Schlemielen

Hannah Arendt leest Rahel Levin Varnhagen en Heinrich
Heine
Jan van Heemst

Wie Hannah Arendts intellectuele zegslieden verder ook geweest zijn, zij weet zich
eveneens schatplichtig aan twee uitgesproken schlemielen. Het zijn Rahel Levin
Varnhagen (1771-1833) en Heinrich Heine (1797-1856), joden in Duitsland. Beide schrijvers geven haar te denken over de hachelijke aanzetten van haar eigen
schrijverschap. Wat heeft zi] eigenlijk te zoeken in een Duitse cultuur die sedert de
Verhchting en de Romantiek vergeven was geraakt van een alsmaar omineuzer
'joodse kwestie'? Levin Vainhagen en Heine scherpen haar inzicht. Aan een
nauwlettende herlezing van de vindingrijkheid waarmee zij in de negentiende eeuw
hun' Duitse mis& tegemoet walen getreden, probeert Hannah Arendt op haar
beurt namelijk de nodige motieven te ontlenen om zich te weer te stellen tegen de
acute uitwassen van die mis2re: de fysieke en mentale ontheemding die het oprukkende nationaal-socialisme teweegbracht.
In de jaren dertig werkt zij aan een kritische ieconstructie van het leven van
Rahel Levin Varnhagen. Levin Vamliagen hoeit en ergert haar tegelijk; z(] hoeit
haar als intellectuele evenknie, zil eigeit haar als burgerlijke assimilant. Arendt was
in 1929, nadat zij haar proefschrift over Augustinus h11 Kad Jaspers had voltooid,
met de reconstiuctie begonnen. In dit opzicht inarkeeit het project Arendts groeiende twijfel aan het gehalte van de (existentie-)t?losotiedie haai door Heideggeren
Jaspers was biigehracht. In Levin Vamhagen wordt naar een Duits-joodse andersheid gezocht die haar een regel alternatief moest bieden. In 1933, hetjaar waarin de
Nazi's aan de macht kwamen, was het boek bijna af. Het bleef evenwel liggen tot
1938, toen zij het op instigatie van onder andere Walter Benjamin voltooide. In
deze hectische periode raakte Arendt - ontheemd als z11was - betrokken bij het
werk van een zionistische 1eugdoiganisatie,Alijah, en wat haai' nu vooral interesseerde in Levin Vainhagen was de vraag of haar onderworpenheid aan heersende
normen en waarden onvermijdelijk was of niet. Pas twintig jaar later veischijnt het
boek in de Engelse vertaling en weer twee jaar latei in het Duits. (1) De Duitsjoodse cultuur waarin Levin Vainhagen haar nchting had gezocht was van de
aardbodem weggevaagd. Na de Tweede Wereldoorlog is het vooral de reikwijdte
van het parool 'voor jezelf te denken' dat Arendt in haar lezing van Levin Varnhagens intellectualileit aanspreekt.
Heinrich Heine valt een beduidend minder kritische lezing ten deel; Aiendt he1
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wondert hem om het ogenschijnlilke gemak waarmee hij zich dankzij zijn literaire
talent aan assimilatie weet te onttrekken. In 1944 bijt hij het spits af van een ondeizoek naai' een oiidergiondse traditie die Arendt zich nadrukkelijk wenst te herinneren nadat zil in de VS een veilig heenkomen had gezocht. In ballingschap
houdt het naspeuien van een ondergrondse traditie een hardnekkige poging in om
zich rekenschap te geven van de voedingsbodem waarop een eigen geletterdbeid zo
goed en zo kwaad als het gaat zou kunnen teren. Opnieuw is hier haar feeling voor
andersheid in het geding; nu als het signaal zich te vnlwaien tegen de al te kritiekloze schikking naai' de vooronderstellingen van de cnner~canway of lfe, die zij hij
veel van haai' mede-ballingen ontwaart
Achteraf bezien is het duidelijk dat inderdaad ook deze twee auteurs Arendt er toe
aanzetten als een eigenzinnig filosofe van zich te doen spreken - en dat onder een
gesternte dat verre van gunstig was voor joodse intellectuelen, laat staan vrouwelijke. Toch walen haar verkenningsoefenii~genin de Duits-joodse cultuur geen
vanzelfsprekende zaak. Haar lezing van Levin Vainhagen, haar omgang met een
ondergrondse traditie, het zijn markante blijken van een verzet tegen Gersnanolog e . Dat wil zeggen: tegen een geschiedfilosofische constructie waarin uiteindelijk
al het redelilke identiek werd geacht met duitsheid. (2) Levin Vamhagen en Heine
verijdelen deze identificatie; zij zijn Arendts gidsen in een niemandsland voorbij het
domein waar Tijdgeest en Vooruitgang victorie kraaiden.
Dat Hannah Arendt zo geboeid is door schrijvers als Rahel Levin Vainhagen en
Heinrich Heine hangt nauw samen met haai inzicht in de asymmetrische verhouding tussen joodse en niet-joodse intellectuelen in het moderne Duitsland, zoals dat
