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Na een voorspoedige, maar voor mij persoonlijk zeer bezwaarlijke zeereis bereikten we eindelijk de haven. Zodra ik
met een bootje aan land was gezet nam ik mijn schamele bezittingen op de schouder, baande me een weg door de krioelende menigte, en betrad het eerste het beste bescheiden huis
met een uithangbord aan de gevel. Ik gaf te kennen dat ik een
kamer wilde; de knecht taxeerde me met een enkele blik en
nam me mee naar de zolder. Ik liet hem vers water brengen
en vervolgens precies uitleggen waar ik de heer Thomas John
kon vinden: – ‘Even buiten de noordelijke stadspoort, het
eerste landhuis rechts, een groot nieuw huis van rood en wit
marmer, met veel zuilen.’ Goed.
Er was nog tijd genoeg, maar ik knoopte meteen mijn bundel open, haalde mijn onlangs gekeerde zwarte jas tevoorschijn, trok mijn beste kleren aan, stak de aanbevelingsbrief
in mijn zak en ging op weg naar de man die mij hopelijk zou
helpen mijn bescheiden levensdoel te bereiken.
Toen ik de lange straat naar het noorden in was gelopen en de
stadspoort bereikte, zag ik al snel zuilen blinken door de bosschages. Hier dus, dacht ik. Ik veegde met mijn zakdoek het
stof van mijn schoenen, bracht mijn halsdoek in orde en trok
op hoop van zegen aan de bel. De deur vloog open. In de hal
werd ik aan een waar verhoor blootgesteld, maar de portier
meldde mijn aanwezigheid en ik had de eer in het park geno5
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digd te worden, waar meneer John in het gezelschap van een
paar gasten een wandelingetje maakte. Ik herkende de man
meteen aan de luister van zijn corpulente zelfgenoegzaamheid. Hij ontving mij welwillend – zoals een rijke man een arme duvel ontvangt – en verwaardigde zich, zonder zich evenwel van de rest van het gezelschap af te wenden, de brief in
mijn uitgestoken hand aan te nemen.
‘Zo, zo! Van mijn broer. Lang niets van hem gehoord. Hij is
gezond en wel, naar ik mag hopen? Daar,’ vervolgde hij tegen
de anderen en wees met de brief op een heuvel, ‘daarboven
komt het nieuwe bouwwerk.’ Hij opende het zegel maar brak
het gesprek niet af, dat nu over rijkdom ging. ‘Wie niet over
minstens een miljoen beschikt,’ merkte hij op, ‘die is in mijn
ogen, excuus voor het woord, een schobbejak!’
‘O ja, dat is waar!’ riep ik spontaan, met volle overtuiging.
Dat leek hem te bevallen, want hij glimlachte naar me en zei:
‘Blijf nog even, mijn vriend, naderhand vind ik wellicht even
de tijd u te zeggen wat ik hiervan denk,’ waarbij hij op de brief
wees, die hij vervolgens in zijn zak stak, om zich weer aan zijn
gezelschap te wijden. Hij bood een jonge dame zijn arm, andere heren beijverden zich om andere schoonheden, iedereen vond een passende partner, en zo schreed men op de door
bloeiende rozen omgeven heuvel af.
Ik sloop achter de stoet aan zonder iemand tot last te zijn,
want niemand sloeg acht op mij. Er heerste een uitgelaten
stemming, er werd naar hartenlust geflirt en gekoketteerd,
ichtzinnige zaken werden diepzinnig besproken, terwijl grote
kwesties soms met een kwinkslag werden afgedaan; en men
scheen met name briljant te zijn als het over afwezige vrienden en hun problemen ging. Ik was te zeer een buitenstaander
om dit alles te begrijpen, en ook veel te treurig en in mezelf gekeerd, om me voor zulk raadselachtig gedrag te interesseren.
6
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We kwamen bij de rozen aan. De mooie Fanny, kennelijk
de koningin van de dag, stond erop eigenhandig een bloeiende rozentwijg te plukken; ze verwondde zich aan een doorn,
en haar tere handje kleurde zo rood als de donkere rozen zelf.
Dit voorval veroorzaakte grote commotie onder alle aanwezigen, er moest immers meteen een wondpleister gevonden
worden! Een zwijgzame, graatdunne, maar zeer lange man
op leeftijd, die ons al de hele tijd had begeleid maar me niet
eerder was opgevallen, stak prompt zijn hand in een zak onder de schoot van zijn ouderwetse, grauwe rokkostuum, haalde een klein etui tevoorschijn, opende het, en reikte de jonge
dame met een devote buiging het gewenste. Ze nam het zonder enige aandacht voor de gever en zonder een woord van
dank aan; de wond werd verbonden, en men hernam de tocht
naar de top van de heuvel, om van daaruit van de weidse blik
over het groene labyrint van het park en de onmetelijke oceaan te genieten.
Het uitzicht was inderdaad groots en spectaculair. Er werd
een licht stipje zichtbaar aan de horizon, tussen het donkere
water en de blauw van de hemel. ‘Breng me een telescoop!’
riep John, en nog voor de op zijn roep toeschietende lakeien ter plekke waren had de grauwe grijsaard al met een devote buiging onder de panden van zijn rokkostuum getast, een
magnifieke Dollond tevoorschijn gehaald, en die aan meneer
John overhandigd. Deze zette het oculair meteen aan zijn oog
en informeerde de rest van het gezelschap: het ging om een
schip dat gisteren was uitgevaren en vanwege de ongunstige
wind nog steeds in het zicht van de haven laveerde. De telescoop ging door vele handen, maar keerde niet terug in die
van de eigenaar; en ik staarde de man verwonderd aan en
vroeg me af hoe zo’n groot instrument uit zo’n kleine zak had
kunnen komen; maar dat scheen verder niemand opgevallen
7
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te zijn, want men schonk de grijsaard niet meer aandacht dan
mijzelf.
Er werden versnaperingen geserveerd, het meest exotische
fruit uit alle windstreken, opgedist in de kostbaarste schalen.
Meneer John nam ontspannen en elegant de honneurs waar
en richtte voor de tweede maal het woord tot mij: ‘Tast toe;
zoiets had u niet op zee!’ Ik maakte een buiging maar dat zag
hij niet, omdat hij alweer met iemand anders in gesprek was.
Men was geneigd zich op de grazige helling neer te vlijen
en zo nog wat langer van het weidse landschap te genieten,
maar schuwde de vochtige bodem. Het zou goddelijk zijn,
zei iemand, als men hier nu een Perzisch tapijt kon uitrollen.
Nauwelijks was die wens uitgesproken of de man in het grauwe rokkostuum had zijn hand al onder zijn jaspanden en was
in alle bescheidenheid, ja deemoed, bezig er een kostbaar, met
gouddraad doorweven Perzisch tapijt onder vandaan te trekken. Dienstboden namen het in ontvangst alsof dit de normale gang van zaken was en ontrolden het op de gewenste plek.
