M I C H E L VAN

NIEUWSTADT

Vier brieven uit Walter
Benjamins Duitse mensen
Grootheid zonder glans

In de Frankfurter Zeitimg van. 31 maart 1931 verscheen de eerste van een reeks brieven
waarop er met onregelmatige tussenpozen van twee tot acht weken nog zesentwintig
zouden volgen. De laatste ervan, voorzien van de vermelding 'Briefe XXVIf, werd in
diezelfde krant op 31 mei. 1932 afgedrukt. Ze zijn later bekend geworden als de brieven uit Waker Benjamins bundel Deutsche Menschen. Geen brieven van hemzelf, deze
Deutsche Briefe, zoals Benjamin de titel ervan aanvankelijk had gedacht. En zijn naam of
initialen ontbraken ook onder de commentaren die hij aan elk van de gekozen brieven in de krant vooraf liet gaan. Ook de woorden, waarm.ee hij op 31 maart 1931 de eerste van de gekozen, brieven inleidde - een brief, precies negenennegentig jaar eerder
gedateerd, van Karl Friedrich Zeker aan kanselier Muller over de overweldigende
indruk die de dood van Goethe (22 maart 1832) op de eerstgenoemde gemaakt heeft waren woorden van een anonymus. De opzet van de hele reeks verduidelijkend,
mogen deze woorden hier des te meer geciteerd worden, omdat zij om hun te expliciete karakter buiten de uiteindelijke boekpublicatie van 1936 bleven:
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'Wij zijn voornemens om in het vervolg op deze plek een reeks brieven van belangrijke
Duitsers te publiceren, brieven die zonder de pretentie van een onderling historisch, of.
inhoudelijk verband niettemin één ding gemeen hebben. Ze halen een houding naar
voren die als humanistisch in. de Duitse zin. moet worden aangeduid, en. waarvan het
momenteel des te meer raadzaam is haar in herinnering te roepen, naarmate diegenen,
die vandaag de dag vaak in ernst en in het volle bewustzijn van. hun verantwoordelijkheid het Duitse humanisme in twijfel trekken, daarbij op een eenzijdiger manier steun
zoeken bij de werken uit kunst en literatuur In deze brieven wordt duidelijk, welk een
kracht en welk een expressiviteit in het vormgeven aan het privé-Ieven eigen is geweest
aan dat tijdvak van het Duitse humanisme.'
Het zijn brieven uit de precieze cultuurhistorische periode van, een eeuw, geschreven
tussen 1783 en .1.883. Door mensen als Lichtenberg en Annette von Droste-Hülshoff,
Gottfried Keller en de gebroeders Grinirn en een twintigtal anderen. De mate waarin zij
hun kracht puren uit de humane voeling met iets particuliere en persoonlijks dat tot
het officiële idee van. de Duitse cultuur maar zelden toegang kreeg, heeft de keuze van

