijn er niet en anderen blijven 
voorzichtiger. 
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de oorlogen tegen Napoleon was gewekt, nu zijn toevlucht vinden. Die re
actie ging hand in hand met een christelijk réveil en daaraan ontbraken niet 
anti-joodse sentimenten. Een constellatie die zich na 1870 opnieuw en nog 
geprononceerder zou voordoen: Op het moment dat een jood zijn jodendom 
wilde afleggen om volop Duitser te worden, stootte hij op het vijandige 
'terug naar je ghetto' -geroep van de antisemieten. 

In 1822 toen Heine in Berlijn college liep bij Hegel draaide de Pruisische 
regering de emancipatiewetten terug. Heine's kans op een academische loop
baan was verkeken. T erecht is erop gewezen dat hij tenslotte tot het vrije 
schrijverschap kwam, niet uit een oorspronkelijke 'diep-innerlijke' roeping 
(oude romantische voorstelling van de dichter! ) maar toen zijn plannen voor 
een normale burgerlijke carrière vastliepen.24 Hiermee zijn de twee centrale 
pijlers van zijn politieke credo opgericht: Pruisen, de staat die de joden de 
verworvenheden uit de Franse tijd afpakt, is het hatelijke symbool van de 
hatelijke reactie en onvrijheid. En de teutomanie, het retrospectieve nationa
lisme met een christelijk-c1ericale hoed op, vormt de tweede bedreiging van 
alle emancipatie. Het betekende een corrumpering van het ware patriottis
me dat, net als in Frankrijk, met het humane kosmopolitisme versmolt. Zoals 
Heine later zou schrijven: Bij de gedachte aan het vaderland wordt het hart 
van de Fransman wijd, het omvat de hele mensheid. Bij de Duitser krimpt 
het ineen, trekt samen 'wie Leder in der Kälte'.25 Daarmee typeerde hij on
getwijfeld zeer raak een opmerkelijk verschil. Dat vloeide voort uit het histo
rische gegeven dat het Franse nationalisme tevens een pioniersrol kon ver
vuilen vanuit een cultureel superioriteitsbesef dat de anderen slechts mee
warig als achtergebleven stumpers waarnam, terwijl het Duitse nationalisme 
in reactie op en oppositie tot Frankrijk ontstond en daardoor behept was met 
de defensieve afweerhouding van de jongere broer. Het geborneerde stands
bewustzijn dat vooral in Göttingen bloeide versterkte natuurlijkerwijs Hei
ne's verlangen naar emancipatie en afbraak van de oude maatschappij, 
waarin ook de meest begaafde jood nog een buitenstaander bleef. Van begin 
af aan zag hij die emancipatie echter niet alleen als een politiek maar als een 
sociaal vraagstuk. Licht ironisch schreef de student in 1823 aan zijn aan
staande zwager 'Es ist mir Iieb daf3 der künftige Mann meiner Schwester 
kein Revoluzionär ist,. 26 Bij hem zelf lag dat anders en hij voelde zich 'ein 
bif3chen seltsam gestimmt wenn ich zufallig in der Zeitung lese daf3 auf den 
Straf3en Londons einige Menschen erfroren und auf den Straf3en Neapels 
einige Menschen verhungert sind.' Hij zou in Engeland voor de radicalen, 
in Italië voor de Carbonari zijn, maar hij voelt niets voor de Duitse demago
gen; heel simpel omdat bij een overwinning van deze lieden een paar dui
zend joodse kelen, en juist de beste, doorgesneden zouden worden. Met het 
seismografische zintuig van de zwakke buitenstaander herkent hij achter de 

24 Ygl. Werner, a.w. p. 20. 
25 In: Die Romantische Schule (S.W. ) dl. 4. p. 134. 
26 Briefe, dl. 20, p. 70. 
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nationale oppositie tegen het bestaande stelsel de illiberale regressieve krach
ten. Zij bleven voor hem de gevaarlijkste, de waarlijk dodelijke vijand. Een 
eeuw later kreeg hij gelijk! 

Daarmee is ook de derde tegenstander aangeduid: de kerk . Op religieus 
gebied, schreef de 25-jarige, was hij indifferent. Voorzover hij sympathie 
vermocht op te brengen voor het jodendom, was dit alleen uit afkeer tegen 
de kerk: ja, echt Heine, voegt hij daaraan doe, hij zou het meest krasse rabij
nendom wellicht omhelzen als nuttig tegengifY 

Enigszins parallel aan zijn politieke opvattingen ontstaat zijn algemene 
wereldbeschouwelijke credo. 28 Van huis uit, evenals door zijn ervaringen als 
student, was hij zo al gepredestineerd tot uitgesproken tegenstander van alle 
kerkelijke dogmatiek, de christelijke zowel als de joodse. De heersende filoso
fische stroming, de idealistische filosofie van de vroege Schelling en van 
Hegel werd daarmee vanzelf de brede reinigende rivier waar hij in dook om 
een vrij mens te worden. Een kardinale vraag die hem al vroeg bezighield 
en dat tot het letterlijk in elke betekenis van het woord bittere einde zou blij
ven doen, is de vraag, niet Of God maar wàt God is . De vraag dus naar de 
aard van God. 29 Schelling en Hegel werden hier zijn mentoren omdat zij af
rekenden met het deïsme en met een God die de wereld van buiten en van 
bovenaf als een absolutistisch vorst of verlicht heerser regeert. Dat was im
mers de God die ook de rabbijnen en de kerken verkondigden en die de men
selijke natuur, 'het vlees', als slecht en zondig in de ban deed. Tegen die 
ascetische moraal rebelleert de jonge Heine met de vitale en vehemente over
tuiging van zijn jeugdig bloed. 3o Hier vooral ook toonde hij zich een zoon 
van de Romantiek. 

Romantiek is, zoals we al lang weten, een uiterst complex begrip. Men 
heeft het in ruime en engere zin gehanteerd en voor de typologie maakt dat 
alles uit. In dit bestek kan ik daar niet over uitweiden. De Romantiek was 
zowel anti-Verlichting als voortzetting van de Verlichting en op haar bodem 
konden zeer uiteenlopende ideeën en bewegingen wortel schieten, die alle
maal als 'romantisch' kunnen worden gekwalificeerd. 