Men liet zich zonder plichtplegingen neer; ik daarentegen
keek verbijsterd naar de man, zijn jaspanden, en het tapijt, dat
meer dan twintig voet in de lengte en tien in de breedte mat, en
wreef mij in de ogen omdat ik niet verklaren kon wat ik zag, temeer omdat niemand anders zich erover leek te verwonderen.
Ik wilde maar al te graag weten hoe het zat met die man,
en wie hij was, maar ik wist niet wie ik dit kon vragen, want
ik had zo mogelijk nog meer ontzag voor de heren bedienden
dan voor de bediende heren. Uiteindelijk vatte ik moed en benaderde een jonge man die volgens mij wat minder hoog in
aanzien stond dan de anderen, want ik had hem meermaals
wat afzijdig en alleen gezien. Ik vroeg hem met zachte stem
of hij me kon zeggen wie dat buitengewoon gedienstige heerschap in het grauwe rokkostuum wel was.
8
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‘Bedoel je die vent die zo krom staat alsof hij een eindje
draad is dat uit het oog van een naald hangt?’
‘Ja. Die daar in zijn eentje staat.’
‘Die ken ik niet,’ antwoordde hij en keerde me, kennelijk
om een voortzetting van het gesprek te vermijden, de rug toe
en begon een ongeïnteresseerde conversatie met iemand anders.
De zon won aan kracht, wat de dames als hinderlijk begonnen te ervaren; de mooie Fanny wierp de grauwe man die,
voor zover ik wist nog door niemand was aangesproken, frivool de vraag toe of hij niet ook een tent bij zich had?
Hij reageerde met een zo diepe buiging, als viel hem een
onverwachte en onverdiende eer ten deel, zijn hand al onder zijn rokschoten, vanwaar men stangen, pennen, lijnen
en doek tevoorschijn zag komen – kortom alles wat nodig is
voor een riant zonnepaviljoen. De jonge heren hielpen het op
te zetten, de schaduw viel over het hele tapijt. En nog steeds
scheen dit alles bij niemand verbazing te wekken.
Ik voelde mij al een hele tijd verontrust, ja door een onbestemde angst bevangen, maar wie schetst mijn afgrijzen toen
er een nieuwe wens werd uitgesproken en hij prompt drie
rijpaarden – ik meen het – drie prachtige zwarte hengsten,
met zadel en al, tevoorschijn toverde! Stel je dat eens voor –
mijn God! – drie gezadelde paarden, uit dezelfde zak die al
een etui, een telescoop, een Perzisch tapijt van twintig bij tien
voet, en een even groot zonnepaviljoen met alle bijbehorende
stangen en franjes had geproduceerd!
Als ik niet kon bezweren dat ik dit alles met eigen ogen heb
gezien, dan zou je me waarschijnlijk niet geloven.
En al gedroeg de man zich nog zo devoot en nederig, en al
werd hem door de andere aanwezigen geen blik waardig gekeurd – ikzelf kon mijn ogen niet van zijn kleurloze gestalte
9
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afhouden en hij boezemde mij een dusdanige afschuw in, dat
ik zijn nabijheid niet langer kon verdragen.
Ik besloot het gezelschap onopvallend te verlaten, wat gezien de onbeduidende rol die ik daarin speelde, niet al te moeilijk scheen. Ik was van plan terug te gaan naar de stad, het de
volgende ochtend nog een keer bij meneer John te proberen
en hem – als ik de moed tenminste kon opbrengen – een paar
vragen te stellen over dat eigenaardige grauwe heerschap.
Was het me maar gelukt op deze wijze te ontsnappen!
Ik was er inderdaad in geslaagd, tussen de rozen door sluipend, de helling weer ongezien af te dalen en bevond mij nu
midden op een weids gazon, waar ik een schuwe blik om mij
heen wierp uit angst betrapt te worden omdat ik de door het
gras gebaande paden niet gevolgd had. Wat een schrik toen ik
achter me de man in het grauwe rokkostuum ontwaarde, die
recht op mij afkwam!
Hij nam meteen zijn hoed af en boog zo diep als niemand
ooit voor mij gebogen had. Er kon geen twijfel over bestaan
dat hij een gesprek wenste, en daar kon ik me, zonder een
lomperik te zijn, niet aan onttrekken. Ook ik nam mijn hoed
af, beantwoordde zijn buiging – en daar stond ik dan, met
ontbloot hoofd in de zon, alsof ik wortel geschoten had. Ik
staarde hem angstig aan, als een vogel in de ban van een slang.
Hijzelf maakte ook een bevangen indruk; hij maakte herhaaldelijk buigingen, met neergeslagen ogen, voor hij wat dichterbij kwam en me met zachte, onzekere stem aansprak, ongeveer op de toon van een bedelaar.
‘Excuseert u mijn vrijpostigheid, mijnheer, als ik het waag
u zo ongevraagd te benaderen, maar ik wil u om een grote
gunst vragen. Zou u...’
‘In Godsnaam, man!’ flapte ik eruit, volledig in paniek.
‘Wat zou ik voor iemand kunnen doen, die...’
10
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We stokten en werden, geloof ik, allebei rood.
Na een korte pauze nam hij weer het woord: ‘In de korte
tijd die het mij vergund was in uw gezelschap door te brengen, kwam ik meer dan eens – sta mij alstublieft toe, mijnheer, dit te zeggen! – in de gelegenheid met onzeglijke bewondering de mooie, o zo mooie schaduw te aanschouwen
die u in het zonlicht werpt, en wel met een zekere nobele onverschilligheid, zonder er zelf acht op te slaan: ik doel op de
prachtige schaduw daar aan uw voeten. Vergeef mij dit zonder meer gewaagde voorstel, maar – zou u eventueel bereid
zijn uw schaduw aan mij af te staan?’
Hij zweeg, en mijn gedachten tolden. Wat moest ik beginnen met dit zonderlinge voorstel mijn schaduw te kopen? Die
vent is gek, dacht ik, en sloeg daarom een andere toon aan,
die beter paste bij de nederigheid van de zijne: ‘Ho, ho, beste
man, is je eigen schaduw dan niet goed genoeg? Dat is wel een
heel eigenaardig zaakje, dat je daar voorstelt!’
Hij reageerde onmiddellijk en zei: ‘Ik heb zo menig ding op
zak, dat meneer zou kunnen interesseren; voor een schaduw
van zo onschatbare waarde als de uwe is geen prijs te hoog.’
Zodra hij gewag maakte van die zak voelde ik mij totaal uit
het veld geslagen en begreep niet hoe ik hem zojuist met ‘mijn
beste man’ had durven aanspreken. Ik herpakte me en probeerde het met grenzeloze hoffelijkheid weer goed te maken.
