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Dutch Summary 

Hoe joods dacht Heinrich Heine? In dit proefschrift onderzoek ik de wijze 
waarop Heine (1797-1856) na de revolutie van 1848 zijn Hegeliaanse bemoeie
nissen met een beroep op joodse wijsheid in heroverweging neemt. Ik concen
treer me dus op het latere werk. 

Heines joodse wijsheid is een onorthodox ethisch-literair amalgaam, eerder 
'haggadisch ' dan 'halakhisch' van inslag. Belangrijkste ingrediënten zijn de 
Bijbel, de klassieke Spaans-joodse literatuur, messiaans verlangen en joodse 
historiën, legenden en folklore. Eigenzinnige interpretaties zetten de toon. Daar
bij grijpt de late Heine nadrukkelijk terug op eerdere ervaringen. Dat is aanlei
ding om zijn latere werk in het licht van het jongere te bezien. Ik neem daarom 
ook zijn Duitse periode (tot 1830) en zijn eerste Parijse jaren (1830-1848) in 
beschouwing, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van de frictie tussen 
Hegeliaanse filosofie en joodse wijsheid in de laatste periode (1848-1856). Ik 
lees Heines oeuvre als een tijdsdocument. Proza en poëzie zijn de specifieke 
neerslag van concrete, doorleefde gebeurtenissen, ook - en wellicht vooral -
wanneer zij als autonoom schrijfwerk worden gepresenteerd. 

Heines ervaringen zijn sterk gekleurd door de post-Napoleontische misère in 
Duitsland. De politieke en maatschappelijke omstandigheden lieten Heine geen 
ruimte zich vrijelijk als Duits-joodse auteur te ontwikkelen, hoe virtuoos hij ook 
schreef. Joodse wijsheid is zijn ostentatieve antwoord op segregatie en dis
criminatie. Zo zoekt hij als schrijver naar een onvervreemdbare vreemdheid -
naar een eigenheid die niet bij voorbaat met heersende vooroordelen en clichés 
overeenstemt. 

In zijn Berlijnse studiejaren (1821-1823) had Heine uit eerste en tweede 
hand kennis genomen van belangrijke motieven in Hegels filosofie. Met andere 
joodse intellectuelen was hij vooral geboeid door Hegels visie op geschiedenis, 
vooruitgang, revolutie, vrijheid en staat. De Berlijnse Vereniging voor Joodse 
Studies stelde Heine in staat een emancipatorische Hegel-lezing uit te testen; in 
het gezelschap van gelijkgestemde generatiegenoten zocht hij naar wijsgerige 
weermiddelen tegen politieke en maatschappelijke onvrijheid. Hegel, zo leek 
het, bood hen soelaas. Diens filosofie zagen zij zich als een gepast antwoord op 
geringschatting, negatie en uitsluiting. Emancipatie zonder assimilatie, daar 
ging het hen om. Zij waren niet van zins hun joodse identiteit voetstoots aan de 
vooruitgang prijs te geven. 

Die identiteit moest overigens wel opnieuw worden uitgevonden. In de 
moderne, vroeg negentiende-eeuwse burgerlijke cultuur hadden joodse tradities 
immers sterk aan zeggingskracht ingeboet. Joodse studies moesten bijdragen 
aan een eigentijdse joodsheid die zich staande kon houden tussen verstarde 
orthodoxie en ongebreidelde aanpassingsdrift. Ook Heines joodse wijsheid be
wandelt deze middenweg. 
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In de Inleiding plaats ik joodse wijsheid en Hegeliaanse filosofie in het al
gemene kader van Heines schrijverschap. Heine's Hegel-lezing is van meet af 
aan pantheïstisch van aard. Pantheïsme draagt bij aan Heines waardering voor 
Hegels vrijheidsideaal omdat deze religieus getinte wereldbeschouwing het 
menselijke van een goddelijk aura voorziet. Zal ons niet allen als souvereine go
den hier en nu onverkort vrijheid deelachtig worden? Toch kan Heine de be
denkelijke kanten van Hegels universalisme njet verbloemen: Hegel is dermate 
sterk gepreoccupeerd met een wijsgerige verantwoording van de absolute 
betekenis van de protestantse cultuur, dat er voor joodse 'eigenheid' op de keper 
beschouwd geen plaats lijkt te zijn. Met zijn joodse wijsheid tekent Heineverzet 
aan tegen deze ' theo-politieke' annexatiedrift. Blijven verschillen, luidt het pa
rool. 

Dit verschil schrijft ruj als een zelfbewuste schrijver uit: ' eigenheid' wordt 
vertaald in een schrijverschap dat zich kan meten met 'de besten' . Heines 
literaire positie komt het duidelijkst tot uitdrukking in een 'gecontamineerde 
Romantiek' . Romantische sjablones zet hij met speels gemak naar zijn hand. Zo 
kan hij zich in optima forma op een 'vreemdsoortig schrijven' toeleggen. Als 
vrijheidsminnende buitenstaander is hij een 'pantheïstische Hegel ' toegenegen, 
als miskende bijwoner is hij woordvoerder van joodse wijsheid. 