pas in de loop van de negentiende eeuw zijn invloed liet gelden. De term 'joodse
kwestie' is van deze asymmetrie meteen al de meest compacte formulering. Arendt
suggereert dat in wat zijde schlemieligheid van Levin Vainbagen en Heine noemt
het besef van deze wanverhouding op een literaire manier tot uitdrukking komt. als
schlemielige schiijveis, zo voelt zij aan,konden zij intellectueel overleven en anders niet. Dat zij van deze nood min of meer een deugd wisten te maken bestempelt
hen voor de jonge Arendt als lezenswaardige auteurs; er is haar met het oog op
haai' eigen ontplooiing veel aan gelegen de zeggingskracht van hun schlemieligheid nader in ogenschouw te nemen.
Daarmee levert zij een indringend specimen van gedenkwerk. (3) Levin Vamhagen en Heine zijn immeis schrilvers in een ieeks van intellectuele outsiders, een
reeks die volgens Ai'endt tijdens de Verlichting met Salomon Maimon aanvangt en
die met Franz Katka ten einde loopt. Kort gezegd laat die ieeks zich hij haar nalezen als een traditie van verklaarde buitenstaanders die als joodse intellectuelen 'uit
de aard der zaak' van het besef zijn doordiongen niet op de historiografische tijdschaal van de moderniteit thuis te horen, teiwiil zij zich wel degelijk als tijdgenoten
willen presenteren. In plaats daarvan hebben zij echter onder een 3oodse kwestie'
te ressorteren. Outsiders als Levin Vamhagen en Heine zijn dus onherroepelijk
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veroordeeld tot een schrijverschap in de marges van een moderniteit, die hen per
definitie doet beseften haar geschiedenis te moeten ontberen. Aan deze cultuurgeschiedenis, aan geschiedenis iherhaupt, lijken zij en hun lotgenoten part nochdeel
te hebben. Van geschiedenis resteert hen enkel uitschot: flarden, anekdotes, hennneringen, frustraties, moedertaal wellicht. Deze pijnlijke ervaringen laten zich maar
moeizaam heschriiven. Hoe moeizaam, daarvan spreken talloze overwegingen uit
evenzovele gehavende (maar ongebroken) levens. Schlemieligheid kan daarom als
een meer of minder demonstratieve contra-cultuur van de moderniteit worden heschouwd.
Arendfs lezing van Levin Varnhagen en Heine laat zich zelf weer nalezen als
een inventieve speurtocht naar de plekken waar deze outsiders zich ophielden toen
zij het waagden zich in woord en geschrift als intellectuelen te presenteren. Voor
Arendt is hun uitgeslotenheid niet op zich goed of slecht; hun levensverhalen zijn
van het politieke probleem hoe individuen van verschilfilosofische case ,Ã¬ti~/Ile
lende komaf zich in de maalstroom van het moderne leven staande kunnen honden
zonder aan andersheid te moeten inboeten. Waarom zouden bijvoorbeeld intellectuele jodinnen historisch minder handelingsbekwaam z i p dan de andere anderen?
Waarom zou andersheid niet in actieve m plaats van passieve termen kunnen worden begrepen" Het onderzoek dat zij naar outsiders verricht vormt zodoende de
opmaat van de probleemstelling in The Or&ns of Totalitanunisni en The H u n m
Codition. Arendt zet haar lezers op het spoor van een Duits-joodse cultuur die
jegens de vreemdelingen en hijwoners volkomen heeft gefaald. Na 1945 houdt zij
aan dit falen de herinnering levend om des te indringender voor pluraliteit te pleiten.
Arendts lezingen van Rahel Levin Vamhageii en HeiniÃ¬cHeine dienen mijns inziens te worden beoordeeld in het licht van twee problemen die in het negenhendeeeuwse Duitsland de wanverhouding tussen joodse en niet-loodst intellectuelen
kenmerken: het prohleemvan de burgerlijke leefstijl en het probleem van het revolutionaire antisemitisme. De schlemieligheid van Rahel Levin Vainhagen hangt
vooral samen met het eerste, die van HeiniÃ¬cHeine vooral met het tweede probleem. Beide problemen hebben diepe voren getrokken in de Duitse cnltuurgeschiedenis. Wat Hannah Ai'endt in Levin Vailihagen en Heine intrigeeit is hun
verlangen zich desalniettemin in deze context als schrijvers op te werpen. Of hun
schrijverschap echter zonder meer nog model kan staan voor het hare is een vraag
waarop ik nog terug zal komen wanneer ik het historische kader in ogenschouw
neem van de traditie waarin zij door Arendt worden geplaatst. Eerst houd ik nu de
lezingen die Hannah Arendt van deze schlemielen biedt tegen het licht van de zonet
gesuggereerde piohlemen.