‘Geachte heer, ik vraag nederig om vergiffenis. Ik ben bang
dat ik uw bedoeling niet helemaal begrijp, want hoe zou ik u
mijn schaduw...’
Hij viel me kortaf in de rede. ‘Ik wil alleen uw toestemming, om ter plekke deze nobele schaduw op te mogen rapen
en mee te nemen; hoe ik dat doe, is mijn zorg. In ruil daarvoor
zou ik mijnheer, als teken van mijn erkentelijkheid, iets laten
kiezen uit alle kostbaarheden die ik hier in mijn zak heb: de
11
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echte springwortel, de mandragora, de roofdukaat die altijd
weer naar zijn bezitter terugkeert en alle geldstukken meebrengt waarmee hij in aanraking is gekomen, een kabouter in
een fles – maar nee, dat is waarschijnlijk niets voor u – dan
liever het wenshoedje van Fortunatus, geheel vernieuwd en
duurzaam gerestaureerd, of wellicht zijn onuitputtelijke geldbeurs.’
‘Fortunatus’ beurs!’ riep ik prompt, want hoe bang ik ook
was, die laatste woorden hadden me in vervoering gebracht.
Een duizeling overviel mij, en ik zag sterretjes in de vorm van
dubbele dukaten.
‘Dan mag ik mijnheer verzoeken, de betreffende beurs te
bekijken en te keuren.’ Hij tastte in zijn zak en trok er aan
twee stevige leren veters een niet al te grote, solide genaaide
buidel van Spaans paardenleer uit, die hij mij overhandigde.
Ik greep erin en haalde tien goudstukken tevoorschijn, en
nog tien, en nog tien, en nog tien; ik reikte hem snel de hand.
‘Akkoord! De zaak is beklonken – in ruil voor deze beurs
krijgt u mijn schaduw.’
Hij schudde mijn hand, knielde zonder tijd te verliezen
voor mij neer, en ik zag hoe hij mijn schaduw met bewonderenswaardige handigheid van top tot teen behoedzaam van
het gras losmaakte en optilde, vervolgens oprolde en vouwde,
en ten slotte opborg. Hij stond op, maakte nogmaals een buiging, en trok zich terug in de richting van de rozenstruiken. Ik
had de indruk dat hij zachtjes in zichzelf lachte. Maar ik hield
de veters van de beurs in handen, overal om mij heen lichtte
de grond op in het zonlicht, en ik was nog steeds volkomen
van streek.

12
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Uiteindelijk kwam ik weer tot mezelf en haastte me dit oord
te verlaten, waar ik hopelijk niets meer te zoeken had. Eerst
vulde ik al mijn zakken met goudstukken, en daarna knoopte
ik de veters van de beurs rond mijn nek en verborg hem onder
mijn hemd. Ik wist ongezien het park uit te komen, bereikte
de weg, en ging weer stadwaarts. Toen ik, diep in gedachten
verzonken, de poort al naderde, hoorde ik een kreet achter
me: ‘Jongeman! Hé daar, jongeman! Luister eens!’
Ik keek om. Een oud vrouwtje riep me na: ‘U moet beter
oppassen, u bent uw schaduw kwijtgeraakt!’
‘Dank u, moedertje!’ Ik wierp haar een goudstuk toe voor
de goedbedoelde raad en vervolgde mijn weg onder de bomen.
Bij de stadspoort kreeg ik het weer te horen, van de schildwacht dit keer: ‘En waar heeft meneer zijn schaduw gelaten?’
en direct daarna, van een paar vrouwen: ‘Jezus Maria! Die
arme drommel heeft geen schaduw!’ Dat begon me te storen en ik vermeed zorgvuldig me nog bloot te stellen aan de
zon. Maar dat lukte niet overal, zoals in de hoofdstraat die ik
moest oversteken en dat helaas precies op het moment dat de
school uitging. Een brutaal klein schoffie met een bochel – ik
zie hem nog voor me – had direct door dat ik schaduwloos
was. Hij deelde zijn ontdekking luidkeels met rest van de geletterde stadsjeugd, die meteen een kritisch oordeel klaar had
en me met onraad begon te bekogelen. ‘Hier nemen fatsoen13
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lijke mensen hun schaduw mee, als ze zich in het openbaar
vertonen!’ Om ze op afstand te houden wierp ik hun handenvol goud toe en sprong met hulp van meewarige passanten
haastig in een huurrijtuig.

Zodra ik alleen in de voortrollende koets zat, begon ik bitter te wenen. Ik kon niet om het bange vermoeden heen dat
in een wereld waar goud zwaarder weegt dan deugd en fatsoen, het werpen van een schaduw nog hoger werd aangeslagen dan goud; en ik, die rijkdom altijd had versmaad omwille van mijn geweten, had die schaduw nu prijsgegeven voor
niets dan goud – wat moest er, wat kon er in Godsnaam nog
van mij terechtkomen!
Ik was nog steeds volkomen overstuur toen het rijtuig voor
mijn herberg stopte; en het idee dat schamele zolderkamertje
weer te betreden vervulde me met afschuw. Ik liet mijn spul14
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len naar beneden brengen, nam het armzalige bundeltje misprijzend in ontvangst, telde een paar goudstukken neer en beval mij naar het beste hotel te brengen. Dat was op het noorden gelegen, zodat ik de zon niet hoefde te vrezen. Ik beloonde de koetsier met goud en stuurde hem weg, liet me de beste
kamers aan de voorkant tonen, en sloot mezelf daarin op zodra het ging.
En wat denk je dat ik toen deed?
O, mijn beste Chamisso – dat op te biechten, zelfs aan jou,
doet me blozen van schaamte. Ik rukte de ongelukzalige beurs
van mijn borst en begon er in een soort razernij, die zich als
een steeds hoger oplaaiend vuur van me meester maakte,
goud uit te trekken, goud, goud, en nog meer goud; ik strooide het op de vloer en schreed eroverheen en liet het rinkelen,
en mijn arme ziel aan al die glans en klank en rijkdom lavend,
smeet ik steeds meer metaal op metaal, tot ik uiteindelijk vermoeid neerzeeg en in al die rijkdom zwolg door erin te woelen en te rollen. Zo ging de dag, de avond voorbij, ik deed voor
niemand de deur open, toen het nacht werd ik lag uitgestrekt
op mijn schatten, en werd ten slotte door slaap overmand.
Toen droomde ik van jou: het scheen mij toe dat ik achter
de glazen deur van je kleine kamer stond en dat ik je van daaruit aan je schrijftafel zag zitten, tussen een skelet en een bos
gedroogde bloemen, voor je lagen werken van Haller, Humboldt en Linnaeus opengeslagen, en op je sofa zag ik een deeltje Goethe en De toverring; ik keek lange tijd naar je, en naar
elk ding in je studeerkamer, en toen weer naar jou, maar je bewoog niet, je haalde zelfs geen adem, je was dood.