de brieven naar het schijnt impliciet geleid. Een verhelderende uitleg kreeg dat geheime criterium, van humaniteit toen de tot dan toe (wat samensteller betreft) anoniem
gehouden brievenreeks halverwege haar verschijnen was. Op 19 januari 1932 geeft
Benjamin voor de Sudwestdcutsche Rundjiink een voordracht onder de ritel 'Auf der Spur
alter Briefe', in aansluiting waarop hij waarschijnlijk specimina uit zijn geselecteerde
brieven voorlas. Welke brieven hij voorlas is niet duidelijk. Het bewaard gebleven
manuscript van het radiopraatje laat daar, aan het slot, een lacune zien, Maar de radiovoordracht doorbreekt voor één keer de verder anonieme ban, waaronder in het voorfascistische Duitsland Benjamin deze opgraving van getuigenissen van een in onbruik
geraakte Duitse geesteshouding geplaatst wilde zien. Die anonimiteit gaat als uitsparing van subjectieve momenten een paradoxale verbintenis aan met de constructie van
het boek zelf, dat door Theodor W. Adorno in een beroemd geworden nawoord bij een
heruitgave uit 1962 een 'filosofisch werk, geen werk uit de geestesgeschiedenis of de
literatuur' genoemd is. Maar ondanks dat zijn het documenten met een bij uitstek persoonlijk karakter. Doordat Benjamin voor zijn briefkeuze zijn toevlucht niet in de eerste plaats zocht bij door de geest van het Duitse idealisme en humanisme bevlogen
documenten, spreken ze minder uit naam van die geest1 en daardoor meer voor zich en zo indirect op een veelzeggende manier voor Benjamin zelf. Indirect omdat
Benjamin het voorwerp van zijn denken liefst zo belicht dat hij als de belichter buiten
beeld blijft. Veelzeggend omdat dit tot in het theoretische hart voert van Benjamins
soms merkwaardig onfiiosofische filosoferen. Geest, denken, cultuur zijn daarin
immers geen waarden op zich. En ze zijn vanwege de emfase die ze elders te vaak krijgen, hier in dit Duitse mensen als het ware uitgespaard. Of worden van onder af belicht.
Daarom zijn waarschijnlijk in deze eerder curieus te noemen collectie ook geen
brieven van de grote Duitse filosofen opgenomen. Wel een brief van. Johann Heinrich
Kant aan zijn broer Immanuel, wel een bevreemdend grootse brief vol aanmerkingen
die aan het adres van de schrijver van de drie kritieken gestuurd werd door Samuel
Collenbusch, en die door Kant naar alle waarschijnlijkheid onbeantwoord bleef; geen
brief van Hegel, wel een brief over diens dood die David Friedrich Strauss onder de
nog verse indruk daarvan schrijft aan Christian Markiin; en in plaats van een brief van
Nietzsches hand een. brief van een in maart 1883 overbezorgde Franz Overbeck aan de
denker die dan Also sprach Zarathustra ai in het net heeft geschreven. Het zijn merkwaardige uitsparingen, maar ze kunnen wei, zo zegt Benjamins vriend Adorno in het
ai genoemde nawoord bij de heruitgave van 1962, helpen bij het zoeken naar een toegangssleutel tot het door die laatste diepzinnig genoemde, moeilijk te ontraadselen
boek. Ook in dat nawoord heeft Adorno terecht aan Duitse mensen een plaats dicht bij
het centrum van Benjamins werk toegewezen. Theoretisch is het brievenboek verwant
aan Ursprung des dmtsdien Trauerspieis (het 'barokboek'), methodisch, door zijn ordeningsprincipe, aan het Passqgen-Werk. In de bewoordingen van Adorno, die ter karakterisering van Duitse mensen geen aspect van Benjamins denken ongemoeid lijkt te willen
laten, maar misschien uiteindelijk het duidingsioze montagekarakter ervan toch te
sterk benadrukt:
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'Zonder restrictie, in een paradoxaal nominalisme, waarvoor in het barokboek ook de
kcnkritische fundering werd gegeven., heeft hij zich verdiept in het detail, zonder enige
rugdekking door de idee. Bij de intentie die op het concrete gericht is, mengt hij het
zout van het materialisme: het bestaande wordt in zijn bepaaldheid iets substantieels
doordat het in zich. maatschappelijk bemiddeld is. Zoals Benjamin in de laatste jaren
van zijn leven het idool najoeg, dat hij zijn eigen,filosofieniet zozeer zou neerschrijven.
als wel zo mogelijk zonder duiding uit materiaal zou monteren, dat zelf het woord
neemt, zo ging hij ook in het brievenboek te werk.'
Breed uithalend verwijst Benjamin in zijn radiovoordracht uit januari 1932 naar een
metafoor die Gundoif ooit bezigde voor de hiërarchisch op te vatten gelaagdheid in
het 'bergmassief van het grote kunstenaarsbestaan. Benjamin keert, terwijl hij de ~~
hem niet geheel vreemde - metafoor van het bergmassief aanhoudt, de daarin gesuggereerde hiërarchie tussen het uiteindelijke werk en de artistieke overlevering per
briefen per gesprek op beslissende wijze om:
'... de nog nauwelijks merkbare, vlak oplopende voet van de berg zou daarin (in de
metaforische voorstelling van Gundoif) gevormd worden door wat aan gesprekken is
overgeleverd, daarop zou het brede middengedeelte volgen van het per brief overgeleverde, dat al dichter staat bij de definitieve vorm, en ten slotte de top, het eigenlijke creatieve werk. Welnu, als we deze beeldspraak een moment lang aanhouden, dan staat
het er, wat betreft de klassieke periode (...) zo voor, dat deze bergtop vergletsjerd is.
Want het valt niet te ontkennen dat de canon van de Duitse klassieke periode allang
afgesloten en geen. punt van discussie meer is, en aan zijn onwrikbare status dreigt de
minieme invloed te beantwoorden die er nog van uitgaat. Wie zich van deze omstandigheid eenmaal rekenschap heeft gegeven, is zich er ook helder van bewust dat de
imposante briefliteratuur uit die periode zoiets vormt ais - om binnen de beeldspraak
te blijven - de sneeuwgrens.'
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Dat heeft volgens hem. voor het grote leeuwendeel van die briefliteratuur het gelukkige gevolg gehad dat zij (met uitzondering van enkele beroemde briefwisselingen,
waarvan hij die tussen Goethe en Schiller, de brieven, van Feuerbach aan zijn moeder,
en die van Wilhelm von Humboldt aan zijn vriendin met name noemt) buiten het
bereik van het onderwijs-, het kranten- en het declameerbedrij f bleven. En. er zo voor
behoed werden dat ze 'in de algemene en onverzadigbare draaikolk van de cultuur'
ten onder gingen.
Van een bescheiden, maar groots kaliber zijn ook. de inleidingen van Benjamins
trefzekere en toverende hand, die bij elke brief ais verduidelijkend commentaar dienen. Dat geldt met name voor de ronduit huiveringwekkende woorden die Benjamin
als inleiding schreef bij de brief van Johann Heinrich Kant aan zijn broer Immanuel;
ze behelzen de grenzen van de humaniteit. Benjamin, moet oog en oor hebben gehad
voor de historische bloei en het verval van de briefvorm, die in de jaren twintig en der-