Jodin en schlemiel
Een uiterst schrandere en belezen saloni&re,maar onder het culturele vernis "bleef
ze als jodin iets onaangenaams houden." Zo schrijft Kar1 Gutzkow in 1846 over

Rahel Levin Varnhagen. (4)Deze intellectuele pdin had in haar fameuze Berlijnse
salon tussen 1814 en 1824 de culturele elite van die tild over de vloer gehad. Hegel, Jean Paul, Schleierrnacher, Von Humholdt en Herne hadden er hun opwachting gemaakt, en ook Gutzkow was als aankomend auteur maar al te graag van de
partij geweest. Zoveel jaar na dato meent hij zich niettemin over zijn toenmalige
gastvrouw een oordeel te kunnen aanmatigen dat typerend is voor de asymmetiische verhouding tussen joodse en niet-joodse intellectuelen in het negentiendeeeuwse Duitsland. Gutzkow laat zich zijn opmerking over Rahel Levin Vamhagen
ontvallen in een tekst die betrekking heeft op de emancipatie van joden. Op de
emancipatie van joden wil hier zeggen: op de eisen die naai zijn mening in Duitsland gesteld moeten worden aan loden die toegang wensen tot de algemeen beschaafde, burgerlijke wereld waartoe hij zichzelf en de zijnen rekent. Joden moeten
voor die toegang een prijs betalen: zij moeten assimileren, zij moeten, heet het, hun
joodse smetten volkomen afwassen in ruil voor acceptatie. Joden vormen een
'joodse kwestie'. Hun loodse identiteit mag niet, zoals dat bij Rahel Levin Vamhagen kennelijk het geval was, aanstoot geven, want anders staan hen moeilijkheden te wachten. Voor die moeilijkheden hebben niet-joodse intellectuelen van Kant
tot en met Wagner bloemrijke metaforen bedacht: euthanasie, guillotinering, verdelging, expatrikring.
In Gutzkows uitlatingen ligt een criterium besloten dat John Murray Cuddihy recentelijk trefzeker met the orcleal of civilirf heeft aangeduid. (5)Daarmee doelde
hij op een complex van gedragscodes, vanzelfsprekendheden, rituelen en mentaliteiten, dat sedert de Verlichting en de Franse Revolutie de moderne burgerlijke
leefstijl was gaan uitmaken. Cuddihy spreekt van een beproeving omdat hrj in dit
complex niet mis te verstane grondregels ontwaart: men dient zich te schikken naar
geseculariseerde varianten van godsdienstige disciplinering. Zo lieten zich voor
goede verstaanders als Hegel, Mam, Freud en Weber in Duitsland onmiskenbaar
bepaalde protestantse patronen herkennen in het programma van de algemeen beschaafde vorming. Op deze burgerlijkheid liep de negentiende-eenwse emancipatie
van joodse intellectuelen goeddeels stuk. Zij werden steevast 'te anders' bevonden
om voluit in deze vorming te mogen delen. De culturele en maatschappelijke bevestiging van hun 'ontgettoÃ¯seringbleef ver te zoeken. Alle politieke ontwikkelingen ten spijt, telkens weer moesten zij tot de ontdekking komen dat zij niet in een
grondwettelijkpays lÃ©galwaren aanbeland, maar in een pavs r e d van alledaagse
burgerlijkheid.
Nu vormde deze legaliteit ook voor de niet-joodse intellectueel een kapitaal
probleem, maarjoodse intellectuelen waren dubbel gehandicapt. Het problematische perspectief als citoyens door het leven te kunnen gaan werd voor hen gekoppeld aan de onmogeliike eis zich eerst als onvervalste bourgeois te bewijzen. De
toegang tot de moderniteit was geen kwestie van politieke rechten - laat staan van
doop - maar van burgerlijke etiquette. De grootse verwachtingen die de emancipa4 H.H. Houben, Gutzkow-Funde. Berlijn 1901. p 225
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Å¸ in het kielzog van de Verlichting en de Franse Revolutie had gewekt werden
zodoende beschaamd door het burgerlijke aanzien van de moderniteit.
Levin Varnhagens schlemreligheid kan nu worden opgevat als een uitvloeisel
van deze geschiedenis. Op dit cruciale punt is Arendts lezing van haar leven en
werk gericht (RV, p. XV). Zij stelt namelijk dat Levin Varnhagen au fond haar
'joodse kwestie' prijsgeeft aan het oordeel van haar niet-joodse tijdgenoten: zij
weigert de gevolgen van haar joodse geboorte ten volle onder ogen te zien en herust in een opgelegde ontijdigheid. Zo niet Arendt: zij kiest voor een zelfbewust
panaschap dat de tijdgenoten de vermeendejoodse ontijdigheid juist als een provocerende factor voorhoudt. Kortom, zij wenst aan Levin Vainhagens schlemieligheid voorbij te denken. Arendt verkeert dan tussen Berlijn en Pariis, de stad die
haar een tijdelijke wijkplaats zou bieden voorhet nazidom, en verleent zoals gezegd hand- en spandiensten in een zionistische jeugdorganisatie. Zij is onder deze
omstandigheden sterk geneigd om zich als 'ongenode gast' van de heersende orde
der dingen te distantiÃ«renzij wenst 'verschillend' te denken. Dit 'verschillend'
denken wordt Arendt ingegeven door het besef dat Levin Varnhagen niet bij
machte was haar joodse afkomst in te zetten tegen de inkapselende uitwerking van
emancipatie en assimilatie. Tegenover deze asymmetrische en passieve verhouding
staat haar 'verschillend' denken voor een tolerantie in. die als de symmetrische en
actieve acceptatie van en door 'andere anderen' in de praktijk wordt gebracht.
Na de Tweede Wereldoorlog werkt Arendt dit kapitale inzicht verder uit met
haar pleidooi voor pluraliteit. Daarbij komt Lessings devies 'voor jezelf te denken'