Ik werd wakker. Het leek nog erg vroeg te zijn. Mijn horloge stond stil. Ik was als gebroken, en dorstig en hongerig bovendien; ik had sinds de vorige ochtend niet gegeten. Van afschuw vervuld duwde ik het goud van me af, waarvan mijn
15
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dwaze hart zo kort tevoren geen genoeg had kunnen krijgen;
nu was ik ontstemd en had geen idee wat ik ermee moest. Het
kon daar niet zomaar blijven liggen. Ik probeerde of de beurs
het weer wilde opnemen, maar nee. En geen van de vensters
lag direct aan het water. Ik zag me genoodzaakt het moeizaam en in het zweet mijns aanschijns naar een grote kast in
een nevenkamertje te sjouwen, en het daarin op te bergen. Ik
liet maar een handvol munten liggen. Nadat ik dit karwei had
volbracht, zonk ik uitgeput in een fauteuil en wachtte tot het
personeel tekenen van leven vertoonde. Ik liet me zodra het
kon wat te eten brengen en sommeerde de hotelier.
Met deze man besprak ik de toekomstige gang van zaken.
Hij beval mij als kamerdienaar een zekere Bendel aan, wiens
eerlijke en schrandere fysionomie mij direct overtuigde. Hij
heeft mij sedertdien trouw en troostend terzijde gestaan in
dit ellendige leven en mij geholpen mijn duistere lot te dragen. Ik bracht de hele dag in mijn kamers door, met lakeien
op zoek naar emplooi, schoenmakers, kleermakers en kooplui; ik richtte mijn huishouden in en kocht met name zeer veel
sieraden en edelstenen, om op die manier ten minste een deel
van het opgehoopte goud kwijt te raken; maar het leek alsof
die berg niet kleiner wilde worden.
Onderwijl vervulde mijn toestand me met steeds grotere
angst en onzekerheid. Ik waagde me niet meer buiten de deur;
ik liet elke avond veertig kaarsen aansteken voor ik me uit het
donker in mijn salon waagde. Ik dacht met afgrijzen terug aan
dat verschrikkelijke voorval met de schooljongens. Ik besloot,
hoeveel moed het ook zou vergen, me nogmaals aan de publieke opinie bloot te stellen.
De maan scheen helder in die nachten. Laat in de avond
hulde ik mij in een wijde mantel, trok mijn hoed diep over
mijn ogen en sloop, bevend als een misdadiger, naar buiten.
16
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Pas toen ik een afgelegen plein had bereikt verliet ik de schaduw van de huizen die me tot op dat moment had beschermd
en stapte de maneschijn in, om het vonnis van de passanten
over me af te roepen.
Bespaar me, beste vriend, de smartelijke opsomming van
alle vernederingen die mij ten deel vielen. De vrouwen gaven
vaak uiting aan het diepe medelijden waarmee ik hen vervulde; opmerkingen die mijn ziel niet minder kwetsten dan de
harteloze spot van de jeugd, of de neerbuigende verachting
van de mannen, met name van de dikke en zwaarlijvige, die
zelf een brede schaduw wierpen. Een lieftallig jong meisje
dat naar het scheen haar ouders begeleidde, die zelf slechts
oog hadden voor hun eigen schuifelende voeten, wierp mij
een onverwachte, stralende blik toe; haar schrik, toen ze mijn
schaduwloosheid bemerkte, was onmiskenbaar – ze versluierde haar mooie gezichtje, neeg het hoofd en vervolgde zwijgend haar weg.
Ik kon niet meer, het werd me te veel. Zilte tranen stroomden over mijn gezicht, en met verscheurd hart trok ik mij terug in de duisternis. Ik moest steun zoeken aan de gevels om
op de been te blijven, en bereikte pas na lange tijd mijn logies.
Die nacht deed ik geen oog dicht. De volgende dag had ik
maar één doel: de man in het grauwe rokkostuum te laten opsporen. Misschien lukte het hem te vinden – en wie weet had
hij inmiddels evenveel spijt van de dwaze overeenkomst als
ikzelf! Ik liet Bendel komen, want die leek me bijdehand en
slim genoeg. Ik gaf hem een exacte beschrijving van de man
die over een schat beschikte waarzonder mijn leven een kwelling was. Ik noemde tijd en plaats, waar ik hem ontmoet had;
somde alle destijds aanwezigen op; en voegde er de informatie aan toe dat een telescoop van Dollond, een met gouddraad
doorweven Perzisch tapijt, een feestelijk zonnepaviljoen, en
17
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drie zwarte hengsten wellicht uitsluitsel zouden kunnen geven over die raadselachtige man die door niemand serieus genomen werd, maar wiens optreden mij van mijn zielenrust en
levensvreugde beroofd had.
Toen ik uitgesproken was haalde ik zo veel goud als mijn
armen dragen konden en legde er edelstenen en juwelen bovenop, om de waarde te verhogen.
‘Bendel,’ zei ik, ‘dit effent vele wegen en maakt dingen mogelijk die onmogelijk lijken; wees er niet zuinig mee, net zomin als ik dat ben, maar ga op pad en keer terug met de boodschap die je heer gelukkig maakt – waarop al zijn hoop is gevestigd.’
Hij ging. Na lange tijd keerde hij bedroefd terug. Geen enkele van meneer Johns lakeien, geen van zijn gasten – en hij
had ze allemaal opgezocht – wist zich, hoe vaag ook, nog de
man in het grauwe rokkostuum te herinneren. Jazeker, de
nieuwe telescoop, die was er, maar niemand wist waar hij
vandaan kwam; het tapijt en het paviljoen bevonden zich nog
steeds op de heuveltop; de bedienden gingen prat op de rijkdom van hun heer, maar niemand had enig idee hoe hij in het
bezit van deze nieuwe kostbaarheden was gekomen. Hijzelf
was er blij mee en dat hij niet wist waar ze vandaan kwamen,
stoorde hem niet in het minst. De paarden stonden nu op stal
bij de jonge heren ruiters, die vol lof waren over de generositeit van meneer John, die hun de dieren spontaan geschonken had. Zoveel bleek uit het gedetailleerde relaas van Bendel,
wiens ijver en doortastendheid ik ondanks het teleurstellende
resultaat op gepaste wijze beloonde. Somber gestemd gaf ik
hem een teken me alleen te laten.
‘Ik heb nu,’ begon hij opnieuw, ‘verslag uitgebracht over de
opdracht waar u zoveel waarde aan hechtte. Maar ik heb ook
nog een boodschap voor u die iemand me vanochtend bij de
18
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ingang van het hotel toevertrouwde, toen ik net op pad ging.