Heine was een romanticus voorzover de Romantiek het natuurgevoel en 
de kleurrijke uitbundigheid en wonderbaarlijkheid van de wereld bezong, in 
reactie op het classicistische en rationalistische ordenings- en rubricerings
streven. Hier vond hij de rechtvaardiging van de menselijke natuur en haar 
erotische aan leg, die het christendom van het etiket der zondigheid had 
voorzien. Schellings filosofie verkondigde de identiteit tussen de goddelijke 
natuur en het menselijke bewustzijn. Dat moest de van zijn uitzonderlijk ta-

27 Briife, dl. 20, p. 82. 
28 Hiervoor Karl-Heinz Käfer, Versöhnt ohne 0pfer. <urn geschichtstheoretischen Rahrnen der Schriften 
Heinrich Heine's 1824-1844 (Meisenheim 1978). 
29 Ygl. Käfer, a.w. p. I. Ook Hcinrich Heine, <ur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutsch
land (in : S.W. ) dl. 4. p. 76. 
30 Hiervoor met name <ur Geschichte der Religion etc. p. 38. 
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lent doordrongen jonge student enorm aanspreken. Het was heel algemeen 
een filosofie die het biologische krachtbewustzijn en gevoel van grote vitale 
reserves van de jeugd legitimeren kon. En Hegel maakte een eind aan de 
oude tegenstelling tussen God en wereld of God en geschiedenis. Onder hun 
invloed werd Heine pantheïst: God was in de wereld, in de natuur, in bloe
men en bomen, wolken en sterren, evenals in het menselijk hart en de mense
lijke geest. 31 Wanneer Heine in een van zijn mooiste passages zegt dat de 
verheven abstracte filosofie van Spinoza in het werk van Goethe concrete, 
menselijk-warme en betoverende poëzie is geworden, dan dringt zich de 
vraag op, of hij niet ook stiekem aan zich zelf dacht, die de abstracte, zware 
en ambitieuze filosofie van Hegel in lichtvoetige, beminnelijke en kleurrijke 
lyriek heeft omgezet. 32 De persoonlijke externe God was niets anders volgens 
Hegel en Heine dan de projectie van de eigen beperkte menselijke geest. Het 
lijkt al een prelude op Freud . Va ndaar Heine's felle veroordeling van ScheI
ling's latere ommezwaai en conversie . Dat deze grote verkondiger van de 
godgelijke natuur van de mens voor het kruis ging knielen , voor dat symbool 
van levens- en natuurnegatie, het was voor Heine hoogverraad. Voortaan 
bleef Hegel zijn man. Dat die christendom en kruis vanuit zijn historische 
dialectiek en legitimatieleer allerminst afwees doch juist de eenheid van god
delijke en menselijke natuur in Christus beklemtoonde, ontging of negeerde 
Heine daarbij. 

Behalve het pantheïsme vond hij bij Hegel ook dat proces- en vooruit
gangsgeloof dat zijn politieke verlangens ondersteunde. Romanticus was hij 
daarbij ook door zijn bespotting van het huisbakken utilitarisme, nuchtere 
uitloper van de Verlichting, dat de natuur tot menselijk gebruiksvoorwerp 
wilde reduceren en overal de hand van een God-als Super-kruidenier zag. In 
de Harzreise introduceert hij een dikke burger: 'ein glänzend wampiges 
dummkluges Gesicht '.33 De man zag eruit alsof hij het mond- en klauwzeer 
had uitgevonden en hij gaf Heine een college over de doelmatigheid in de 
natuur: 'Die Bäume sind grün weil grün gut ftir die Augen ist'. Waarop Hei
ne hem gelijk gaf en boosaardig eraan toevoegde dat God het rundvee had 
geschapen omdat vleesbouillon de mens sterkt, dat hij de ezels had gescha
pen opdat de mens allerlei vergelijkingen kon trekken en dat hij de mens zelf 
had geschapen 'damit er Fleischsuppen essen und kein Esel sein soll.'34 Zo
lang dit individu hem begeleidde was de hele natuur stom maar zodra de 
man weg was begonnen de bomen weer te spreken, de zonnestralen zongen 
en de blauwe hemel omhelsde de groene aarde. De burger hier dus als sym
bool van dat platte rendementsdenken dat de beginnende industrialisatie be
heerst! Latere uitlatingen van Heine tonen een diepe huiver voor de gevol
gen van die industrialisatie en voor de macht van de machine, die de natuur 

31 .(ur Geschichte der Religion p. 50. 
32 .(ur Geschichte der Religion p. 88. Ook Die Romantische Schule p. 152. 
33 Die Har<.reise (S.W. ) dl. 3 p. 25. 
3+ Ib id. p. 25 /26. 
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verkracht. Voor marxistische historici een dankbaar argument om in Heine 
een anti-kapitalist te zien. Dat was hij ook; alleen weer niet in die zin die het 
marxisme eraan gaf in onze eeuw. In zijn anti-burgerlijke opstelling sloot hij 
geheel aan bij de oudere Sturm- und Drang-traditie, die in de Romantiek 
met haar genie- en individualiteits-cultus een nieuwe opleving had bereikt. 
Als vrij kunstenaar vertolkte Heine een antipathie die als een rode draad 
door heel de 1ge eeuw loopt en die op gespannen voet staat met zijn vurig 
geloof in het liberalisme, dat juist door de geëmancipeerde burgerij werd ge
dragen en in die burgerij de garantie voor vooruitgang zag. Heine's aversie 
tegen Engeland heeft twee wortels: Zijn Napoleon-aanbidding en zijn ro
mantisch anti-utilitarisme, waarbij de Engelsman voor hem de incarnatie 
van de materialistische visbloedige burgerziel werd. Wellicht dat zijn eigen 
weinig succesvolle opleidingsjaren voor de handel en zijn vastgelopen loop
baan als jurist die anti-burgerlijke houding hebben versterkt. 

Heine's verhouding tot de Verlichting is getekend door die dubbelzinnig
heid en dialectiek die alweer kenmerkend zijn voor zijn romantische of door 
de romantische geest van zijn tijd gevormde natuur. Enerzijds is de Verlich
ting voor deze anti-clericaal en individualist de bevrijdingsactie van de men
selijke geest, de doorbraak door dogmatisme en standenheerschappij, de 
moederschoot van liberalisme en vooruitgang. Anderzijds hekelt hij datzelfde 
eenzijdige rationalisme, die verstandelijke zelfgenoegzaamheid als bloedeloos 
en saai. 35 De figuur van de doctrinaire Verlichtingsapostel Friedrich Nicolai 
dient hem als dankbaar object om die geestesgesteldheid belachelijk te ma
ken , al blijft zijn spotternij vermengd met sympathie. Het was Nicolai, die 
uit protest tegen het pathologische sentimentalisme van Goethes Werlher een 
anti-Werther had geschreven en die zich daarmee bij uitstek leende voor de 
rol van Hans Worst. Zijn Werther immers schoot zich niet voor het hoofd . 
H et pistool was alleen met kippebloed gevuld. Hij bezoedelde zich, bleef in 
leven, huwde Lotte , 'kurz' aldus Heine 'endete noch tragischer als im Goe
theschen Original'. 36 Dit rationalisme is voor hem namelijk een aan het 
christelijke ascetisme verwante geesteshouding; ja een soort geseculariseerd 
ascetisme. Een denkbeeld dat later bij Nietzsche terugkeert. Voor Nietzsche 
loopt immers een lijn van het joods-christelijke moralisme en ascetisme naar 
het rationalisme van de Verlichting. In nuce vinden we wezenlijke elemen
ten van Nietzsches filosofie al bij Heine, die naast Schopenhauer misschien 
de belangrijkste voorloper kan worden genoemd . 