als de nadere toespitsing van het 'verschillend' denken aan de orde. Toen zij in
1959 de dankrede uitsprak bij de aanvaarding van de Lessing-prijs die haar door
de stad Hamburg was toegekend, refereerde Arendt aan Lessings poging een politieke habitus te formuleren die maatschappelijke wanverhoudingen als die waaronder Levin Vainhagen gebukt ging zou kunnen uitbannen. (6)Voor jezelf denken
is een element van deze poging; het betekent, stelt Arendt terugblikkend op Levin
Varnhagen, dat je de re'el voorhanden werkelijkheid onbevangen tegemoettreedt;
het creÃ«ereen intellectuele ruimte waarin ieder weldenkend mens op haar of zijn
autonome plaats is. (7) Andersheid wordt zo een kwestie van wederkerigheid. Net
als Levin Vamhagen maakt Arendt hierbij gewag van Lessings devies zich in filosofie en kunst te orienteren op een 'oorspronkelijke autonomie' die slechts zichzelf
de wet voorschrijft en zich verder door niets of niemand laat gezeggen. Maar waar
Levin Varnhagen tekortschiet, zet Arendt door. Wanneer Gershom Scholem haar
het verwijt maakt dat zij in Ekhmunn in Jerusulem weinig moeite doet enig takt ten
tootn te spreiden, merkt zi) op dat zij zich enkel iets gelegen laat liggen aan Lessings suggestie voor zichzelf te denken (JP, p. 242vv).
Hoe vrijmoediger deze werkelijkheid wordt beoordeeld, des te schrijnender treedt
echter haar alledaagse rigiditeit aan het licht. In Rahel Vumhqen roept Arendt de
gevolgen van deze rigiditeit in herinnering en wijst op de maatschappelijke en psy6
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chologische tekens van Levin Vasnhagens joodse differentie. Het eerste hoofdstuk
van de biografie heet dan ook Jodin en schlemiel: in de schlemieligheid ligt immers
een werkzame betekenis van de joodse differentie besloten. Zeker, de schlemieligheid van Levin Vamhagen geeft aan de ene kant uitdrukking aan het besef onderworpen te zijn aan het discriminatoire oordeel van de heersende leefstijl, aan de
andere kant echter - en hier gaat het Arendt om - ontstijgt het inzicht in deze schlemieligheid aan dociliteit omdat er een recalcitrante kijk op de werkelijkheid mee is
gemoeid. Wat is 'realiteit' anders dan een arrangement dat op culturele conventies
berust waaraan kan worden getornd zodra men kritisch voor zichzelf denkt (JP, p.
22)9 Het inzicht in onderworpenheid werkt als een blikopener. De asymmetrische
orde der dingen kan kennelijk verkeren, dat is wat Rahel Levin Varnhagen in al
haar schemieligheid aan Arendt duidelijk maakt.
Meer dan een willekeurige biografie is Arendts Rahel-boek daarmee een culturele anamnese geworden van een intellectuele jodin die zich de intellectualiteit van
haar voorgangster ter verheldering van haar eigen positie te binnen roept (RV, p.
13). Arendt exploreert Levin Vamhagens intellectualiteit met het oog op de mogelijkheid van een wederkerige acceptatie van autonome 'andersheden'. Wat Asendt
met het voor zichzelf denken beoogt is namelijk een begrip van een zelf dat in zijn
eigen andersheid weet heeft van de andersheid van anderen en, andersom, in de
andersheid van anderen van de eigen andersheid. Dit denken is dus door en door
wederkerig; en als zodanig koestert het een politieke utopie waarin onverkort van
symmetrie sprake zal zijn. Naar Arende oordeel schiet Levin Varnhagen in deze
reciprociteit te kort (RV, p. 4). Zij slaagt er niet in haar eigen andersheid in een
wederkerige betrekking met andere anderen uit te leven, maar blijft aarzelen tussen
assimilatie en slachtofferdenken. Haar falen is evenwel niet vergeefs, want het
houdt een onmiskenbare hint in wederkerig te denken.
Levin Vainhagen probeert vast te houden aan de idealen van de Verlichting en
de Franse Revolutie en stuit op de dwingende voorschriften van de burgerlijke etiquette: zij heeft zich alsjodin te schamen. Met haar salon schept zij zich een tijdelijke vrijplaats waar zij op voet van intellectuele gelijkheid met niet-joodse geestverwanten hoopt te kunnen omgaan. In deze omgang voelt zij zich echter genoopt
om haar schaamte grotendeels te verloochenen. Je schaamt je niet en plein puhlic
maar hooguit in het verborgene, in vertrouwelijke correspondentie, en vooral niet
in openbare literatuur. Arendt l u k t deze scheiding van verdekte schaamte en alledaagse wellevendheid. Levin Vamhagens biografie is voor haar aanleiding de
schaamte omje andersheid m een intellectele habitus te integreren. Het inzicht in de
oorsprong van de schaamte ontpopt zich zo tot een kentheoretisch weenniddel
tegen de assimilatie, dus tegen het opgaan in volstrekte oneigenheid.
Asendts lezing van Levin Vamhagens biografie blijkt opnieuw niet belangeloos: zij hecht aan de actuele bruikbaarheid van het weermiddel dat a j ontwaart. In
eerste instantie beproeft zij het op z i p effectiviteit tegen de nationaal-socialistische
gelijkstelling. In tweede instantie houdt zij de herinnering er aan levend op straffe
van ten onder te gaan in de anonimiteit van de ballingschap. De intellectuele verdiscontering van de schaamte stileert haars inziens een zelf dat zich inderdaad het
recht kan voorbehouden voor zichzelf te denken. Deze claim, zo ervaart Arendt aan
den lijve, is 'in de verstrooiing' van levenshelang. Hij strijkt tegen de verwachting