Die luidde, woord voor woord: “Zeg de heer Peter Schlemihl
dat ik vooreerst niet bereikbaar ben, want ik vertrek naar verre landen en een gunstige wind noopt me onmiddellijk in zee
te steken. Maar binnen een jaar en een dag hoop ik mijn opwachting te maken en hem een andere transactie aan te bieden, die hem tegen die tijd wellicht zal interesseren. Ik ben
hem zeer erkentelijk en bied hem mijn nederige groet.” Ik
vroeg naar zijn naam maar hij zei dat u wist wie hij was.’
‘Hoe zag die man eruit?’ riep ik, vervuld van bange voorgevoelens. En vervolgens schetste Bendel een nauwkeurig portret van de man in het grauwe rokkostuum – de man die hij
tijdens zijn speurtocht zo vaak met precies dezelfde woorden
had beschreven.
‘Ongelukkige!’ bracht ik handenwringend uit, ‘dat was
hem – dat was hij zelf!’ en hem vielen de schellen van de ogen.
‘Ja, hij was het – het was hem,’ schreeuwde hij verschrikt,
‘en ik stomme, blinde idioot heb hem niet herkend! Niet herkend! Ik heb mijn heer in de steek gelaten!’
Hij barstte in bittere tranen uit en zijn wroeging liet mij
niet onberoerd. Ik troostte hem, verzekerde hem keer op keer
dat ik zijn trouw absoluut niet in twijfel trok en stuurde hem
naar de haven om daar, indien mogelijk, iets over het reisdoel
van de geheimzinnige man te weten te komen. Maar die ochtend waren zeer vele schepen, die tot dan toe wegens ongunstige winden de haven niet hadden verlaten, uitgevaren, alle
in verschillende windrichtingen, alle op weg naar andere kusten, en de grauwe man was gelijk een schaduw opgelost in het
niets.
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Wat zouden vleugels iemand helpen die geboeid in ijzeren kettingen ligt? Zijn wanhoop zou even groot, ja wellicht
nog groter zijn. Ik lag, net als Fafnir op zijn schat, van iedere
menselijke omgang afgesloten, eenzaam smachtend bij mijn
goud; het schonk mij geen enkele bevrediging, ik vervloekte
het omdat het me belette nog aan het leven deel te nemen. Ik
was alleen met mijn duistere geheim, en voelde angst in het
bijzijn van mijn nederigste knecht, die ik tegelijkertijd benijdde; want hij had een schaduw en hoefde het zonlicht niet te
vrezen. Ik bracht de troosteloze dagen en nachten in mijn vergrendelde kamers door, en werd verteerd door verdriet.
Iemand anders leed, onder mijn ogen, even onzeglijk: mijn
trouwe Bendel bleef zichzelf onophoudelijk met verwijten
kwellen omdat hij het vertrouwen van zijn grootmoedige
heer had beschaamd en degene die hij moest opsporen niet
herkend had, temeer omdat hij zeer wel vermoedde dat de
man vervlochten was met mijn treurige noodlot. Maar ik kon
hem niets kwalijk nemen, ik zag in dat voorval een bevestiging van de bovennatuurlijke aard van de onbekende.
Om geen middel onbeproefd te laten stuurde ik Bendel op
zekere dag met een kostbare briljantring naar de beroemdste
schilder van de stad en nodigde hem uit mij te bezoeken. Hij
kwam; ik stuurde mijn personeel weg, sloot de deur af, ging
bij hem zitten en kwam, na zijn kunst geprezen te hebben, ter
zake, nadat ik eerst uiterste discretie bedongen had.
20
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‘Geachte professor,’ zei ik, ‘zou u in staat zijn om iemand
die, door de ongelukkigste samenloop van omstandigheden
die zich men maar kan voorstellen, zijn schaduw is kwijtgeraakt, van een geschilderde imitatieschaduw kunnen voorzien?’
‘U bedoelt – een slagschaduw?’
‘Dat bedoel ik, ja.’
‘Maar,’ wilde hij weten, ‘door welke klunzigheid, door welke nalatigheid is die man zijn schaduw dan kwijtgeraakt?’
‘Hoe dat precies is gebeurd doet er eigenlijk niet toe,’ antwoordde ik en loog er vervolgens brutaal op los. ‘In Rusland,
waar hij vorige winter heen was gereisd, vroor zijn schaduw
bij extreme vorst dermate stevig aan de grond vast, dat hij
hem niet meer los kreeg.’
‘De valse schaduw die ik eventueel voor hem zou kunnen
schilderen,’ antwoordde de professor, ‘zou er toch slechts een
kunnen zijn die hij bij de minste of geringste beweging weer
kwijt zou raken; temeer aangezien de betreffende persoon,
naar ik uit uw relaas opmaak, zo zwakjes aan zijn natuurlijke schaduw hing. Wie geen schaduw heeft moet het zonlicht
mijden, dat is het verstandigste en veiligste.’
Hij stond op om te gaan, waarbij hij me een doordringende
blik toewierp, waartegen de mijne niet bestand was. Ik liet me
weer in mijn fauteuil zakken en verborg mijn gezicht in mijn
handen.
Zo trof Bendel mij aan toen hij de kamer betrad. Hij zag
hoe zwaar zijn heer het had en wilde zich stil en eerbiedig terugtrekken. Ik keek op. Ik zwichtte, overmand door mijn verdriet; ik moest het met hem delen.
‘Bendel!’ riep ik hem toe. ‘Bendel! Jij – de enige die me ziet
lijden en mijn leed respecteert, die geen vragen stelt, maar
me altijd stil en toegewijd terzijde staat – kom bij mij, Bendel,
21
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en wees mijn vertrouweling. De overmaat van mijn rijkdom
heb ik nooit voor je verborgen, de overmaat van mijn smart
verberg ik nu evenmin. – Bendel, verlaat mij niet. Bendel, je
kent me als rijk, vrijgevig en edelmoedig; je meent oprecht dat
de hele wereld me lief zou moeten hebben, en toch zie je hoe
ik de wereld ontvlucht en haar buitensluit. Bendel! Zij heeft
haar oordeel over mij gesproken, de wereld, en me verstoten;
en ook jij zal je misschien van me afwenden als je mijn gruwelijke geheim te horen krijgt: Bendel, ik ben rijk, vrijgevig,
edelmoedig, maar – o God! – ik heb geen schaduw!’
‘Geen schaduw?’ riep de brave jongen ontzet, en blinkende
tranen welden in zijn ogen op. ‘Wee mij, dat ik geboren ben
om een schaduwloze heer te dienen!’ Hij zweeg, en ik bedekte
mijn gezicht met beide handen.