Heines schrijverschap ontwikkelt zich niet zonder slag of stoot. Anti
joodse sentimenten dwingen hem uiteindelijk zijn toevlucht te nemen in Parijs, 
waar hij in ballingschap ijvert voor een radicale emancipatie van alle 'ge
knechten'. 

De revolutie van 1848 markeert een formidabele teleurstelling. In Hoofdstuk I 
bespreek ik Heines reactie op het revolutionaire fiasco . Teleologische per
spectieven zijn verdwenen. De staatsgreep van Napoleon ll1 is een dieptepunt. 
In tegenstelling tot Marx biedt het verloop van de geschiedenis Heine geen 
enkele aanleiding meer tot optimisme. De 'communisten' waarop hij in de jaren 
veertig zijn hoop had gevestigd, zijn veroordeeld tot een 'beestachtig bestaan' 
ondergronds. Het besef van uitzichtloze beperktheid wordt versterkt door 
Heines slopende ziekte. In zijn laatste jaren is hij definitief aan het matras ge
kluisterd. 

Onder deze weinig florissante omstandigheden zet Heine zich aan een 
'commemoratieve recapitulatie' van ouder materiaal. Hegeliaanspantheïsme en 
dito revolutionisme zijn opvallende ijkpunten. Zij brengen Heine ertoe het ver
lies van vrijheid in melancholieke 'memoranda' te betreuren. Daarin houdt hij 
de herinnering levend aan wat verloren ging. Melancholie gaat met provocatie 
gepaard. De zelfgenoegzame lezer wordt herhaaldelijk opgeschrikt door het 
spookbeeld van agressieve 'ratten' en ander ontembaar wild 'gespuis' . 

In het 'beestachtige bestaan' van de verslagenen ziet Heine frappante over
eenkomsten met zichzelf. Als joodse balling heeft hij de verwerping aan den 
lijve ondervonden. Hoofdstuk IJ geef ik aan hoe Heine deze deskundigheid li
terair te baat neemt. Zijn late werk is doortrokken van een 'lichamelijk besef. 
Daarmee doel ik op het gegeven dat Heine fysieke malheur nadrukkelijk in stel-
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ling brengt tegen het heersende tijdsbeeld van heersers die na 1848 geen bood
schap hebben aan onvervulde verlangens en onderdrukte begeerten; hun status 
quo is een 'gezonde ' orde die zich met succes tegen de 'ziekelijke' neigingen 
van 'gedepraveerden' en ' asocialen' heeft gewapend. De late Heine presenteert 
zichzelf als een excentrieke 'literaire asociaal'. Zijn 'ziekelijkheid' correspon
deert met politieke en maatschappelijke 'verdorvenheid'. 

Heines literaire 'vreemdheid ' komt tot uitdrukking in 'onlyrische' poëzie. 
Romantische 'heelheid' is geschonden. In plaats daarvan overheersen het le
lijke, het onaanzienlijke, het groteske. Heines 'gecontamineerde Romantiek' 
biedt gelegenheid te over voor 'buitenissig' schrijfwerk. Verwrongen beelden 
zijn signalen van de verstoorde relatie tussen schrijver en maatschappij. Zij ver
smelten in de 'Jiddische' persoon van de schlemiel, die in het late werk een pro
minente plaats krijgt toebedeeld. De schlemiel belichaamt levenslang onge
mak, zowel in literair als in maatschappelijk opzicht. Maar tegelijkertijd is hij 
aanleiding 'de wereld' nog eenmaal te confronteren met de (on)mogelijkheden 
van een Duits-joods schrijverschap. Alle ongemak wordt tenslotte samengebald 
in een aanklacht tegen een 'van God gewilde' postrevolutionaire orde. Lazarus 
en Job zijn Heine's kroongetuigen. Met hen richt hij zich tegen Hegel's voor
uitgangsoptimisme. Daarmee spaart hij ook zijn revolutionaire ik niet. 