in zich lijdzaam te voegen naar het beeld dat 'men' er van joodse ballingen op na
houdt. Arendt vraagt niet om gratuit mededogen, zij insisteert op respect, dat wil
zeggen: op aanzien des persoons. En er is haar tijdens de oorlogsjaren alles aan
gelegen deze concepten in de VS te behouden als de toetsstenen van een selfâ€¢s
ness die niet in een nieuwe naamloosheid hoeft op te gaan. Wat je bent is geen
beschikking van een naamloos lot, zo houdt zij de lezers van The Menorah J o u m l
en van de Jewish Social Studies voor, maar is een eigen, intellectuele akt waarmee
de dreiging van de anonimiteit kan worden afgewend dank zij de vaardigheid voor
zichzelf te denken.
Schlemiel e n dromenlandsvorst

.

Zo luidt de titel van het eerste essav in Arendts A Hielden Tradition (]P.
. D. 6790). Het gaat over Heinrich Heine, de dichter die uiteindelijk schlemieligheid heeft
verheven tot een paktologisch insigne. Dat ging met zonder slag of stoot. Heine
had lang zi.jn intellectuele kaarten gezet op een Duitse revolutiedie de 'joodse
kwestie' eens en voorgoed uit de weield zou helpen. In schlemielen voorzag dit
programma niet. Die Duitse revolutie was een uiterst hybride project waaraan van
ultra-links tot ultra-rechts werd bijgedragen. (8) Het cement van dit alles vormde
een virulent anti-semitisme waarvan 'god' en 'dnitsheid' de voornaamste componenten waren. In dit verhand kan worden gesproken van een revolutionair antisemitisme waarvan de Duitse cultuur-geschiedenis van Kant tot Wagner doordrenkt
was. Dit anti-semitisme ging Heine geleidelijk aan dermate tegenstaan dat hij terugkeerde op zijn religieus-revolutionaire schreden en zijn joodse wortels in heroverweging begon te nemen. Heine's schlemieligheid hangt met deze retrogade
samen. Kort gezegd kreeg zijn terugkeer zijn beslag na 1848; en hij werd hespoedige door twee factoren. (9)
In de eerste plaats beantwoordden de revoluties van 1848 bij lange na niet aan
het literaire beeld dat Heine zich op grond van de FranseRevolutie van de ideale
revolutie had gevormd. Integendeel, 1848 voltrok zich voor zijn ogen als een revolutionaire farce die het geloot' schokte dat hij in navolging van Hegel en de
Saint-Simonisten aan historische Vooruitgang had gehecht. De revolutionaire gebeurtenissen van februari en maart '48 maakten hem duidelijk hoe gapend dekioof
was tussen literaire verbeelding en politieke slagkracht.
In de tweede plaats raakte Heine na '48 aan een ziek- respectieveliik sterfbed
gekluisterd dat als 'het matrassegraf de literatuurgeschiedenis zou ingaan. De stilstand van de Vooruitgang werd hij zodoende extra pijnlijk gewaar door fysieke
machteloosheid en mentale uitzichtsloosheid. Heine weet zich opnieuw, en nu defmitief, van het leven buitengesloten, en dat doet hem nog eens, en nu onherroepelijk, de vertwijfeling voelen die hij had gekend toen hij zich als een jong maar
joods talent ten overstaan van de burgerlijke cultuur had moeten bewijzen. In deze
8 Zie Paul Lawrence Rose. Revolulionary Antisemitism in Germany From Kant 10 Wagner
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hernieuwde vertwijfeling komt voor Heine een abrupt einde aan het waarheidsgehalte van de 'Wijsheid Gods' die hij eerder zo duidelijk zag uitgetekend in Hegels
godsdienstwijsgerige articulatie van de revolutionaire zin van de moderniteit. (10)
Deze wijsheid valt nu ten prooi aan een, zoals hij het zelf aangeeft, blasfemisthhe
godskritiek. Daarmee doelt hij op een wrang soort literaire humor met behulp
waarvan hij met de dood voor ogen al schrijvend aan de vertwijfeling het hoofd
biedt. Hij kan zich dan ook tot op het einde als een humoristische schrijver presenteren: zijn Witz gaat tegen resignatie in.
Ruwweg zijn dit de omstandigheden waarin Heine teruggrijpt op rijn joodse
wortels. Opnieuw is zo een punt aangegeven waarop Arendts lezing inzet Zij beschrijft hoe sterk de late Heine zich na 1848 als dichter identificeert met de gestalte
van de schlemiel zoals deze in 1813 door de schri.iver Adalbest van Chamisso, Ã©Ã
van de bezoekeis van Rahel Levin Vamhagens salon, was uitgetekend. In vier regels schetst Heine haarfijn de onmogelijke contouren van de schlemiel, waarbij het
venim in de staart schuilt:

Was das Wort Schlemihl bedeutet,
Wissen wir. Hut doch Chan~isso
Ihm &s Burgerrecht in Deutscbland
m s t verschaft, dein Wone niimlich. (1 1)
In Chamisso's geliiknamige boek is Peter Schlemiel gedoemd schaduwloos door
het leven te gaan. Hij is het prototype van de anti-held, het tegendeel van burgerlilke zekerheid waarvan de schaduw uiteraard het bewijs is; in plaats van Mijnheer
Iemand is hij Mijnheer Niemand die vergeefs een schaduw najaagt. Had Heine
indertijd niet met zijn doop even vergeefs een afschaduwing van burgerlijkheid
nagestreefd? Na 1848 wordt deze anti-held symbool van Heine's dichterschap.
Het vergaat de dichter als Apollo Musagetes, de 'goddelijke schlemiel' die niets
dan bitter bladgroen overhield aan zijn jacht op de nymf Daphne, zijn lustobject:

Dichterschicksal~bdser Unstern,
Der die Sflhne des Apollo
t8dlich nergelt, wulsognr
Ihren Vater nicht verstjhnt hut,
Als er, hinter Daphnen loufend
Statt des wegen Nymphenleibes
Nur den Loibeerbutim e~Â¥ftIfite
Er, der gijttliche Schlemihl! (12)
Heine's 'goddelijke schlemiel' is dus een pechvogel par excellence. Hij is de po'1 0 Heine, 'Vorrede zur zwerten Auflage' van Zur Geschichie der Religion und Philosophie in
Deutschland in- Werke undb'riefe Bd. 5. pp 168-74. Berlijn 1980, en 'Nachworie zum
Romanzero', ib Bd 2. pp 185-92 Berlijn 1980.
1 1 'Romanzero' in' Werke undBriefe a.w. Bd.2, p 157.
1 2 Heine. ibidem.

tologische karikatuur van de dichter die zich dromenlandsvoist waant maar zich in
zijn onnozelheid heeft laten verleiden om uit zijn hoge vlucht als een imposante alhati'os neer
- - te
~ $ikken on een scheensdek waaron een vileme bemannins
- nek
. heeft
uiige-.meerd yodiit hij hopcloos v ~ s komt
t
[C zitien. Ahsoluk dromcnlandsvorst is
het cpi~heionwaarmee zich Heine's grote v(n)rheeld,de middeleeuwse joodse
dichter Jehuda hen Halevy, mag tooien:
~

~

Mit der GeisterkÃ¶nigskrone
Ein Poet von G(~ttesGnade. (13)
Zulke dromenlandsvorsten lilken echter in de moderniteit reddeloos verloren,
vastgeplakt als zij zitten aan een ontidealiseerde werkelijkheid. De vergelijking
stamt van Baudelaire. die voor de status van dichterliike dromenlandsvorsten â€la
Heine (en zichzelf) het yammerli~kebeeld van de alhatros in petto had.