‘Bendel,’ vervolgde ik na enige tijd zwakjes, ‘nu heb ik je in
vertrouwen genomen, nu kun je me verraden. Ga heen en lever mij aan mijn vijanden uit.’
Hij leek aan een zware innerlijke strijd ten prooi; ten slotte
viel hij voor me op de knieën en greep mijn hand, die al snel
nat was van zijn tranen. ‘Nee,’ riep hij uit, ‘wat de wereld ook
moge zeggen, ik kan en wil mijn edele heer niet prijsgeven
omwille van een schim, ik zal mijn hart volgen en niet mijn
verstand, ik blijf bij u, ik leen u mijn schaduw, ik zal u bijstaan
waar ik maar kan, en waar ik niet kan, samen met u wenen.’
Ik viel hem om de hals, ontroerd door deze ongebruikelijke
mensenliefde; want ik was ervan overtuigd dat het hem niet
om geld ging.
Van toen af veranderde er iets in mijn lot en levenswijze.
Het is ongelofelijk met welk een zorgzaamheid Bendel mijn
gebrek wist te maskeren. Overal en altijd was hij naast mij en
voor mij, alles vooruitziend en voorzorgsmaatregelen treffend, om mij zodra er gevaar dreigde snel met zijn eigen scha22
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duw af te dekken, want hij was groter en breder dan ik. Ik
waagde mij derhalve weer onder de mensen, en begon een rol
in de wereld te spelen. Ik moest weliswaar pretenderen er een
hele reeks van grillige en excentrieke gewoontes op na te houden, maar zoiets misstaat een rijke man niet. Zolang de waarheid verborgen bleef, genoot ik alle hoogachting en respect
die mijn stand toekwam. Ik zag het bezoek dat de raadselachtige onbekende mij destijds in het vooruitzicht gesteld had, nu
rustiger tegemoet.
Ik was me ervan bewust dat ik niet al te lang op een plek
moest blijven waar men mij reeds zonder schaduw had gezien,
en waar ik mezelf snel zou kunnen verraden; ook herinnerde
ik me niet graag het figuur dat ik bij meneer John had geslagen,
en ik was van plan me slechts een korte oefenperiode te gunnen, waarna ik elders met groter gemak en meer zelfvertrouwen dacht te kunnen optreden. Maar er gebeurde iets wat me
hier vasthield, omdat het inspeelde op mijn ijdelheid – dat deel
van de menselijke natuur waarin elk anker het zekerst grijpt.
De mooie Fanny, die ik opnieuw ontmoette – en die zich
absoluut niet herinnerde mij al eens eerder te hebben gezien
– toonde levendig interesse voor me, nu ik over humor en verstand beschikte. Wanneer ik aan het woord was luisterde iedereen, terwijl ikzelf geen idee had hoe ik de kunst van de
lichtvoetige conversatie zo goed had leren beheersen. De indruk die ik klaarblijkelijk op de schone maakte, veranderde
mij prompt in wat zij graag zag, namelijk een dwaas, en ik getroostte mij de grootste moeite aan haar zijde te zijn, overal
waar schaduw en schemering het toelieten. Ik was er in mijn
ijdelheid simpelweg op uit haar ijdelheid met mij gezien te
worden aan te wakkeren, en met de beste wil in de wereld lukte het me niet er niet alleen mijn hoofd maar ook mijn hart bij
te betrekken.
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Maar waarom zou ik je lang en breed over deze banale affaire vertellen? – Jijzelf hebt me vaak genoeg soortgelijks bericht, over andere heren van stand. – Dit aloude, genoegzaam
bekende spelletje, waarin ik zo sullig mijn rol speelde, spitste
zich echter toe op een toch wel uniek gecomponeerde catastrofe die niemand, ook zij en ik niet, zag aankomen.
Toen ik op een mooie avond zoals het mijn gewoonte was
een uitgelezen gezelschap in mijn tuin bijeen had gebracht,
flaneerde ik op enige afstand van de overige genodigden met
mijn aanbedene, waarbij ik mijn best deed haar met elegante
zinsneden te imponeren. Ze schreed met zedig neergeslagen
ogen aan mijn zijde en beantwoordde zachtjes de druk van
mijn hand; toen brak plotsklaps de maan achter ons door de
wolken – en de enige schaduw die ze zag was die van haarzelf.
Ze kromp ineen en wierp een ontstelde blik op mij, en toen
weer op de grond voor ons; en wat er in haar omging was op
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dusdanig komische wijze aan haar gezichtje af te lezen, dat ik
waarschijnlijk in lachen was uitgebarsten als ik niet door een
ijskoude huiver was bevangen.
Ik liet haar bewusteloos uit mijn armen glijden, schoot als
een pijl langs de ontzette gasten, bereikte de poort, wierp
me in de eerste de beste koets die daar wachtte en reed terug naar de stad waar ik voor deze ene keer de behoedzame
Bendel ongelukkigerwijze achtergelaten had. Hij schrok toen
hij me zag; een enkel woord volstond om hem alles te doen
begrijpen. Er werden meteen postpaarden gebracht. Ik nam
slechts één van mijn bedienden mee, een doortrapte schurk
die Raskal heette en zich door zijn sluwe behendigheid onmisbaar had gemaakt, en die geen enkel vermoeden kon hebben van wat er die avond was voorgevallen. Ik legde die nacht
meer dan dertig mijl af. Bendel liet ik achter om mijn zaken
af te wikkelen, goud in te wisselen, en me vervolgens met het
meest noodzakelijke na te reizen. Toen hij zich de volgende
dag bij me voegde wierp ik mij in zijn armen en zwoer hem
weliswaar niet dat ik nooit meer een dwaasheid zou begaan
maar wel dat ik voortaan voorzichtiger zou zijn. We zetten
onze reis zonder onderbreking voort, overschreden de grens
en het gebergte; en pas aan gene zijde, met dit hoge bastion
tussen mij en het land dat mij zo ongelukkig had gemaakt,
stemde ik uiteindelijk toe in een afgelegen badplaatsje wat bij
te komen van de doorstane beproevingen.
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Ik zal me in mijn vertelling snel door een tijd heen moeten
haasten waar ik met alle liefde uitvoeriger bij stil zou staan,
als ik mezelf in staat achtte haar weer waarlijk tot leven te
brengen. Maar de kleuren en klanken die haar bezielden en
die haar tot nieuw leven zouden kunnen wekken zijn onherroepelijk in mij verloren gegaan, en als ik in mijn hart zoek
naar wat het destijds zo machtig bewoog – smart en gelukzaligheid, een heilig en onzinnig geloof in de liefde – dan
sla ik vergeefs op een rots, die geen levende bron bergt, en
mijn God heeft mij verlaten. Hoe volkomen vreemd en anders staart zij mij nu aan, die tijd van weleer! Er was een grote romantische rol voor mij weggelegd in dat badplaatsje;
maar ik, een slecht voorbereid en onervaren acteur, val uit
mijn rol en word onzinnig verliefd op een paar blauwe ogen.