tig ai ruimschoots was ingezet. Hij was zelf een van de laatste van de grote briefschrijvers. Een onuitgesproken theorie van bloei en subjectieve verkommering van de brief
als medium lijkt de keuze van de brieven uit Duitse mensen als het ware van binnen uit
te regeren. De brieven werden in de boekuitgave van 1936 (waarvoor Benjamin ais
samensteller tekende met het pseudoniem Detlef Holz) voorafgegaan door het motto:
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Van eer zonder roem.
Van grootheid zonder glans
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Van waardigheid zonder soldij
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Vier 'Duitse mensen 1
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Hier volgt een keuze van vier brieven uit Duitse mensen, telkens voorafgegaan door het
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commentaar van Waker Benjamin; een complete Nederlandse vertaling (van de hand
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van Michel van Nieuwstadt) verschijnt in de loop van dit jaar, met een nawoord van
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de vertaler, bij de Historische Uitgeverij.
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Georg Christoph Lichtenberg aan G.H. Amelung
Men kent de beroemde brief die Lessing na de dood van zijn vrouw aan Eschenburg schreef 'Mijn vrouw
is dood: en deze ervaring heb ik er nu ook op zitten, ik beu verheugd dat mij het opdoen van veel van zulke
ervaringen niet meer kan resten; en voel me heel zorgeloos. - Ook doet het me goed, dat ik mij van Uw
deelneming, en die van onze overige vnenden m Braunschweig, verzekerd mag weten.1 - Dat is alles.
Dezelfde grandioos laconieke toon is ook eigen aan de zoveel langere brie/die Lichtenberg, niet veel later
en met een vergelijkbare aanleiding., aan eenjeugdvriend richtte. Want hoe uitvoerig hij ook uitweidt over
de levensomstandigheden van het kleine meisje dat lichtenberg hij zich in huis nam, hoe ver hij ook naar
haarjeugd teruggrijpt, de brief breekt onverhoeds en schokkend - zonder een woord over ziekte en ziekbed
- middenin af als had de dood in zijngreep met alleen degeliefde, maar ook de penhouder weggepakt die
de herinnering aan haar vastlegt In een leefmilieu dat in zijn modieuze grillen door de geest der sentimentaliteit vervuld was, m zijn literaire scheppingen door het wezen van de genialiteit, brengen onbuigzame prozaïsten. Lessing en Lichtenberg voorop, de Pruisische geest zuiverder en menselijker tot uitdrukking dan het militaire apparaat onder Frederik de Grote. Het is die geest die bij Lessing de woorden vindt:
ik wilde het ook een keer even goed hebben als andere mensen. Maar het is me slecht bekomen en
Lichtenberg de bittere wending ingeeft: 'De artsen hebben weer hoop. Mij dunkt dat alles voorbij is, want
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ik krijg geen goud voor mijn hoop.' De door tranen uitgebeten, 'm onthechting samengetrokken
gelaatstrekken, die ons uit zulke brieven aankijken, getuigen van een zakelijkheid die met geen nieuwe de
vergelijking uit de weg hoeft tegaan. Integendeel: zo dat voor één houding opgaat, dan is de houding van
deze burgers onverbruiktgebleven en door de roofbouw onaangetast die de negentiende eeuw in citaten en
in residentietheaters op de 'klassieken' pleegde.
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Göttingen, begin 1783
Mijn allerbeste vriend,
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Dat noem ik, mijn beste, nog eens waarlijk Duitse vriendschap. Hebt U duizendmaal,
dank dat U aan. mij hebt willen denken. Ik heb U niet meteen geantwoord, en de
hemel, weet hoe het er met mij voorstond! U bent, en moet de eerste zijn aan wie ik
het beken. Ik heb vorige zomer, kort na Uw laatste brief, het grootste verlies geleden,
dat ik in mijn leven, ooit leed. Wat ik. U vertel, mag geen mem hoeven, meemaken. Ik
leerde in het jaar 1777 (waarlijk, die zevens deugen niet) een. meisje kennen, een burgerdochter hier uit de stad, zij was toen iets ouder dan. dertien jaar; zo'n toonbeeld van
schoonheid en zachtmoedigheid had ik. in mijn leven nog niet gezien, terwijl ik toch
veel heb gezien. De eerste keer dat ik. haar zag, was ze in gezelschap van vijf of zes anderen bezig, want zo doen de kinderen dat hier, op de stadswal aan de passanten bloemen te verkopen. Zij bood. me een. ruiker aan, die ik kocht. Ik had drie Engelsen bij
me, die ik te eten en te logeren had. God almighty, zei een van hen, what a handsome
girl this is. Ik had dat eveneens opgemerkt, en aangezien ik wist wat voor een. Sodoma
dit nest van ons is, dacht ik er serieus over om dit voortreffelijke schepsel uit die handel weg te lokken. Eindelijk sprak ik haar alleen, en vroeg haar me bij mij thuis te
komen opzoeken; ze kwam niet bij kerels op hun kamer, zei ze. Maar toen. ze hoorde
dat ik professor was, kwam ze op een middag met haar moeder bij me. Om kort te
gaan, ze liet haar bloemenhandel in de steek, en was de hele dag bij me. Ik ontdekte
toen dat in het voortreffelijke lichaam een ziel schuilging precies van het soort dat ik
al zo lang gezocht maar nooit gevonden had. Ik gaf haar les in rekenen en schrijven,
en in andere vaardigheden die, zonder van haar een sentimentele zottin te maken,
haar verstand steeds verder ontwikkelden. Mijn fysica-apparatuur, die mij over de
1500 taler had gekost, bekoorde haar aanvankelijk door haar schittering en daarna
werd eindelijk het gebruik ervan haar enige vermaak. Nu had onze kennismaking
haar hoogtepunt bereikt. Ze ging iaat weg, en kwam bij dag terug, en de hele dag lang
was haar bezorgdheid op het in orde houden gericht, van mijn spullen, van mijn stijve das tot en met de luchtpomp - en dat met een zo hemelse zachtmoedigheid, die ik
voordien nooit geloofd had dat zij kon bestaan. Het gevolg was, zoals U al vermoeden
zult, zij bleef van Pasen 1780 af gewoon bij me. Haar geneigdheid om zo?n soort leven
te gaan leiden was zo ongebreideld groot, dat ze niet eens meer de trap afging, of het
moest zijn. naar de kerk. en naar de avondmaalsviering. Ze was niet meer weg te krijgen. We waren aan één stuk. door samen. Als ze in de kerk was, was het mij te moede
of ik mijn ogen en al mijn. andere zintuigen de deur uit had gedaan. - In één woord:
zij was zonder priesterlijke inzegening (vergeef me, mijn beste en dierbare, deze uitdrukking) mijn vrouw. Al die rijd kon ik deze engel, die zo?n verbintenis was aangegaan, niet aankijken zonder erg diep ontroerd te raken. Dat ze voor mij alles opgeofferd had, zonder misschien het volle gewicht daarvan te voelen, was iets onverdraaglijks voor mij. Dus vroeg ik haar mee aan tafel als vrienden bij me te eten waren, stond
erop dat zij de kleren droeg die bij haar situatie vereist waren, en hield met de dag