De leden der bernanliilig vangen op de boten
vaak albatrossen en verdrijven zo de tijd
met deze wi1dgewiekte lome reisgenoten
die 't zeilschip volgen dat op zilte diepten glijdt.
En staat hij op het dek nadot hij i.7 gegrepen,
dan laat de vorst van het uzitin beschaamd en plomp
zijn witte vlerken deerniswekkend slepen
als werkeloze riemen, hangend langs de nmp.
Wat wekt de vogel dan een i~ichenen ontstellen]
Wat is hij log en temp die eerst zo sierlijk was!
De een probeert het dier met pijperook te kwellen,
de ander aapt de kranke nu nier manke pas!
De dichter lijkt die prm? der hoogste regionen
die elke schutter tart en rijdt op de orkaan;
Verbannen aan de grond, waar bek en vuilbek wonen,
kan hij door reuzenvleugel'. amper gc~istof staan. (14)
Dichters. die zich dromenlandsvorsten wanen, ziin van de moderniteit de ontluisterde helden, zoals Walter Benjamin het naar aanleiding van de Baudelairiaanse
'vorst van het azuur' opmerkte. Wat Arendt niettemin in Heine's schrijverschap
aanspreekt is diens bewuste keuze voor de dromenlandsvorst. Het stelt hem haars
inziens in staat buiten de gevestigde maatschappelijke orde te overleven. Zeker, dat
13 A W , p 136.
1 4 Les Fleurs du Mal. Vertaald door P Hoosemans Baarn 1986, pp 46l7, Zie ook Waller Benjamin, 'Enige motieven bij Baudelaire' in- Een kleine filosofievan het flaneren Amsterdam
1992, pp 87-1 17

maakt hem vogelvrij, maar in deze bedenkelijke vrijheid schuilt tenminste nog het
trotse verlangen naar fantastische mogelijkheden aan gene zijde van de bestaande
'geografie der dingen', dus aan gene zijde van de ruimtetijdelilkheid waarin het
voor moderne paria's slecht toeven is:

Wir ober besitzen in1 Lufn-eich des Traums
Die Herrschaft unbestntten.
Hier uben wir die Hegemonie
Hier sind wir unzerstÅ¸ckel (15)

.

Heine's luchtruim markeert wat Arendt betreft een psychografisch verengen. Dit
verlangen is de inzet van haar Hulden Tradition, ook al bestaat er geen enkele zekerheid over de goede afloop van de passage naar dit dromenland, om maar te
zwijgen van de vraag of daar al dan niet een beloofd land zou wenken (P,
pp. 99122). Ai-endt heeft een zwak voor dromenlandsvorsten i la Heine. Diens literaire
kwaliteit overstijgt het schaamtegevoel waaraan Rahel Levin Varnhagen ten prooi
viel. Het is alsof Heine's poEtologie Arendt een geslaagder voorbeeld levert van de
recalcitrantie waarnaar zij op zoek is. Daarmee dreigt zij het feit uit het oog te verliezen dat Heine zich in tegenstelling tot Levin Varnhagen vanzelfsprekender publiekelijk kon uiten. Per slot van rekening schreef hij literatuur, zij con-espondeerde. (1 6)
Aan schlemieligheid voorbij

In haar lezingen van Rahel Levin Vainhagen en Heiniich Heine werkt h n d t zich
aan hun schlemieligheid voorbij. Haar gedenkwerk ontpopt zich als een identificatie op afstand; hun schlemieligheid getuigt van een historisch kader dat is geweest. De teloorgang van de negentiende-eeuwse Duits-joodse cultuur is onomkeerbaar. Toch heeft hun schrijverschapvoor haar blijvende waarde als toonbeelden van het parool voor zichzelf te denken en van psychografisch verlangen.
Ai-endt bewondert deze intellectuele kwaliteiten om hun slagkracht; het zijn immers
weermiddelen tegen de aanpassing. De historische nalezing van deze kwaliteiten
als merktekens van de wanverhouding waarvan de moderniteit is doortrokken verleidt Hannah Arendt achteraf tot een speculatieve uitweiding over het 'hebreeerschap' dat aan die eigenschappen inherent zou zijn.
Met de term 'hebreeErschap' doelt zij op een eeuwenoude joodse traditie waarin
iedereen, ongeacht ziin sexe of stand, kon lezen en schiiiven UP, PP. 99-122).
Deze geletterdheid schept een sterke literaire band die bijdraagt aanhet verzet tegen
de altijd dreigende assimilatie. Dat verzet uit zich naar gelang de historische omstandigheden wisselen; schlemieligheid is als een intellectuele strategie dus ti.jd- en
plaatsgebonden, in dit geval: gebonden aan de moderne nasleep van de Verlich15 Heine, 'Deulschland Ein Wintermarchen' in' a w Bd 1, p. 452.
16 Zie Elke Frederiksen, 'Heinrich Heine und Rahel Levin Varnhagen'in HemeJahrbuch
pp 9/38