Haar ouders, die mijn toneelspel serieus nemen, zetten alles
in het werk om de zaak te beklinken, en de hele komedie eindigt met een afgang. En dat was alles, alles! Het lijkt idioot
en smakeloos allemaal, en het is zo verschrikkelijk treurig dat
ik nu zo denk over iets wat destijds mijn edelste en diepste
emoties opriep. Mina, net als ik destijds weende, toen ik je
verloor, zo ween ik nu, omdat ik je ook in mezelf verloren
heb. Ben ik dan al zo oud geworden? – O armzalig verstand
van me! Nog één keer de polsslag van mijn jeugd voelen, nog
één keer die zotte waan beleven – maar nee! Nu dobber ik
eenzaam op de zilte vloed van mijn levenservaring, en het
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laatste glas champagne uit dat onvergetelijke jaar 1811 is allang geleegd.
Ik had Bendel met een paar zakken goud vooruitgestuurd,
om in het stadje een gerieflijke woning voor me in te richten.
Hij had kwistig met geld gestrooid maar was zuinig geweest
met mededelingen over het voorname heerschap dat hij diende, want ik wilde niet dat er veel over mij bekend werd, dat
zou die brave mensen op rare gedachten kunnen brengen.
Zodra mijn huis gereed was om me te ontvangen, kwam Bendel terug en haalde me af. We gingen op weg.
Ongeveer een uur gaans tot het stadje, op een zonnige
vlakte, werd ons de weg versperd door een feestelijk uitgedoste menigte. Het rijtuig kwam tot stilstand. Er werden
klokken geluid, kanonschoten klonken, hoeragejuich schalde door de lucht – voor het portier van het rijtuig verscheen
een koor van lieflijke meisjes in witte gewaden, wier charmes
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echter verbleekten als sterren voor de zon naast die ene, onvergelijkelijke schoonheid. Ze trad uit de rij van haar zusters naar voren; dit ranke, goddelijke schepsel knielde verlegen blozend voor mij neer en offreerde me op een zijden kussen een met olijftwijgen en rozen doorvlochten lauwerkrans,
waarbij ze enige woorden over majesteit, eerbied en liefde
sprak die ik niet verstond, maar wier betoverende zilveren
klank mijn oor en hart in vervoering bracht – het scheen mij
toe dat ik deze betoverende verschijning ooit eerder had gezien. Het koor viel in en zong de lof van een goede koning en
zijn gelukkige volk.
En dit alles, mijn goede vriend, speelde zich in het volle
zonlicht af! Ze knielde nog steeds, slechts twee passen van me
verwijderd, en ik, zonder schaduw, kon die kloof niet overbruggen, niet mijnerzijds voor deze engel op mijn knieën vallen. O, wat had ik op dat moment voor een schaduw gegeven!
Ik moest mijn schaamte, mijn angst, mijn vertwijfeling diep
in het donkere interieur van mijn koets verbergen. Ten slotte
kwam Bendel me te hulp; hij sprong aan de andere zijde uit
het rijtuig, ik riep hem nog een keer terug en nam uit het kastje dat naast me stond een kostbaar diamanten diadeem, dat
de mooie Fanny had moeten sieren. Hij trad de menigte tegemoet en sprak namens zijn heer, die zulk eerbetoon niet kon
en wilde aannemen: er moest een misverstand in het spel zijn;
maar hij dankte de brave burgers van het stadje voor hun goede bedoelingen. Daarbij nam hij de aangeboden lauwerkrans
en legde in plaats daarvan het diamanten diadeem op het kussen; vervolgens reikte hij de schone jonkvrouw respectvol de
hand om haar overeind te helpen, en wuifde de geestelijkheid,
de notabelen en alle gedeputeerden weg. Niemand werd nog
in mijn buurt toegelaten. Hij beval de menigte plaats te maken voor onze paarden, sprong weer in de koets en weg wa28
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ren we, in gestrekte galop, onder een van lover en bloemen gebouwde poort door in de richting van het stadje.
De kanonnen knalden er nog steeds lustig op los. De koets
stopte voor mijn huis; ik baande me een weg naar de voordeur, dwars door de menigte die zich had verzameld om een
glimp van mij op te vangen. Het gepeupel stond onder mijn
raam hoera te roepen, en ik liet het dubbele dukaten regenen.
Die avond was de hele stad feestelijk verlicht.
En ik wist nog steeds niet wat dit alles te betekenen had,
en voor wie men mij aanzag. Ik stuurde Raskal erop uit om
inlichtingen in te winnen. Die kreeg te horen dat men uit betrouwbare bron had vernomen dat de goede koning van Pruisen incognito, onder de naam van een graaf, door het land
reisde; dat men mijn adjudant herkend had en dat die zijn en
mijn identiteit prijsgegeven had; en bovenal hoe groot eenieders vreugde was mij als gast in hun stadje te weten. Men zag
weliswaar in dat het, aangezien ik zo bedacht was op uiterste
discretie, een grote fout was geweest de sluier zo opdringerig
op te lichten; maar aangezien ik mij zelfs in mijn toorn al dermate genadig en edelmoedig had betoond, was men zeker van
mijn volledige vergiffenis.
Mijn schurkachtige bediende vond dit allemaal zo bespottelijk dat hij zijn uiterste best deed de brave burgers door
strenge berispingen vooreerst in hun waan te bevestigen. Hij
bracht een zeer komisch verslag uit, en toen hij zag dat ik geamuseerd was, speelde hij me zijn boosaardige toneelstukje
nog eens voor. Moet ik eerlijk zijn? Ik was best gevlijd om,
op welke manier dan ook, voor een staatshoofd aangezien te
worden.
Ik beval meteen de volgende avond een feestbanket aan te
richten in de schaduw van de bomen voor mijn huis en het hele stadje uit te nodigen. De magische krachten van mijn beurs,
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Bendels inspanningen, en de inventiviteit van Raskal bleken
zelfs over de tijd te kunnen triomferen. Het is werkelijk verbazingwekkend hoe mooi en geslaagd alles binnen een paar uur
op zijn plaats viel – wat een overdaad, wat een pracht werd
daar tentoongesteld! En de belichting was zo weldoordacht
gearrangeerd, dat ik mij helemaal zeker kon voelen. Mij restte
niets dan mijn bedienden hun verdiende lof toe te zwaaien.