meer van haar. Het was mijn ernstige voornemen om mij met haar ook officieel in de
echt te verbinden, waartoe ze me nu langzamerhand ook af en toe begon aan te
manen. O grote God! ~~ en dit hemelse meisje van me is op de 4e augustus 1782 's
avonds bij zonsondergang gestorven. Ik had de beste artsen, alles, alles wat maar mogelijk was is gedaan. Denk U dat eens in, mijn beste, en sta me toe dat ik hier afsluit. Het
is me onmogelijk door te gaan.

<
>
z
m
C

w

>
G.C Lichtenberg

o
—I

Tohann Heinrich Kant aan Immanuel Kant
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Om zich goed in de geest van de volgende briefte verplaatsen, moet men niet alleen alle karigheid voor
ogen hebben van een met weinig meer dan zijn schulden en zijn vier kinderen toegerust domineeshmshouden in een van de Baltische landen, maar ook het huis waaraan de brie/gericht was: het huis van
Immanud Kant aan de SchloJ?graben. Daar vond niemand 'rijk behangen of van kostelijk schildenverk
voorziene hamers, collecties schilderijen, kopergravures, huisraad m overvloed, schitterende meubels of al
was het maar meubels van enige waarde, - met eens een bibliotheek, die toch bij veel anderen tot mets
anders dient dan als ameublement, voorts wordt daarbinnen niet aan geldverslindende plezierreizen, uitstapjes, ook in later jaren niet aan enige vorm van spel, enz. gedacht.' Ging men er binnen, 'dan heerste
daar vredige stilte... Beklom men de trap naar hoven, dan... kwam men links door een zeer eenvoudig,
onopgesmukt, voor een deel rokerig voorhuis in een grotere kamer die de pronkkamer voorstelde maar
waaraan elke pracht ontbrak Een sofa, een aantal met linnen overtrokken stoelen, een vitrinekast met wat
porselein, een bureau waarin zijn zilver en zijn voorradige geld was opgeborgen, en verder nog een thermometer en een penanttafeltje .„dat waren alle meubels die een deel van de witte wanden bedekten. En zo
drong men via een heel eenvoudige, armzalige deur binnen m de al even armelijke tuinkamer, tot het
betreden waarvan men na het aankloppen door een opgewekt "binnen!" werd uitgenodigd''. Zo misschien
ook de jonge studiosus door me dit schrijven naar Koningsbergen werdgebracht. Geen twijfel dat het ware
humaniteit ademt Maar zoals alles wat volkomen is, zegt het tegelijk iets over de voonvaarden en de
grenzen van datgene waaraan het zo volmaakt uitdrukking geeft. Voonvaarden en grenzen van humaniteit? Zeker, en het schijnt dat zij van ons uit even duidelijk in het blikveld treden als zij zich van de
andere kant aftekenen tegen de middeleeuwse hestaanswestand. Als de Middeleeuwen de mem in het
middelpunt van de kosmos plaatsten, dan is hij voor ons zowel wat zijn plaats als wat zijn voonbestaan
betreft even problematisch - door nieuwe onderzoeksinstrumenten en inzichten van binnen uit opengebroken, via duizend elementen, duizenden wetmatigheden met de natuur verbonden waarvan ons beeld
eveneens aan de meest radicale verandering onderhevig is. En nu blikken we terug naar de Verlichting,
ivaarvoor de nannmvetten nog op geen enkel punt in conflict waren met een bevattelijke orde van de
natuur, die deze orde. ais een reglement begreep, de onderdanen in kastes, de wetenschappen in vakken, alle
have en goed in kisten aan liet rukken, maar de mens als homo sapiens bij de creaturen indeelde om hem
zich enkel door de gave van de rede van hen te laten onderscheiden. Zo zag de geborneerdheid eruit, aan
de hand waarvan de humaniteit haar verhevenjunctie onmuwt en zonder welke zij ertoe veroordeeld was
te verschrompelen. Als dit op elkaar aangewezen zijn van een karig, ingeperkt bestaan en de ware huma-
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niteit nergens ondubbelzinniger tevoorschijn komt dan hij Kam (die het strenge midden markeert arssert
een schoolmeester en een volkstribuun}, deze briefvan zijn broer Iaat zien hoe diep het levensgevoel dat in
de geschriften van de filosoof tot bewustzijn kwam, geworteld was in het volk Kortom; wanneer de temt
humaniteit valt, mag nooit de benauwdheid van de burgermanskamer vergeten worden waarin de
Verlichting haar schijnsel wierp. Tegelijk zijn daarmee de diepere maatschappelijke voorwaarden uitgesproken waarop Kants verhouding tot zijn broers en zusters gebaseerd was: op de zorgzame bijstand waarin hij hen liet delen en vooral op de verbazingwekkende vrijmoedigheid waarmee hij zich over zijn plannen als erflater en over de verdere ondersteuning uitliet, die hij hun al bij zijn leven deed toekomen zodat
hij niemand, noch zijn broers en zusters, "noch hun talrijke kinderen, van wie een deel zelfalweer kinderen
heeft, ammede heeft laten lijden. En zo, voegt hij eraan toe, zal hij doorgaan tot ook zijn plaats in dit
leven vacant wordt, omdat dan hopelijk er ook voor zijnjamilie en zijn broers en zusters iets zal overblijven, wat wel eem niet onaanzienlijk zou kunnen zijm Begrijpelijk dat de neven en nichtjes net als in dit
schrijven zich ook later schri/telijk... aanvlijen' tegen de geachte oom. Weliswaar is hun vader al in het
jaar 1800, eerder dan de filosoof, gestorven - maar Kant heeft hun nagelaten wat oorspronkelijk aan zijn
broer was toegedacht.
Akrahden, 21 aug. 1789
Mijn beste broer!
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Het zal wel niet ongelegen komen dat we na een reeks van jaren die geheel zonder
enige briefwisseling tussen ons verlopen zijn, weer toenadering tot elkaar zoeken. Wij
zijn beiden oud, wie weet hoe spoedig een van ons heengaat de eeuwigheid in; redelijk dus dat wij beiden de herinnering aan de achter ons liggende jaren maar weer eens
doen herleven; met dit voorbehoud, dat we ons in de toekomst nu en dan (zelfs al zou
het maar zelden zijn, als er daarbij maar geen jaren of meer dan. hele lustra verstrijken)
ook melden, hoe we leven, quomodo valemus. 1
Sedert acht jaar, toen ik het schooljuk afwierp, leef ik nog altijd als schooionderwijzer in een boerengemeente op mijn Akrahdense pastorie, en ik voed mij en mijn
eerzame gezin sober en frugalement van mijn akker: Rusticus abnormis sapiens crassaque Minerva. 2
Met mijn goede en waardige echtgenote leid. ik een gelukkig en liefderijk huwelijksleven en verheug mij over de bijna onmiskenbare verwachting, dat mijn vier
goedontwikkelde, vriendelijke, volgzame kinderen, ooit brave, rechtschapen mensen
zullen zijn. Het breekt mij niet op om naast de werkelijk zware bezigheden van. mijn
ambt ook nog uitsluitend en. alleen als hun leraar op te treden, en deze opvoedingstaak jegens mijn. kinderen, maakt voor mij en mijn echtgenote hier in de eenzaamheid het ontbreken van beschaafde omgang goed. Ziehier de schets van. mijn
altijd eentonige leven.
Welaan beste broer! Hoe kort en bondig je maar wilt (ne in publica Commoda peeces,3 ais geleerde en schrijver), laat me niettemin weten, hoe je gezondheidstoestand
tot dusverre geweest, hoe hij tegenwoordig is, watje als geleerde voor de verlichting
van tijdgenoot en nageslacht nog in petto hebt. En verder, hoe het met mijn nog