1990,

ting. De reeks die tijdens de Verlichting met Salomon Maimon begon is, aldus
Arendt. met Franz Kafka evenwel ten einde. Kaflca heeft de schlemiel nameliik
d.-'finitieÃ¬d
m~igelijklieidbenomen zich als een uiigesproken troop van de modcrnik'it voor u; &*n: hij mag leileilijk geen naam meer hebben, hij is hoogstens een
mens van goede wil die het moet stellen met een initiaal. (17)
Na de kaalslag van de Eerste Wereldoorlog, maakt Kafka duidelijk, is moderniteit zich gaan kenmerken door een sterk toegenomen indifferentie. Al het differente was ten prooi gevallen aan massale gelijkschakeling. De burgerlijke cultuur
die eens zo'n aantrekkelijke oase had geleken was, met name in het Duitsland van
het interbellum, goeddeels obsoleet geworden. Door zich naadloos aan te passen
ontpoppen Kafka's personages zich tot dubbelspionnen van de gelijkschakeling.
Zij onthullen iets van een dodelijke dreiging en ontkrachten tegelijkertijd de illusie
dat onderdanigheid ergens goed voor zou zijn door zich illusieloos te schikken in
de onderdanigheid.
Arendt besluit haard Hsdtlen Tradition daarom met een analyse van de manier
uaarop Kiiikii 'de mens van goede wil' als een ondel'inieerhilar personage kschrijft dat opereert in hei gebied tussen he[ verleden dal hem zijns ondanks in
voorwaartse richting duwt, en een toekomst die hem in haar volstrekte onzekerheid
afschrikt Aan dit schemerduister heeft zij haar ogen gewend. Intellectuelen als zijzelf die zich na Kafka afvragen wat zij met hun joodse zelfbewustzijn aan moeten,
ervaren dat ook zij zich in een ondefinieerbaar tussengebied bevinden, tussen 'niet
meer' en 'nog- met'. Zn bevinden zich in een duistere 'on-tiid', en hun enige houvast is hun herinnering aiin f Ã ¬nadiiie.Voiw :ic'h:Ã-~/filenkei en py\ch@r~~f^ch
vt'rlunpn houden deze herinnering levend. Dat is de zeggingskracht van hel
schrijverschap van Rahel Levin Vamhagen en van Heiniich Heine, en in hen is het
de zeggingkracht van een Duits-joodse cultuur die in Katka ten einde loopt.
Katka, zo zou je kunnen samenvatten, is voor Arendt het punt waarop deze
cultuur wordt ontledigd. Hij opent een na-oorlogse weg die van de onmiddellijke
vereenzelving met de negentiende-eeuwse traditie afbuigt, zonder de herinnering
aan die traditie volledig prijs te geven. Kafka indachtig test Arendt een laatste
intellectuele recapitulatie uit. Wanneer zij in haar onafgemaakte boek, The Ufe of
the Mind, zich afvraagt "waar wij ons bevinden als wij nadenken", verwijst zij
naar een aforisme van Katka, Er genaamd, waarin wordt beschreven hoe het
nachtelijk duister invalt over een terrein waarop een hil-tiguur door verleden en
toekomst ongenadig in de tang wordt genomen. (18) De invallende duisternis van
het heden stelt 'hem' in staat aan het geweld te ontkomen. Arendt pretendeert zich
met deze veiwrizing niet hoven het geweld te plaatsen. Wij leven hier en nu in
nacht en ontij, zo lijkt zij ons te verzekeren. voorzover wi] althans deelgenoot
kunnen zijn van de hachelijke dimensies van haar intellectuditeit. Werkelijke deelgenoten zip uiteindelijk slechts de waakzamen die in de duisternis voor zich uit
-

17 Vergelijk Ritchie Roberlson, Kafka. Judaism, Polities, andLiterature. Oxford 1985, en
Beairice Sellinger, Die Unterdruckten als Anti-Helden Zum Widerstreit kultureller Traditionen
in den Erzahlwelten Kalkas. FrankfurUM 1982.
18 Arendt. Thw Lila of the Mmd Ed. M McCarlhy, Part l, Thinking New York 1978, p. 176, en
Between Past and Future. Six Exercises in Politica! Thought New York 1961, pp 3-15
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blieven staren omdat "er iemand moet zijn die de wacht houdt". (19) Het is deze
waakzaamheid die Arendt gedurig bleef nastreven in tijden dat het leven dreigde te
worden ondergedompeld in de inktzwarte duisternis van collectieve onnadenkendheid. Haar geletterdheid kon daarbij teren op een verdwenen traditie waarvan
schlemielen als Rahel Levin Vamhagen en Heinnch Heine deel uitmaakten.

1 9 Kafka, Beschreibung eines Kampfes' Novellen, Skizzen, Aphor~srnenaus dern Nachlass
Ed M . Brod Frankfutl1954. p 116