Die tweeslachtigheid komt ook tot uiting in Heine's verhouding tot 
KantY Kant is voor hem de Robespierre van de filosofie, die de persoonlijke 
godheid van het Deïsme met zijn vlijmscherpe weerlegging van elk Gods
bewijs heeft geguillotineerd . Net als de Franse revolutionair een typisch pro-

3; Ygl. Käfer, a.w. p. 23. Ook Ulrich Pongs, Heinrich Heine: Sein Bild der Aufklärung und dessen 
romanlische Q.uel/em (Frankfurt 1985). 
36 <:ur Geschichte der Religion, p. 60. 
37 Ibid. p. 69. 
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zaïsche burgerziel, een onkreukbare winkelier: De geschiedenis legde i.p.v . 
meel of suiker bij de één een koning en bij de ander een God op de weeg
schaal en beiden gaven onverbiddelijk het juiste gewicht aan. Maar Kant 
was tevens een gemoedelijke realist die begreep dat het gewone volk niet 
zonder een God kon leven en zo gaf hij in zijn Kritiek van de practische Rede 
weer terug, wat hij in zijn Kritiek van de zuivere Rede had weggenomen. 3S Uit 
Heine's behandeling van Kant blijkt dat hij in deze kunstgreep de noodzake
lijke consequentie van de hele maatschappelijke structuur zag: Zolang het 
volk arm en onwetend is, kan het niet zonder een persoonlijke Godheid. Of, 
zoals hij in zijn Memoires van Schnabelewopski schrijft: 'Wenn der Braten ganz 
schlecht war, disputierten wir über die Existenz Gottes. '39 Met andere woor
den , de immanente Godheid van het pantheïsme kan pas door een geëman
cipeerde vrije mensheid, die geen armoede en ellende meer kent, worden 
aanvaard. Geheel in overeenstemming met de bekende gedachte die juist 
ook door Hegel werd gelanceerd, trekt Heine een directe lijn van de Refor
matie naar de Verlichting en van daar naar de liberale emancipatiebewe
ging. 4o 

Met Luther begon de grote afbraak van het kerkelijke gezag, de terugkeer 
naar het woord en naar het individu. En met Lessing werd ook het gezag 
van dit woord vermorzeld , want onderworpen aan de kritische rede. Het 
christendom veranderde nu in zuiver Deïsme. Luther en Lessing behoren tot 
Heine's huisgoden. 41 Nog in zijn Deutschland, ein Wintermärchen uit 1844 be
zingt hij de reformator in een prachtige passage naar aanleiding van de dom 
van Keulen.42 Die zou juist toen als symbool van de verbinding van de 
nieuwe eenheidsgedachte met het Middeleeuwse verleden eindelijk worden 
voltooid. Achter dat nationale enthousiasme bespeurde Heine onmiddellijk 
die fatale alliantie tussen reactionair Pruisendom, clericalisme en nationalis
me. Met een ietwat voorbarig leedvermaak riep hij uit dat deze grote stenen 
kerker van de geest nooit meer zou worden afgebouwd: 

'Da kam der Luther und er hat sein grof3es ' Halt' gesprochen, 
seit jenem Tage blieb der Bau des Domes unterbrochen. 
Er wird nicht vollendet trotz allem Geschrei der Raben und der Eulen, 
die altertümlich gesinnt so gem in hohen Kirchtürmen weilen.'43 

Zijn overgang tot het protestantisme in 1825 was een zuiver pragmatisch
formele daad omdat de doop, zoals hij het formuleerde, voor elke jood het 
toegangsbewijs tot de Europese beschaving was. Maar ofschoon hij de pro
testantse kerk alszodanig nauwelijks minder verwierp dan de katholieke, 

38 Ibid. p. 77. 
39 Aus den Memoiren des Herrn Schnabelewopski, (S.W. ) dl. 6. p. 64. 
40 Zur Geschichle der Religion, p. 47. ook Käfer, a.w. p. 33. 
41 Over Luther in: Zur Geschichle der Religion, p. 26. Over Lessing ibid. p. 63. 
42 Deulschland ein Winlermärchen (S.W. ) dl. I , p. 388. 
43 Ibid. p. 395. 
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prees hij het protestantisme als historisch fenomeen en als moeder van de in
dividuele vrijheid. De invloed van HegeIs idealisme, dat zo diep in het Duit
se protestantisme was geworteld, is hier evident.43a 

Tegenover het in zijn ogen te negativistische criticisme van de Verlichting 
en van Kant, zag hij nu in de natuurfilosofie van Schelling en Hegel de on
misbare positieve aanvulling: God was weer terug. Maar nu in de natuur en 
in de mens zelf, in het historische proces dat naar een toekomst van vrije 
mensen zou leiden, een 'Demokratie gleich herrlicher, gleichheiliger, gleich
beseeligter Götter', zoals het in 1835 heet. 44 In zijn Reisebilder had hij al de 
emancipatie bezongen als de grote opgave van de tijd. 45 Dat was in 1828 ge
weest. 

Men kan bij Heine twee verschillende niveaus onderscheiden: Het algemeen 
filosofisch-religieuze en het politiek-sociale. Op elk niveau construeert hij één 
grote dominante polariteit. 

Op het algemene vlak plaatst hij het ascetische spiritualisme, zoals hij het 
noemt , tegenover het zinnelijke hellenendom; verloochening van de natuur 
versus aanvaarding van de natuur; monotheïsme versus pantheïsme. En 
daarbij zijn dan zowel jodendom als christendom de vruchten van dat asceti
sche spiritualisme en zelfs in het rationalisme van de Verlichting bespeurt 
Heine diezelfde geest; de geest van het abstraherende raisonnement, dat de 
schoonheid van de natuur en de hartstochten ontkent of door bloedeloze 
schematisering opheft. 46 Het is de Romantiek met haar quasi-religieuze na
tuur- en gevoelsverheerlijking, haar poëtisering van het leven, die hier 
spreekt: Het lichaam is goddelijk. De materie noemt Heine, in zijn polemiek 
tegen het joods-christelijke ascetisme, heilig. 47 Dat geeft meteen het verschil 
aan met het Franse materialisme. Materialist in de filosofische betekenis van 
het woord was Heine allerminst. De idealistische injectie die de student van 
Schelling en Hegel had meegekregen en zijn door de Romantiek bevestigde 
erotische aanleg brachten hem omgekeerd niet tot een afleiding van de geest 
uit de stof maar tot een idealisering van de stof. Het hellenendom met zijn 
pluralistische godenwereld was voor de pantheïst Heine daarbij de grote ge
zonde tegenvoeter van het door zondebesef gekwelde joods-christelijke mo
notheïsme. Nietzsche vond hier essentiële bouwstenen. 