levende lieve zusters en hun dierbaren, hoe het met de enige zoon van wijlen mijn
geachte oom van. vaderskan t Richter gaat. Graag betaal ik postgeld voor je brief, ai zou
hij maar één octavobladzijde beslaan. Watson is evenwel in Koningsbergen, hij zal je
beslist een bezoek gebracht hebben. Hij zal wis en zeker spoedig weer naar Koeriand
terugkeren. Die zou me immers een brief van je, waarnaar ik zo smachtend, uitkijk,
kunnen meebrengen.
De jongeman, die jou deze brief overhandigt, Labowsky genaamd, is de zoon van
een waardig, rechtschapen Pools gereformeerd predikant uit het radciwilsche stadje
Birsen; hij gaat naar Frankfurt aan d e Oder, om. aldaar als bursaal te studeren. Oei! j a m
satis est!4 God behoude je nog lang en vergunne het mij spoedig van je hand het aangename nieuws te krijgen dat je gezond en in tevredenheid leeft. Met het meest
getrouwe hart en niet perfunctorie 5 teken ik als je oprecht liefhebbende broer,
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Johann Heinrich Kant
Mijn lieve echtgenote omhelst je zusterlijk en. dankt je nogmaals hartelijk voor de
huismoeder, die je voor haar enkele jaren terug naar hier over liet komen. Nu komen
hier mijn lieve kinderen en die willen, zich in deze brief met alle macht a la file presenteren.
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(In het handschrift van de oudste dochter) Ja, geachte oom, ja, geliefde tantes 6 wij willen in ieder geval dat u van ons bestaan weet, van ons houdt en ons nooit vergeten zult.
Wij zullen u van harte liefhebben en in ere houden, wij allemaal, en wij zetten hieronder met eigen hand onze naam.
Amalia Chariotta Kant
Minna Kant
Friedrich Wilhelm Kant
Henriette Kant