Omdat de late Heine aangeeft Hegels filosofie als zijn revolutionaire inspi
ratiebron te hebben beschouwd, keer ik in Hoofdstuk JIJ terug naar zijn Ber
lijnse leeijaren. Hier ligt de voedingsbodem voor de filosofische ambivalentie 
waarop ik aan het begin van deze samenvatting doelde. Heine zoekt naar een 
progressieve, emancipatorische Hegel, maar komt in de Berlijnse Vereniging 
voor Joodse Studies ook tot de ontdekking dat deze filosofie kan resulteren in 
een rechtvaardiging van een 'gemenebest' dat het 'afwijkende' respecteert noch 
gedoogt. Heines bedenkingen worden acuut zodra de staat als de voor de hand 
liggende 'verwezenlijking' van Hegels filosofie in het vizier komt. Hegels visie 
op het jodendom spreekt wat dat betreft boekdelen. De jonge Heine heeft een 
scherp oog voor de feilen van Hegels filosofie; in de joodse herinnering aan 
exodus, ballingschap en diaspora zoekt hij naar tegenstemmen: Mozes wordt als 
een morele leidsman aangehaald, Psalm 137- de ' Babylonische'- vertolkt de 
bezoekingen van de verstrooiing. Het jonge werk is van deze geluiden door
trokken. 

En toch blijft Heine gebrand op een emancipatorische lezing van Hegels fi
losofie. Tegen resignatie is radicalisme geboden. Dat brengt hem ertoe meer ge
wicht toe te kennen aan pantheïstische, godmenselijke concepten. 

In Hoofdstuk IV onderzoek ik revolutionaire reikwijdte van Heines pan
theïstische Hegel-lezing. Daartoe richt ik mij op zijn eerste 'Parijse jaren ' 
(I 839-1848). In deze periode valt het op dat het goddelijke in de mens zo krach
tig wordt benadrukt, dat aan zijn ware bestemming in de geschiedenis nauwe
lijks kan worden getwijfeld: er ligt een revolutie in het verschiet die de defini
tieve bevrijding zal brengen en zodoende datgene tot een einde zal voeren waar-
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mee ooit de Franse Revolutie was begonnen. Hegels filosofie wordt als de op
maat van deze toekomstige omwenteling gezien. 

Aanvankelijk, om en nabij 1830, wordt aan deze visie extra kracht bijgezet 
met behulp van een Saint-Simonistische, pertinent sensualistische versie van 
godmenselijkheid. De Duitse 'geestesgeschiedenis ' (literatuur, religie en filo
sofie) wordt als de voorbode gezien van een leven waarin ieder aan zijn god
delijke trekken zal komen. Heine beschouwt zich als een profeet die de tekenen 
weet te duiden. Hij spreekt uit naam van een komende gemeenschap (en enig 
elitarisme is hem daarbij niet vreemd). 

De Saint-Simonistische begeestering is geen taai leven beschoren. Maat
schappelijke stagnatie noopt Heine tot een ingrijpende herbezinning. Zijn 
Böme-boek vertoont de sporen van hartgrondige twijfel. Revolutionisme wordt 
overschaduwd door 'Babylonische reminiscenties '. De krisis wordt met mes
siaans verlangen bezworen. Dat schept ruimte voor een volgende oriëntatie: in 
de j aren veertig gaat Heine met hernieuwd elan te rade bij radicale Hegelianen 
als Amold Ruge, Kar! Marx, Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer en (in minder 
mate) Georg Friedrich Daumer. 

1848 betekent het einde van zijn radicale strevingen. God en mens vallen niet 
langer samen. ln Hoofdstuk V vestig ik de aandacht op de consequenties van het 
echec. Het ' Berlijnse spinnenweb' (Hegeliaanse dialectiek) heeft afgedaan ; re
volutionaire bevlogenheid heeft plaatsgemaakt voor kille noodzakelijkheid. 
Heine zweert zijn pantheïstische aspiraties af en zoekt zijn toevlucht tot een 
godheid ' aan gene zijde' van deze godvergeten werkelijkheid. Niet te god
vruchtig en niet te goddeloos, zou ik willen zeggen. Dat brengt hem met zowel 
de radicale als de behoudende Hegeliaanse scherpslijpers in conflict. De radi
cale factie broskeert hij met zijn trouw, de behoudende met zijn 'blasfemis
tische ' vrijpostigheid. 

De revitalisering van het dogma van een persoonlijke god heeft niets van 
doen met vrome berusting. God is chiffre van een eigenheid die in termen van 
joodse wijsheid kan worden aangeduid. De inzet van joodse wijsheid wordt 
door Heine als een retrograde gekenschetst. Heine zegt terug te grijpen op oude, 
onfilosofische kennis die in de loop der tijden als een kostbare schat is door
gegeven. Het behoud van deze ' marginale ' kennis is van levensbelang. Zij bevat 
fl arden van sublieme rechtvaardigheid en schoonheid. ln ' Moshe Rabenoe ' be
zingt Heine de lof van een 'verheven onaangepastheid ' . Maar deze wijsheid 
heeft een prijs. Zij wordt maar spaarzaam begrepen en is 'diasporisch' getoon
zet. Dragers van deze wijsheid zijn marginalen en schlemielen. Zij zijn ge
doemd hun dagen te slijten als Ahasverus, de eeuwige nomade die ook in 
Heines laatste werk zijn opwachting maakt. 
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