Op het politiek-sociale plan is er de tegenstelling tussen reactie en vooruit
gang, absolutisme en liberalisme. Waarbij Heine een verband ziet tussen die 
reactie en dat natuur-vijandige spiritualisme en omgekeerd tussen pantheïs
me en vooruitgangsgeloof, tussen de bevrijding van een leer die het vlees ver
loochent en de bevrijding van de mensheid uit de boeien van de standen-

4Ja Zie die Romantische Schule, p. 136. Heine wijst ook al op de protestantse wortels van HegeIs 
fi losofie. 
44 ,(ur Geschichte der Religion, p. 51 . 
4S Reise von München nach Genua (S.W.) dl. 3. p. 259. 
-16 Vgl. ,(ur Geschichte der Religzon p. 23. Ook Ludwig Biime (S.W. ) dl. 6. p . 137/38. 
47 ,(ur Geschichte der Religion, p. 48. 
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staat. Een theorie die in onze eeuw in de marxistische psychologie van een 
Wilhelm Reich en Erich Fromm herleeft. Merkwaardig blijft zijn (al ge
noemde) waardering van het protestantisme. Hij noemt dit het beginsel van 
de evolutie, het katholicisme dat van de stabiliteit.48 Dat het protestantse 
Pruisen tevens de haard van de reactie voor hem blijft, is daarmee niet in 
strijd omdat hij een verschil maakt tussen het protestantisme als positieve 
confessie en als historisch-geestelijk beginsel van kritisch denken. 

Dat de romanticus Heine - in tegenstelling tot zo vele romantici - het ka
tholicisme als de grote boosdoener beschouwt, lijkt vreemd . Ook hier maakt 
hij echter een verschil. Voor de middeleeuwen vindt de dichter even vertede
rende en nostalgische tonen als anderen.49 Maar het eigentijdse katholicisme 
is voor hem bovenal reactie en daarachter en daarnaast betekent het de oude 
Paulinische veroordeling van het vlees. De veel sterkere materialistische in
slag in de katholieke theologie en de ontvankelijkheid van de kerk voor het 
schouwspel, het bonte ritueel , die op de romantici zo'n aantrekkingskracht 
uitoefenden, kon hij na tuurlijk niet negeren. Hij lost dat dilemma op door 
rustig van een 'katholiek protestantisme' te spreken. De wereldse Renaissan
cepaus Leo X was voor hem even protestants als Luther. En Michelangelo 
en Titian ... het waren protestanten! 50 

Naast deze vrolijke sofistiek gaf Heine op andere plaatsen terdege blijk 
van een ruimere visie . De middeleeuwse kerk noemt hij de waarlijk ' roman
tische' en dat is in deze context een compliment. Zijn haat jegens de clerus 
heeft ook te maken met machinaties tegen zijn persoon, zoals het persoonlij
ke en het ideële bij Heine dikwijls samengaan. Rond 1827 hoopte hij een 
professoraat in München te verkrijgen . Hij liet doorschemeren dat hij zich 
dan politiek zou matigen. Ook zijn lovende opmerkingen over de Beierse 
koning in deze tijd moeten met die plannen in verband worden gebracht.5\ 
Die werden door de Ultramontaanse partij van Ignaz Döllinger echter ver
ijdeld . 

Een aparte vermelding verdient zijn verhouding tot Goethe, die hij op
zocht, zonder dat dit bezoek uitging boven een koel-formele beleefdheidsvisi
te. Enerzijds vereerde hij de oude meester als de moderne incarnatie van 
hellenendom, als de grote pantheïst, waarbij geest en natuur in harmonie 
versmolten zijn. Goethes rijpe werken zijn voor hem het voorbeeld van een 
zuivere objectieve uitbeelding van de wereld : 'Die Natur wollte wissen wie 
sie aussah' heet het 'und sie schuf Goethe' .52 Maar aanvankelijk stond de 
jonge dichter en student heel wat kritischer tegenover de oude dichter. Heine 
kritiseerde, a ls man van de jonge generatie na 1820, die in vooruitgang ge-

48 In een bespreking van Wolfgang MenzeI , Die deutscht LilteTatuT (S.W. ) dl. 6 p. 371. 
49 Bijv. ZUT Geschichte deT Religion, p. 13, maar vooral in: Die Romantische Schule p. 120-127. Ook 
ShakespeaTes Mädchen und FTauen, (S.W. ) dl. 2, p. 94. 
;0 Die Romantische Schule , p. 127. 
>I Hiervoor Wadepuhl , a.w. p. 116 en Werner, a.w. p. 30. 
" Reise von München nach Genua (S.W. ) d l. 3. p. 252. 
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loofde en het politieke engagement verkondigde, het indifferentisme, zoals 
hij het noemde, van Goetheaanse makelij. Hij was het aanvankelijk eens met 
MenzeI en Börne die Goethe daarom attaqueerden. Dat wil zeggen, hij was 
het gedeeltelijk met hen eens voorzover het Goethes apolitieke hoofs-conser
vatieve instelling betrof. Dat zij ook de kunstenaar kleineerden wekte al da
delijk zijn protest. Alle ook zeer persoonlijke ergernis over Goethes afwijzen
de houding jegens zijn werk en persoon, vertroebelde nooit zijn zuiver oor
deel en zijn erkenning van Goethes uitzonderlijke grootheid. Wel distan
tieerde hij zich op karakteristieke wijze van Goethes vorm van pantheïsme, 
waarbij onvoldoende onderscheid werd gemaakt tussen stenen en mensen, 
natuur en geschiedenis: God, corrigeert Heine, is niet in alle dingen gelijke
lijk aanwezig maar in gradaties: 'Alles is nicht Gott sondern Gott ist alles' .53 
God moet feitelijk gedacht worden als proces. 

Hier biedt Hegel hem dus een mogelijkheid om zijn pantheïsme te verbin
den met politiek engagement. Hier spreekt de kunstenaar-activist versus de 
kunstenaar-observator 'au dessus de la melee'; het dynamische versus het 
statische pantheïsme, dat nog in een vaste wereldorde van pre-revolutionaire 
makelij was geworteld; het jonge versus het oude Duitsland. 

Daarbij is Heine's interpretatie van het kwaad opmerkelijk. Het kwaad 
blijft voor de pantheïst een apart probleem. Het kwaad nu is met het spiri
tualisme, met het christendom in de wereld gekomen als een waanidee. 54 Het 
kwaad is niets anders dan de rebellie van de materie, de natuur tegen de on
derdrukking en verwerping door het ascetische geloof. Dat de materie - in 
de zin van natuur - het boze zou zijn, is niet anders dan godslastering! Ook 
hier hierkennen we al Nietzsche. En Freud. 

Met de julirevolutie slaat bij Heine de vlam in de pan. Aangezien hij bin
nen Duitsland overal op moeilijkheden stuitte met zijn scherpe kritiek en ko
mische karikaturen van tegenstanders, vestigde hij zich in 1831 in Parijs . De 
Fra nsen zijn nu meer dan ooit het grote volk dat de mensheid de weg om
hoog wijst. De Fransen hebben haar twee onmisbare dingen geschonken, al
dus Heine eche heineaans: de gelijkheid en de goede keuken.55 

In die eerste Parijse jaren vallen nu zijn contacten met de Saint-Simonis-

53 Die Romantische Schuie, p. 145. Aan zijn vriend Vamhagen von Ense, een groot bewonderaar 
van Goethe, schreef Heine op 30.10.1827 (Briefe) dl. 20, p. 304, dat Goethe zich blijkbaa r nega
tief over hem, Heine, had uitgela ten , echter: 'Wolfgang Goethe mag immerhin das Völkerrecht 
der Geister verletzen, er kann doch nicht verhindern daG sein graGer Name einst gar oft zusam
men genannt wird mit meinem Namen.' En n. a.v. M enzeIs fell e aanval op Goethe, op 
28.11 .1828 (Ibid. ) p. 307: 'Die Stellen über Göthe habe ich nicht ohne Schmerzen lesen können. 
lch möchte sie rtir keinen Preis geschrieben haben ... Ich gegen Göthe schreiben? Wenn die 
Stern am Himmel mir feindlich werden, darf ich sie deGhalb schon rtir bloGe I rrlichter erklä
ren' ... Der jetzige Gegensatz der Göthischen Denkweise , nemlich die deutsche Nazional
beschränktheit und der seichte Pietismus sind mir ja am fatalsten. DeGhalb muG ich bey dem 
graGen Heiden aushalten, quand même -' 
S4 In: '<;:ur Geschichte der Reiigion, p. 50. 
;; Reise Don München etc. p. 259/60. 