Heinrich Pestalozzi aan Anna Schulthess
Volgens een mondelinge overlevering moet Pestalozzi due wens hebben uitgesproken: op zijngraf mocht
geen ander gedenkteken worden gezet dan een ruwe veldkei; hij was zelf ook maar een ruwe veldkei
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geweest. Pestalozzi wilde de natuur niet zozeer veredelen, maar haar - net als deze veldkei ~ uk naam
van de mens een halt toeroepen. En dat is ook eigenlijk de inhoud van de volgende brief* aan de
hartstocht uit naam van de mens een hak toeroepen. Zoals dat met schijnbaar heel spontane meesterKrisis 2003 | 3
lijke prestaties zo vaak ha geval is - en tot de meesterlijke liefdesbrieven van de Duitse letteren behoort
de volgende - wordt ook hier het conflict met een voorbeeld venvoord. En voorbeelden zijn voor
Pestalozzi de half dom een piëtistische geest bezielde, half pastoraal geïnspireerde confessies van de
gevoelige zielen en kinderen van het rococo. Het zijn in de dubbele betekenis van het woord herderlijke

brieven, waarmee hij hier wedijvert, weliswaar nkt zonder zich van het klassieke brkfmodcllenboek van
dit genre te distantiëren, de Nouvelle Héloise van Rousseau, dat zes jaar voor ie optekening van dit
schrijven was verschenen. 'De verschijning van Rousseau', zo heet het nog in 1826'in zijn atitobiogra/ie,
'was een voortreffelijke stimulans voor de dwalingen waartoe het nobel elan van trouwe vaderlandse
gezindheid onze vooftrejfeltjkejeitgd op dit tijdstip verleidde;' Maar naast het stijlprobleem dat door de
polemische wending tegen de gevaarlijke dwaalleraar wordt geklaard, mag het privé-probleem niet
over het hoofd wordengezien dat de Ikfdesstrategk hier op te lossen heeft Hetgaat om de toestemming
jif te mogen zeggen Daartoe dient de gefantaseerdefiguur van de pastorale Doris die in ie tweede hel/t
van het schrijven optreedt Zij moet de plaats van de geadresseerde inntmm op het moment dat
festalozzi voor het eerst 'jij' gebruikt. Tot zover over de maakwijze van deze brief Maar wie zal
daardoor over het hoofd kunnen zien, dat hier zinswendingen over de liefde te vinden zijn - en een over
de plek waar ze zetelt voorop -, die het in duurzaamheid op kunnen nemen met de woorden van
Homerus. Eenvoudige woorden nu komen niet altijd, zoals men zo graag gelooft, uit een eenvoudig
gemoed - dat van festalozzi was het nog minder dan elk ander -, ze vormen zich veeleer historisch.
Want zoals slechts het eenvoudige kam heeft voort te bestaan, is omgekeerd de hoogste simpelheid enkel
het product van juist deze duur waaraan ook Pestalozzi's geschriften deel hebben. 'Hoe meer de tijd
voortschrijdt', heeft daarom de tebtverzorger van zijn Verzamelde Werken terechtgezegd, 'hoe belangrijker alle geschriften van Testahzzi worden/ Hij is de eerste geweest die niet enkel vanuit religie en
moraliteit, maar vooral vanuit gedachten over economie de opvoeding heeft afgestemd op de maatschappelijke situatie. Ook hier is hij zijn door Rousseau beheerste tijdperk ver vooruit geweest; want
waar Rousseau de natuur als het hoogste prijst en leert dat vanuit ie natuur opnieuw ie maatschappij
moet worden ingericht, schrijft Festalozzi haar zei/zuchtigheid toe die de maatschappij te gronde richt
Maar onvergelijkelijker nog dan in zijn leerstellingen is Festalozzi door de altijd weer nieuwe inzetmogelijkhcden die hij voor hen in denken en handelen ontdekte. De onuitputtelijkheid van de oergrond,
waaruit zijn woorden onberekenbaar met telkens weer nieuwe schokken te voorschijn breken, geeft aan
het beeld waarmee zijn eerste biograaf hem heeft willen gedenken de meest diepzinnige draagwijdte:
'Vulkanen gelijk lichtte hij ver in de omtrek en trok de aandacht van de nieuwsgierigen, de verbazing
van de bewonderaars, de speurzin van de waarnemers en de belangstelling van de mensenvrienden uit
meer dan een continent' Dat was Festalozzi: vulkaan en veldkei.
Als een heilige monnik in de vrome stoel van de roomse kerk aan een meisje de hand
reikt, zonder die met de ruwe stof van zijn pij te bedekken, dan moet hij boete doen,
en als een. jongeling tegen een meisje over een kus spreekt, zonder hem te geven en te
krijgen, dan moet hij terecht ook boete doen. Daarom doe ik ook boete, opdat mijn
16

meisje niet toornig worde. Want een meisje wordt, weliswaar niet toornig als zij ziet
dat een jongeling die dat waard is, meent dat zij van. hem. houdt, maar wanneer een.
jongeling over een kus alleen maar spreekt, dan wordt een meisje vast en zeker toor-
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nig, want men kust niet zomaar iedereen van wie men houdt en de kussen van meisjes zijn immers alleen voor de mond van hun vriendinnen bestemd. Daarom is het een
grote, zware zonde als een jongeling een. meisje tot een kus probeert te verleiden.
Groot is die zonde het allermeest, als hij één enkel meisje, en dan nog wel het meisje
waarvan hij houdt, daartoe probeert te verleiden.

Een meisje waarvan hij houdt, moet een jongeling ook nooit verlangen alleen te
zien. De aangewezen plek voor een zuivere, onschuldige liefde zijn rumoerige gezelschappen en. onveilige kamers in de stad en het was in alle opzichten een gevaarlijke
dwaaileraar, die "hutjes' beschouwde als een sejour des amants, want rondom, hutjes liggen, eenzame weggetjes en bossen en akkers en weidevelden en schaduwrijke bomen
en meren. De lucht is daar zo zuiver en. ademt genot en verrukking en vrolijkheid: hoe
zou een. meisje daar de boosaardige kussen van haar geliefde moeten, weerstaan? Nee,
de plek waar een eenvoudige jongeling zijn geliefde verlangt te zien, is midden in de
stad. Op een warme zomeravond wacht hij op zijn geliefde vlak onder de gloeiende
dakpannen van een walmende kamer, waar een. bolwerk, van muren optorent om het
lispelen van de zefier te weren. Hitte en. damp en. gezelschap en. vrees behoeden de jongeling in eerzame, zedige stilte en vaak. voltrekt zich daar een bewijs van allergrootste
deugd, van een op het platteland ongehoorde deugd: dat de jongeling in het bijzijn
van zijn geliefde slaperig begint te worden.
Daarom moet ik eigenlijk boete doen, want ik heb naar eenzame wandeltochten
en kussen verlangd; maar ik ben. een snode zondaar en. mijn meisje weet dat, zij zou
mijn boete als maar een. huichelachtige soort boete bestempelen en wellicht toch een
andere niet wensen. Daarom, gelieve ik geen boete te doen en wanneer Doris toornig
wordt, gelieve ik ook toornig te worden en haar dan te zeggen: 'Wat heb ik misdaan?
Jij hebt mij die brief toch afgenomen, en zonder toestemming gelezen, het was niet de
jouwe. Mag ik niet schrijven voor mijzelf, ook schrijven en van. kussen dromen, zoals
ik dat wil? Jij weet toch dat ik. er geen geef, dat ik. er geen steel; jij weet toch dat ik niet
dapper ben; alleen mijn pen is dapper. Als jouw pen met mijn pen ruzie heeft, laat
haar dan. schrijven en met papieren verwijten, mijn papieren dapperheid straffen.
Maar ons gaat die hele ruzie niets aan. Laat jouw pen, zo jij wilt, toornig worden op
mijn pen. Dwing je gezicht echter niet meer in. toornige plooien, en laat me niet meer
weggaan van. je zoals vandaag/
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Ik heb de eer, mij bij u beieefdheidshalve in volle gehoorzaamheid aan te bevelen en
levenslang te wezen,
Uw dienstwilligste dienaar,
H.P.

Johann Gottfried Seume aan de echtgenoot van zijn vroegere verloofde
Oncorrumpeerbare blik en revolutionair bewustzijn hebben van oudsher voor het forum van de Duitse
literatuurgeschiedenis een excuus nodiggehai dat van dejeugd ofdat van hetgenie. Naturen die op geen
van die twee konden bogen - mannelijke en in de strengste zin van het woord prozaïsche naturen, zoals
Forster o/Seume dat waren - hebben het nooit tot meer dan een schimmig bestaan in het voorgeborchte
van de algemene cultuurgebracht Dat Seumegeengroot dichter was, staatvast Dat is het echter niet wat
hem van veel anderen onderscheidt, die opvallende posities in degeschiedenis van de Duitse literatuur zijn
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gaan bekleden, maar zijn onberispelijke houding in alk crises en de onverstoorbaarheid waarmee hij toen hij dan toch door Hessische mnselaars onder ie wapenen was gesleept - zich in zijn levenswijze te
allen tijde d.e weerbare burger betoont, lang nadat hij ie offitkmok weer had uitgetrokken. Wat de achttiende eeuw onder het begrip 'eerlijk ??ian'? verstond, kan men aan Seume zeker zogoed ah aan Tellheim
aflezen. Behalve ian iat voor Seume ie eer van officier niet w ver aflag van die van rover, een rover van
het type iat zijn tijdgenoten in Ri?ialdo Rinaldini bewonderden, zodat hij op zijn wandeling naar
Syracuse bekennen kan: ^Vriend, wanneer ik Napolitaan was, ian was ie verkiding groot voor mij om uit
verbolgen eerlijkheid bandiet te worien en bij ie minister te beginnen/ Op deze wanieltocht is hij ie
nawerkingen te bovengekomen van ie ongelukkige relatie met ie enige vrouw tot wie hij in een nader, en
niet eens een nauw contactgetreitn is, en die op een wijze die hem krenkte op zijn plaats ie man omhooi
aan wie de volgende brief is gericht Hoe dit te hoven komen zijn beslag kreeg, vertelt hij bij gelegenheid
van zijn door hem beschreven beklimming van ie Pellegrino in ie buurt van Palermo. De pas erin zettend
haalde hij, gehoor gevend aan zijn bespiegelingen, een amulet met de beeltenis van de vrouw te voorschijn,
van wie hij zich al die jaren door niet had kunnen losmaken. Toen hij het tussen zijn vingers hield, ontdekte hij echter opeens dat het kapot was, en hij gooide de stukken met montuur en al de afgrond in. Dat
is het motie/van hetgrandioze, Tacitus waariige bijschrift, iat hij op deze plek van zijn hoofdwerk voor
zijn liefie heeft opgesteld: 'Vroeger zou ik haar kleine beeltenis zijn uagesprongen; ook nu nog het orijgineeV