205 



22 H. W. von der Dunk 

ten.56 Herhaaldelijk bezocht hij de bijeenkomsten in de Rue Taitbout. Na 
zijn kritiek op alle gevestigde religies zag hij vermoedelijk in het Saint Simo
nisme zoiets als een nieuwe positieve religie. Met name in de interpretatie die 
Prosper Enfantin eraan gaf; een hoopvolle verkondiging van een rechtvaar
dige samenleving, waarin voor de intellectuele elite een leidende rol was 
weggelegd. Maar hij verbindt dit Saint Simonisme zeer nadrukkelijk met het 
Duitse pantheïsmeY Het is voor hem de practische sociale uitwerking ervan. 
Hij beklemtoont bovenal het religieuze aspect en spreekt van een 'Mytholo
gie der Vernunft,.58 

Was Heine een proto-communist, zoals hij door sommigen in de marxisti
sche literatuur wordt voorgesteld? Men kan moeiteloos tal van uitlatingen 
vinden die dat lijken te bevestigen. Heine zelf beweert in 1844 dat hij het 
' program van het Communisme' al lang had ontworpen.59 Zijn overtuiging 
dat de ware omwenteling een sociale en geen zuiver politieke mag zijn , zijn 
vele nauwe relaties met juist sociaal-revolutionaire figuren, zijn uitgesproken 
hartelijke verhouding tot de jonge Marx en tot de jonge Lasalle tijdens bei
der verblijf in Parijs, dat alles ondersteunt die opvatting. 

Daartegenover staan dan echter, vooral vanaf de jaren veertig, uitlatingen 
van afschuw voor het communisme.6o Slaat dat alleen op het pre-marxisti
sche communisme van baboefiaanse signatuur, zoals o.a. Kreutzer en Reeves 
beweren?61 Wie zijn diepe afkeer van elk doctrinarisme als uiting van dat 
bloedeloos-gevaarlijke 'spiritualisme' bedenkt, heeft moeite om het zo simpel 
te zien. Ongetwijfeld had het communisme voor hem in aanleg een heilzame 
functie, ook na 1848 nog, en wel als cosmopolitisch tegengif tegen het op
komende Duitse nationalisme.62 Maar vooral als zodanig. Een letterlijke ver
werkelijking was heel iets anders. In Marx bewonderde hij ongetwijfeld de 
scherpe penetrante intelligentie, gekoppeld aan de filosofische scholing en 
vooral diens verwerping van het illusionisme dat hij bij vele linkse democra
ten onder de emigranten aantrof. Evenals diens fundamentele overtuiging 
dat alleen een sociale ommekeer een einde aan de bestaande verhoudingen 
kon maken. Of hij ook de systematische uitwerking van Marx ' ideeën na 
1844, diens hele geschied filosofie en leer zo zou hebben toegejuicht, is niet 
bewezen en op grond van bovenstaande anti-doctrinaire grondhouding zeer 
twijfelachtig. Want aan heel zijn denken lag het hartstochtelijke individua
lisme van de kunstenaar ten grondslag. Het was het ideaal van de vrije 

56 Vgl. Käfer, a.w. p. 23. Ook Wadepuhl , a.w. p. 131. Zie ook een brief van Heine aan Varnha
gen, mei 1832 ( Briefe ) dl. 21. p. 37. 
57 .<:,ur Geschichte der Religion, p. 51. Käfer, a.w. p. 23. 
58 Käfer, a.w. p. 26. 
59 Käfcr, a.w. p. 16. 
60 Hiervoor o.a. Lutetia , (S.W. ) dl. 5. p. 174, p. 257 en Geständnisse, (S.W. ) dl. 4, p. 263. Voorts 
Walter Grab, Heinrich Heine als politischer Dichter (Heidelberg 1982) p. 40. 
61 Zie Käfer, a .w. p. 226. L. Kreutzcr, Heine und der Kommunismus (Göttingen 1970); N. Reeves, 
Heine and theyoung Marx (Oxford German Studies 7, H. 3 1972). 
62 Ludwig BO'me, (S.W. ) dl. 6. p. 193. Ook W. Grab, a.w. p. 127. 
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schrijver en de geëmancipeerde jood, het protest tegen de obstakels van de 
bestaande maatschappij, dat hem bezielde. 

Het woord 'democratie' dat Heine herhaaldelijk gebruikt, was nog zeer 
polyinterpretabel. Het had bij hem een eschatologische klank. De reële ge
lijkheid was nog ver weg en kon als utopische maat dienen om de bestaande 
samenleving te hekelen. Het was een sterk esthetische democratie- en gelijk
heidsvoorstelling, die haar waarde ontleende aan het contrast met de hiërar
chische toestanden van het ogenblik. Nergens geeft Heine natuurlijk nader 
aan hoe dat aardse paradüs met 'Brot ftir alle Menschenkinder' er zou moe
ten uitzien. Een enkele keer slechts schetst hij een verheven en wat zweverig 
beeld : 'Einst wenn die Menschheit ihre völlige Gesundheit wieder erlangt, 
wenn der Friede zwischen Leib und Seele wieder hergestellt und sie wieder 
in ursprünglicher Harmonie sich durchdringen, dan wird man den künst
lichen Hader den das Christentum zwischen beiden gestiftet, kaum begreifen 
können.,63 Het sectarisme van de Saint Simonisten stuitte hem als snel tegen 
de borst en evenzeer botste hij met de radicale Duitse emigrantenvleugel en 
hun hoofd, Ludwig Börne. Achter hun steile doctrinarisme bespeurde hij 
weer die ascetische geest, die aan jodendom en christendom gelijkelijk herin
nerde. In zijn boek over Börne uit 1840 (na diens dood geschreven ) maakte 
hij die controverse wereldwijd bekend.64 Dat leidde tot zijn isolement. Het 
hele radicaal-democratische kamp had hij immers knalhard voor het hoofd 
gestoten.65 

In de jaren veertig botste hij eveneens met de hele politieke tendens-poëzie 
van een Gutzkow, Herwegh, Freiligrath, Hoffmann von Fallersleben en 
anderen. Ten eerste omdat hij hun poëzie geen poëzie vind t en ten tweede 
omdat hun tendentie hem niet bevalt. Kunstenaar en radicaal kwamen alle
bei in het geweer.66 Het optimistische geloof dat vanuit deze verzen een ver
andering kan worden bewerkstelligd, dat de dichters vanachter hun schrijf
tafel de machtsverhoudingen zouden kunnen verschuiven, acht hij een illu
sie. Met scherpe blik ontwaart hij bovendien bij sommigen hunner een afglij 
den naar het nationalisme en bij anderen naar een doctrinair getheoretiseer. 
Eens, in zijn Reisebilder had hij het nationalisme in Europa passé genoemd: 
voortaan zouden slechts de twee grote polaire partijen van vooruitgang en 
van behoud de dienst uitmaken. 67 Nu, na 1848, zag hij in Duitsland dat het 

63 In: Zur Geschichte der Religion, Käfer, a. w. p. 197 /98 . 
&! Ludwig Biirne, p. 129-236. Zie ook Hans Kaufmann, Die Denkschrift Ludwig Biirne und ihre Stel
lung in Heines Werk (in: Manfred Windfuhr ed. Heine Studien . Internationaler Heine-Kongress 
1972. Hamburg 1973). 
65 Hiervoor zeer instructiefHeines correspondentie met zijn uitgever Julius Campe in Hamburg, 
in 1841 (Briife ) dl. 25 . Daar schrijft Campe op 16.3.1841 o.a.: 'Ha ben Sie vergessen was ich 
Ihnen sagte: Börne sey der Hausgötze - diesen hätten Sie zerschlagen wollen, das lassen sich 
die Menschen nicht bieten.' a.w. p. 311. Zie ook Richard Gary Hooton, Heinrich Heine und der 
Vormär~ (Meisenheim 1978) p. 9. Voorts Hans Kaufmann, a .w. p. 178. 

66 Hiervoor de studies van Hooton, a .w. evenals van Grab, a .w. 
67 Reise von München nach Genua (S.W.) dl. 3. p. 258. 
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cosmopolitisme binnen de liberale beweging door nationalistische sentimen
ten werd aangevreten. 

In zijn Lutetia profeteert hij tegelijkertijd dat de communisten (Saint 
Simonisten en Fourieristen) de meerderheid van de revolutionaire beweging 
in hun greep zullen krijgen . Het is de kleine fanatieke groep, te vergelijken 
met de eerste christenen onder Nero, die uiteindelijk de lauwe gematigde 
meerderheid zal beheersen . Een vooruitzicht dat hem eerder met afgrijzen 
dan met geestdrift vervult.68 Ook hij maakt dat bekende onderscheid tussen 
'het volk' als een mythische formule, incarnatie van gezond inzicht, het in
strument dat over de zu ivere A beschikt en de ongewassen, stinkende, prole
tarische massa , die in concreto 'het volk ' uitmaakt. In zijn botsing met de 
tendentie-d ichters zoals Gutzkow wordt hij voor verkapt aristocraat tegen
over de proletarische vleugel uitgemaakt.69 Daarin schuilt veel waars. Hij 
stond zowel rechts, als - in zijn sociale kritiek - links van de anderen. 

Dat zijn financiële bronnen hem op bepaalde punten tot matiging hebben 
gebracht, waardoor de verdenking van omkoperij bij zijn tegenstanders 
voedsel kreeg, is niet uit te sluiten. Vooral omdat hij op dit punt extra gevoe
lig reageert. In zijn Deutschland, ein Wintermärchen staan de veelzeggende re
gels: 

' Ich bin kein Schaf, ich bin kein Hund, 
kein Hofrat und kein Schellfisch -
Ich bin ein Wolf geblieben, mein Herz 
und meine Zähne sind wölfisch.'7o 

Dit als antwoord op de beschuldiging dat hij zou zijn overgelopen naar de 
(gematigde of reactionaire ) honden. 

Toch is er voor zijn toenemende isolering nog een andere reden. Al naar 
gelang de revolutionaire beweging tot een ideologie moest stollen met doctri
naire trekken en de dragers sectarisch werden, kwam zijn individualisme in 
opstand. 71 Maar het was dat niet alleen. Ik heb zijn filosofische en politieke 
denkbeelden geschetst: pantheïsme, natuurverheerlijking, liberale en later 
zelfs sociaal-revolutionaire denkbeelden! Maar die laatsten worden telkens 
begeleid door een contrapuntisch georkestreerde scepsis die haar neerslag 
vindt in zijn ironie en zelfspot. Heine bleef heen en weer geslingerd tussen 
zijn hoop en geloof in vooruitgang, zijn quasi-religieuze vrijheidscredo -
waarbij hij zo duidelijk de tijdgeest reflecteerde - en tussen zijn inzicht in 
de gebrekkigheid van de menselijke natuur en van heel dit ondermaanse. Hij 
was - ik heb het al herhaaldelijk opgemerkt - romanticus. Hij zag zich zelf 
zo. Tevens echter noemde hij zich een romanticus difroqué, een afvallige!71a 

68 Zie Kommunismus, Philosophie und Klerisei (S.W. ) dl. 5, p. 335. Ook Geständnisse, p. 263. 
69 Vgl. Hooton, a.w. p. 24. 
70 Deutschland, ein Wintermärchen , p. 409. 
71 Zie Geständnisse p. 264. 
71. Geständnisse p. 235. 
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Feitelijk was hij dat van begin af aan. De romantische gevoelsverheerlijking 
prikte hij als een illusie door. De eenheid tussen mens en natuur is definitief 
verbroken, de naïviteit is verloren.72 AI zijn vroege lyriek is zowel romantisch 
als persiflage op de Romantiek. 

Natuurlijk was zijn politiek engagement oprecht. Hij heeft er de zware tol 
van een lang ballingschap voor betaald en ook als hij zich met het oog op 
zijn onmisbare geldschieters af en toe wat heeft ingehouden en geconfor
meerd , dan was er nooit sprake van een opportunistische verloochening van 
zijn idealen . Maar ook die worden gekleurd door diezelfde ironische distan
tie vanuit het inzicht in hun illusionisme; het gevoel dat er een barst door 
de schepping loopt die alleen door de poëzie kan worden overbrugd. De 
hongeropstand van de Silezische wevers in 1844 inspireerde hem tot een pro
letarische strijdzang, Die schlesischen Weber, die preludeert op Brecht en 
andere sociaal-revolutionaire dichters uit onze eeuw, maar die in grimmige 
kracht en directheid nooit meer zou worden overtroffen, nauwelijks geëven
aard. 73 Enkele jaren later echter is er het gedicht Die WanderraUen: 

'Es gibt zwei Sorten Ratten 
Die hungrigen und die satten . 
Die satten blei ben vergnügt zu Haus, 
Die hungrigen aber wandern aus.,74 

De naderende opstand van het hongerige proletariaat zal onvermijdelijk zijn 
en de angst van de bezittende vadsige burgerij wordt gepersifleerd: 

'Die Wanderratten, 0 wehe! 
sie sind schon in der Nähe 
sie rücken heran, ich höre schon 
ihr Pfeifen, die Zahl ist Legion' 

Met fraaie ideologische leuzen zijn de berooide massa's dan niet langer te
vreden: 

'Ein schweigender Stockfisch in Butter gesotten 
behaget den radikalen Rotten 
viel besser als ein Mirabeau 
und alle Redner seit Cicero.' 