Mijnheer!
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Wij kennen elkaar niet; maar de ondertekening zal u duidelijk maken dat we niet echt
vreemden voor eikaar zijn. Mijn vroegere betrekkingen tot uw vrouw kunnen u,
mogen u en hoeven u niet onbekend te zijn. U zou er misschien niet slecht aan gedaan
hebben, eerder met .mij kennis te hebben gemaakt; ik verstoor niemands geluk. Of
madam tegenover mij erg juist gehandeld heeft, kan ik niet beslissen, evenmin als u;
omdat wij beiden niet onverschillig daarin staan. Ik vergeef haar graag en wens haar
geluk; nooit was iets anders mijn hartewens. Enkele van mijn vrienden zijn geneigd
mij geluk te wensen dat de zaak zo gelopen is; bijna overtuigen ze mij in mijn hoofd;
maar mijn hart bloedt bij die overtuiging. Omdat u mij niet kent, mag u over mij niet
oordelen. Ik ben noch Antinous noch Aesopus, en mademoiselle Roder moet toch een
eerlijk, goed man bij uitstek voor zich gehad menen te hebben, toen. zij mij zeer dure
beloftes deed. Doch zand daarover! Het past mij niet, mijzelf te verdedigen, en nog
minder anderen aan te klagen. Wat de hartstocht deed, heeft de hartstocht gedaan. Ik
ben niet uw vriend, dat verdragen de verhoudingen niet; maar omdat ik een eerlijk
man ben, is het voor u beter als was ik dat wel. U zelf, mijnheer, heeft in de kwestie als
een jong, niet geheel serieus mens gehandeld. Ik wens u geluk; u hebt dat nodig. Uw
vrouw is goed, ik heb haar meegemaakt en grondig in me opgenomen, en ik zou niet
in staat geweest zijn mijn hart te verliezen aan. een onwaardig persoon. Dat tussen ons
niets strafbaars is voorgevallen, daarvoor moet voor u mijn karakter en mijn huidige
handelwijze waarborg zijn. - U moet haar menige fout vergeven en er zelf geen
begaan. Er is mij veel aan gelegen dat u beiden gelukkig bent; u zult daar begrip voor

kunnen opbrengen, als u tenminste enig besef hebt van menselijk gevo-el en mij niet
voor een doodgewoon mens verslijt. Ik zal allerwaarschijnlijkst op de hoogte raken
van hoe u leeft, voorzover men van zoiets op de hoogte kan zijn, want ik ben in Berlijn,
waar ik vaak was, geen complete vreemdeling. Ik kan nu eenmaal niet opnieuw onverschillig worden, die overtuiging had madam eerder moeten krijgen en tijdig haar
maatregelen moeten genomen hebben. Wat ik het verschrikkelijkst zou vinden, is als
u een huwelijk volgens de mode zou gaan leiden. Ik zweer u bij uw geluk en bij wat
mij aan rast resteert, nog meer echter bij het geluk van de persoon, die ons dierbaar
zijn moet, nooit - nooit lichtzinnig te zijn. U bent man; van u hangt alles af Mocht
Wilhelmine ooit haar karakter verloochenen, ik zou het mijne op vreselijke wijze wreken. Vergeeft u mij en vat dat niet als impertinentie op. U dient tijden en mensen te
kennen. Vrees geeft zekerheid. Als het in mijn wil lag, zal ik uw vrouw nooit meer
terugzien. Als u zelf uw plichten steeds vervult, dan brengt u haar steeds op een ernstig moment de herinnering aan mij te binnen. Voor haar kan dat heilzaam zijn en u
hoeft het niet te schaden. In mijn ziel kan onder deze omstandigheden slechts liefde
of verachting wonen; ik ken mijzelf; de eerste kan pas in een fasering van jaren tot
vriendschap worden, en de hemel beware u en mij voor de tweede: haar voorbode zou
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verschrikkelijk zijn.
Ik kan uit de vrouwenziel lezen, wat madam thans over mij of mogelijk ten nadele van mij zal zeggen, en ik koester de oprechte wens dat zij nooit met spijt aan mij
hoeft te denken. Het is in uw eigen belang, mijnheer, om daarvoor met gedurige
oplettendheid te zorgen.
Hoogstwaarschijnlijk kan. ik u nimmer een dienst bewijzen, net zo min ais u mij,
gezien mijn denkwijze. Mocht u echter ooit van mening zijn dat ik het zou kunnen,
dan zou ik in mij redenen genoeg vinden om het met genoegen en bezieling te doen.
Ik verwacht noch antwoord noch dank; wil slechts datgene wat ik zo koud als mogelijk zeg, bezien vanuit mijn ziel of anders met de geëigende bedaardheid, en alles zal
u zeer natuurlijk, voorkomen.
Ik verzeker u hartelijk van. mijn volkomen achting, en er moet u iets aan gelegen
zijn, deze te verdienen. Maakt u het goed en veel geluk! Ook deze wens gaat geheel van
harte, hoewel hij met iets meer weemoed gepaard gaat dan de man zou mogen voelen.
Grimma
Seume
19
Noten
i. (Lat.) 'hoe het met ons gaat1.
2. (Lat.) Citaat uit het begin van het tweede
hoofdstuk van Boek II van Horatius'
Satiren, dat voluit luidt: 'Quae virtus et

quanta, boni, sit vivere parvo/ nee meus
hie sermo est, sed quae praecepit
Ofellus/ rusricus, abnormis sapiens crassaque Minerva -', in vertaling: 'Wat
grote deugd het is, vrienden, sober te
leven/ dit zijn mijn woorden niet, maar
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wat de boer Ofellus/ onderwees, een
wijze, ongeschoold maar niet gezond
verstand -' (Horatius (1988) Samen ai
Brieven. Ingeleid, vertaald en toegelicht
door Louis van de Laar, p. 50).
3. (LIL) 'opdat je niet zondigt tegen wat
publiekelijk voor je gepast is?.
4. (Lat.) 'het is al genoeg".
5. (Lat/j '(niet) voor het laatst'.
6. Bedoeld zijn de twee in Koningsbergen
levende zusters van de gebroeders Kant.
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