Men kan dit zien als een vervolg-gedicht op Die Weber en als bewijs van 
Heine's communistisch-sociaal-revolutionaire gezindheid, maar evengoed en 
met meer recht kan men het zien als een teken van illusieloosheid ten aan
zien van de onvermijdelijke omwenteling en de weinig idealistische impulsen 
die mensen bewegen. In dat opzicht sluit het gedicht eerder aan bij de uitla
tingen van afgrijzen ten aanzien van een communistische maatschappij. 

72 Bijv. in Die Romantische Schule. 
73 Die schlesischen Weber (S.W. ) dl. I. p. 307. 
1< Die Wanderratten, (S.W.) dl. I. p. 384/85. 
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De revolutie van 1848 kon hem, anders dan die van 1830, weinig vreugde
kreten ontiokkenJ5 Ongetwijfeld heeft dat ook met zijn toen reeds ongenees
lijke ziekte te maken. Hij kon niet meer meedoen, was een verlamde toe
schouwer. Maar tevens veroordeelde hij het halfslachtige karakter van de re
volutionairen. Dus toch weer een proto-communist of marxist? Teleurgesteld 
schrijft hij nog: 

'Manchmal kommt mir in den Sinn 
nach Amerika zu segeln, 
nach dem grollen Freiheitsstall 
der bewohnt von Gleichheitsftegeln.'76 

Of hij Toqueville gelezen had is niet bekend maar niet onwaarschijnlijk. In 
elk geval spreekt hier de Europeaan die zich een samenleving zonder ver
schillen niet kan voorstellen; een land: 

'Wo die Menschen Tabak käuen 
wo sie ohne König kegeln 
wo sie ohne Spucknapf speien.' 

en hij eindigt melancholiek dat zijn eigen ster aan de hemel onvindbaar is: 

' . .. sich vielleich t verirrt am Himmel, 
wie ich selber mich verirrt 
in dem irdischen Getümmel.' 

Hoe striemend hij ook de zweep haalt over de christelijk-conservatieve ro
mantici, Görres, de late Brentano, de late Schelling, de late Tieck, de late 
Zacharias Werner, al die convertieten ... de romanticus en dichter in Heine 
met het oog voor de kleurenrijkdom, de raadselachtige poëzie, de paradoxen 
en contrasten van het leven, steigert ten overstaan van het opkomende egali
tarisme. Hij zag die kostelijkheden bedreigd door een tijdperk van de machi
ne en de democratie .77 Hij zag dat zijn vrijheidsideaal gecorrumpeerd werd, 
maar nu vanuit de andere kant: 'Sowie die Demokratie wirklich zur Herr-

75 Zie een brief van 12.4.1848 (Briife) dl. 22, p. 271. Ook Geständnisse, p. 245. 
76 'Jetzt wohin? ' (S.W. ) dl. 2. p. 275/76. In Ludwig Biime schreef hij nog veel duidelijker: 'Oder 
soli ich nach Amerika, nach diesem ungeheuren Freiheitsgefangnis, wo die unsichtbaren Ketten 
mich schmerzlicher drücken würden, als zu Hause die sichtbaren und wo der widerwärtigste 
aller Tyrannen, der Pöbel , seine rohe Herrschaft ausübt! Du weiSt, wie ich über dieses go tt
verfluchte Land denke , das ich einst liebte, als ich es nicht kannte ... Und doch muS ich es 
öffentlich loben und preisen, aus Metierpflicht. .. Ihr lieben deutschen Bauern! geht nach Ame
rika! dort gibt es weder Fürst noch Adel, alle Menschen sind dort gleich, gleiche Flegel. . . mit 
Ausnahme freilich ei niger Millionen, die eine schwarze oder braune Haut haben und wie 
Hunde behandelt werden!' p. 153. Is de kernproblematiek van de Amerikaanse cultuur en 
samenleving ooit pregnanter geformuleerd? En van de 'Metierpflicht' om Amerika openlijk te 
prijzen kunnen ook velen in Nederland meepraten, zonder dat ze echter zichzelf daarbij zo 
doorhebben als Heine. 
77 Bijv. in Geschichte der Religion, p. 68. waar het computertijdperk als het ware al even wordt 
gepersifleerd. 
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schaft gelangt, hat alle Poësie ein Ende. Der Übergang zu diesem Ende ist 
die Tendenzpoësie. Deshalb - nicht bi oB, weil sie ihrer Tendenz dient - wird 
die Tendenzpoësie von der Demokratie begünstigt.'78 

Zijn democratievoorstelling is in wezen populistisch. Dat blijkt uit zijn lof 
voor Louis Napoleon, die de orde herstelt op quasi-populistische basis. 79 Het 
gaat er hier niet om of Heine de nieuwe heerser juist heeft beoordeeld maar 
wat hij in hem zag. Zijn Bonapartisme, dat onder de indruk van de hoog
gestemde verwachtingen van de julirevolutie was getemperd, laaide na de 
mislukkingen van de februari revolutie weer op. Die revolutie was volgens 
hem te laat of te vroeg gekomen. 79a Tegelijkertijd vond hij echter de sociale 
revolutie en de herverdeling van het bezit noodzakelijk, maar kennelijk 
onder leiding van een sterke man. Het communisme met zijn egalitaire ideo
logie zal cultuur en kunst vernietigen. Die tweeslachtigheid blijft bestaan. Ik 
kom daar tot slot nog op terug. 

Tegenover Börne verklaarde hij eens dat hij met evenveel gemak tegen zijn 
overtuiging kon schrijven als ervoor.80 Koren op de molen van hen, die in 
Heine tenslotte een opportunist willen zien! Die woorden echter waren ken
nelijk bedoeld om de zo principiële en moralistische Börne op stang te jagen 
en dat lukte ook prompt. Was het echter pure opschepperij? Was het niet in 
laatste instantie weer de erkenning van de ontoereikendheid van al onze po
litieke standpunten en ook van de rol die het toeval daarbij speelt? En daar
boven een hommage aan zijn beroep, het schrijverschap, dat via taal de we
reld kan veranderen, zus of zo? Was het niet het inzicht dat wij een keuze 
moeten doen maar dat aan elke keuze het vraagteken blijft kleven? 

Ik geloof het niet dat er zozeer van een kentering van zijn politieke ideeën 
gesproken kan worden dan wel van een toenemende relativering op grond 
van het inzicht in hun betrekkelijkheid.81 En dat hield uiteraard ook ver
band met zijn ziekte want vanaf 1848 was hij voorgoed veroordeeld tot zijn 
'M a trazzengruft '. 

In de literatuur wordt daarentegen wel eens van een wending gesproken 
en die word t dan met stille triomf gevierd als de bekering tot het geloof van 
de grote afvallige en godsloochenaar.82 Nu is het juist dat Heine zich inder-

78 In Gedanken und Einfälle. Bij Hooton, a . w. p. 45. 
79 Zie o.a. Shakespeares Mädchen und Frauen , p. 11 5. Over Louis Napoleon zie Geständnisse, p. 249/ 
50. Ook een brief aan Gustav Kolb, 21.4. 1851 (Briefe) dl. 23, p. 97. 
79. In een brief aan Kolb van 13.2.1852 (na de staatsgreep van 21 december 1851 ) blijkt Heine 
overigens weer teleurgesteld: Louis Napoleon is de leeuw in een ezelshuid gebleken, dat wel , 
maar zijn (Heines) bonapartisme moet het nu toch aAeggen tegen het verdriet, dat de mooie 
idealen van vrijheid, gelijkheid en politiek fatsoen wederom in puin liggen. ( Briefe) dl. 23. p. 
180/81. 
80 T e vinden bij Wadepuhl, a.w. p. 333. 
8 1 Treffend in dit verband is een uitlating, waarin hij zegt: ' . . . wie es oft von den kleinsten Zuf<il
len abhing, daB wir dieser statt jener Partei zufielen und uns jetzt nicht in einem ganz entgegen
gesetzten Feldlager befinden.' Geciteerd bij Wadepuhl, a.w. p. 368. 
82 Wadepuhl , a .w. p. 367; Louis Cuby, Die theologische Revision in Heines Spät<.eit (in: Manfred 
Windfuhr ed. a.w. ) p. 336. 
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daad nadrukkelijk afkeerde van het pantheïsme uit zijn jeugd en vroegere ja
ren : De gedachte dat elk mens al een kleine god zou zijn .. . wat een hybris! 
De verlamde invalide man kon niet meer geloven wat de van levenslust en 
overmoedig zelfbewustzijn barstende jonge student had geloofd. Met gena
deloze openhartigheid bekent hij dat hij in zijn vereenzaming, lam, blind, 
gekweld door nachtelijke krampen, een God nodig heeft om aan te roepen.82a 

En in overeenstemming met zijn eigen analyse van de menselijke Godsvoor
stelling zorgt hij dat zijn God op hem zelf gaat lijken, een projectie wordt. 
Hij noemt hem ironisch de grote ironicus. Die heeft hem zelf, de kleine ironi
cus, ruimschoots overtroefd door hem op zijn sterfbed tot het monotheïsme 
te bekeren: Het is de lachende spotvogel in de hemel , de grote Aristophanes 
die hem, zijn voormalige opponent, nu heeft vastgenageld, letterlijk, op de 
pijnbank om deze schuldbekentenis eruit te persen.83 En zo bleef Heine zich
zelf tot de laatste snik en weggezakt in zijn afschuwelijke lijden: hij erkent 
zijn hulpeloosheid ten overstaan van de Almachtige maar laat tevens weten 
dat hij hem doorheeft, zoals een zoon zijn bestraffende vader. Hetgeen bete
kent dat God feitelijk niet omnipotent is doch de grens van zijn macht vindt 
in Heines vermogen hun relatie onder woorden te brengen. Woorden die on
verminderd naar de keel grijpen. Nooit eerder en later zijn in de hele litera
tuur de oervragen van de menselijke existentie schrijnender en met groter 
onverschrokkenheid ontbloot. 

De wonderbaarlijke actualiteit van zijn persoon en werk is echter daarbo
ven toe te schrijven aan het gegeven dat weinigen zo intensief hebben uit
gedrukt wat kenmerkend zou worden voor de moderne mens: De klove, ja 
breuk tussen gevoel en intellect en de gevaren die schuilen in de camouflage 
van die breuk door de taal; het besef dat een eenheid verloren is gegaan en 
dat de poging van de Romantiek om die eenheid te herstellen op een illusie 
berust; de hoop op vooruitgang en de angst voor vooruitgang; het dilemma 
dat samenhangt met de behoefte aan sociale rechtvaardigheid en het heime
lijke verzet tegen gelijkheid, de verborgen liefde voor contrasten. 

Maar Heine stond aan het begin van dat reusachtige proces dat in de loop 
van de 1ge eeuw de wereld zou veranderen. Hij stond tevens nog in die on
dergaande wereld en die positie tussen het nieuwe en het oude in kan wel
licht de scherpe blik verklaren , waarmee hij zowel die ondergaande als die 
opkomende wereld doorzag; versterkt door die andere tussenpositie tussen 
Duitse en joodse traditie en cultuur. 

De vele ogenschijnlijke tegenstrijdigheden en schommelingen in zijn poli
tieke opvattingen en ideeën hebben tot een permanent debat geleid, waarbij 
elke Heine-commentator zijn held uiteraard zo veel mogelijk als bondgenoot 
en beschermheilige van de eigen positie uitroept. De vraag is of die poging 

82. Bijv. aan Heinrich Laube, 25.1.1 850 en 7.2.1850 ( Briefe) dl. 23, p. 23-27. Ook in: Ges/ändnisse 
p. 271. 
83 Ges/ändnisse, p. 288/89. Verder de brieven van 3. 12 .1848. Briefe, dl. 22 dl. p. 300; 25.1.1850, 
ibid. dl. 23 p. 23/24, p. 26/27 en p. 43. 
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om 'de ware Heine' uit te graven - hetzij proto-marxist, liberaal individua
list, democraat, populistisch bonapartist, cosmopolitisch Europeaan enz. -
niet verkeerd gesteld is, vanuit onze gepolitiseerde moderne maatschappij, 
waarbij het politiek-ideologische standpunt het enig herkenbare ordenings
criterium is. Het is een quasi vertikaal lopende scheidslijn tussen de verschil
lende segmenten. Voor ons in onze gedemocratiseerde wereld is die scheids
lijn onmisbaar geworden lijkt het wel. Maar in Heine's wereld waren er de 
traditionele, diep in het verleden verankerde horizontale scheidslijnen die 
niet door de politieke opinie maar door het culturele niveau werden be
paald . 'Links' of 'rechts' waren nog niet de voornaamste, laat staan de enige 
bruikbare of hanteerbare criteria van geestelijk verwantschap. Even belang
rijk was dat niveau. De behoefte om het denken te persen in het tweedimen
sionale vlak van het ideologische standpunt verraadt de blindheid voor die 
andere dimensie. Bovendien waren de politiek-ideologische stromingen en 
polariteiten nog verre van uitgekristalliseerd en ook dat kan iets verklaren 
van wat in onze ogen tegenstrijdigheden in Heine's werk zijn, vanuit onze 
hedendaagse kennis van het vervolg uit gezien. 

'Heine' zou Goethe hebben gezegd 'zou de grootste dichter van Duitsland 
zijn, als hij ophield voor straatjongen te spelen.' Hier kondigt zich evenwel 
die overgang naar een nieuwe wereld aan: alleen als de grote straatjongen 
op de Parnassus kon Heine misschien dat nieuwe levensgevoel vertolken en 
dat besef zonder een dak te leven, op straat! Evenmin als de ware straatjon
gen laat Heine zich ook gemakkelijk vangen, hoe dikwijls het ook is gepro
beerd . Doch telkens als we denken hem bij zijn slip te grijpen, is hij weer 
weg. Met de wiekslag van zijn poëtische ironie blijkt hij ons, die met de zwa
re bagage van ideologische of politieke beginselen voorthijgen, dan echter 
telkens een paar passen voor te zijn . 
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