De avond viel. De gasten maakten hun opwachting en werden aan mij voorgesteld. Van majesteit werd geen gewag meer
gemaakt; ik werd door iedereen eerbiedig en devoot aangesproken met graaf. Wat had ik moeten doen? Ik liet me de
adelstitel aanleunen en heette voortaan graaf Peter. Te midden van het feestgewoel snakte mijn ziel slechts naar die ene,
naar haar. Ze verscheen zeer laat, zij die de kroon droeg en de
kroon was. Zedig haar ouders volgend, scheen ze geen besef
van haar eigen schoonheid te hebben. Meneer de opperhoutvester, zijn gade en zijn dochter werden aan mij voorgesteld.
De ouders wist ik met vriendelijke en welgekozen woorden
op hun gemak te stellen, maar voor hun dochter was ik als een
bedremmelde schooljongen die niet uit zijn woorden kan komen. Uiteindelijk vroeg ik haar stamelend, mijn feest eer aan
te doen door er de rol in te spelen waarvan ze het nobele symbool op haar lokken droeg. Ze vroeg schuw, met een ontroerende blik, haar dit toch te besparen; maar ik, in nog diepere verlegenheid dan zijzelf, huldigde haar eerbiedig, als eerste onderdaan; en het voorbeeld van de graaf was voor alle
gasten een bevel waaraan men met grote vreugde gevolg gaf.
Majesteit, onschuld en bevalligheid, gepaard met schoonheid, zwaaiden de scepter over een onvergetelijk feest. Mina’s
overgelukkige ouders meenden dat hun kind zo voorgetrokken werd om henzelf te eren; ikzelf was als in een roes. Ik liet
alles wat ik nog overhad van de juwelen die ik destijds had ge30
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kocht om dat lastige goud kwijt te raken, alle parels en edelstenen, in twee schotels met deksels leggen die tijdens het diner, in naam van de koningin, haar vriendinnen en alle andere dames werden aangereikt. En intussen kreeg het jubelende
volk, dat door hekken op afstand werd gehouden, ononderbroken goudstukken toegeworpen.
Bendel zei me de volgende ochtend, in vertrouwen, dat de
verdenkingen die hij al lange tijd koesterde omtrent Raskals
eerlijkheid, nu bevestigd waren. Hij had gisteren hele zakken
vol goud achterovergedrukt. ‘Laten we,’ antwoordde ik, ‘die
arme schavuit zijn kleine buit toch gunnen; ik schenk zoveel,
aan iedereen, waarom niet ook aan hem? Gisteren heeft hij
zich – net als alle nieuwe knechten die je voor me in dienst
hebt genomen – prima van zijn taak gekweten; ze hebben me
allemaal met veel plezier geholpen een hoogst plezierig feest
te vieren.’
De kwestie kwam daarna niet meer ter sprake. Raskal bleef
mijn eerste lakei; maar Bendel was mijn vriend en vertrouweling.
Hij was eraan gewend geraakt mijn rijkdom als onuitputtelijk te beschouwen en vroeg zich niet af waar die vandaan
kwam; hij hielp me veeleer, inspelend op mijn neigingen, telkens nieuwe manieren te verzinnen om ermee te pronken
en nog meer goud te verspillen. Over de geheimzinnige onbekende, die bleke gluiperd, wist hij niet meer dan dit: dat ik
alleen door hem van de vloek bevrijd kon worden die op mij
rustte, en dat ik, hoewel hij toch mijn enige hoop was, van
hem gruwde. En tevens wist hij dat ik inmiddels tot het inzicht was gekomen dat hij mij overal kon opsporen maar ik
hem nergens, en dat ik daarom, in afwachting van de aangekondigde dag, geen nieuwe uitzichtloze navorsingen ondernam.
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De luister van mijn feest en de wijze waarop ik mij daarbij
gepresenteerd had zorgden ervoor dat de goedgelovige bewoners van het stadje vooreerst aan hun wensdroom vasthielden. Uit de couranten bleek echter al snel dat die hele fabuleuze reis van de koning van Pruisen niets dan een gerucht was
geweest. Maar ik was in hun ogen nu eenmaal een koning, dus
moest en zou ik een koning blijven, en wel een van de rijkste en meest koninklijke die er te krijgen waren. Men wist alleen niet precies, welke. De wereld heeft zich nog nooit over
een gebrek aan heersers hoeven te beklagen, zeker niet in onze tijd, en de brave burgers, die er nog nooit een van dichtbij
hadden gezien, bleven naar mijn afkomst gissen. Graaf Peter
bleef wie hij was.
Op een dag dook er onder de kuurgasten een zakenman
op die het door faillissementen tot grote rijkdom had gebracht, overal in hoog aanzien stond, en een brede, zij het ietwat flauwe schaduw wierp. Hij was voornemens hier goede
sier te maken met het fortuin dat hij had vergaard en haalde
het zelfs in zijn hoofd met mij te rivaliseren. Ik tastte diep in
mijn beurs en had de arme duvel al snel gauw zover dat hij opnieuw, en ditmaal definitief, bankroet ging en een goed heenkomen over de bergen moest zoeken. Zo raakte ik hem kwijt.
– Ik heb de wereld tijdens mijn verblijf hier heel wat nietsnutten en klaplopers bezorgd!
Ondanks de vorstelijke pracht en praal waarmee ik alles
naar mijn hand zette, leidde ik binnenshuis een zeer sober en
teruggetrokken leven. Ik had mezelf strenge voorzorgsmaatregelen opgelegd; behalve Bendel mocht niemand, onder geen
enkele voorwaarde, mijn vertrekken betreden. Zolang de zon
scheen sloot ik me samen met hem op, en men zei: de graaf
werkt in zijn studeerkamer. De koeriers die ik voor het minste
of geringste uitzond of ontving, werden met dit geheimzin32
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nige werk in verbinding gebracht. Ik ontving alleen ’s avonds,
onder mijn bomen of in de volgens Bendels aanwijzingen elegant en doordacht verlichte salon. Als ik uitging, waarbij Bendel me te allen tijde met argusogen moest bewaken, dan was
het naar de tuinen van de houtvester, omwille van haar; want
mijn leven werd geheel en al bezield door mijn innige liefde.
O mijn beste Chamisso, ik hoop dat je nog niet vergeten
bent wat liefde is! Ik laat hier namelijk veel ongezegd, en je
zult het zelf moeten aanvullen. Mina was echt een allerliefst,
zielsgoed en trouwhartig kind. Ik had haar hele fantasie aan
mijn persoon weten te binden en zij, in haar overgrote bescheidenheid, wist niet waardoor ze het waard was dat ik juist
op haar mijn zinnen had gezet; ze vergold liefde met liefde,
met de hele onstuimige kracht van haar jonge hart. Ze beminde als een vrouw, zich met volle overgave geheel opofferend
aan de man die haar leven was, onbevreesd, al zou ze er zelf
bij te gronde gaan; met andere woorden, ze hield echt van me.
Maar ik... ach, hoeveel vreselijke uren – vreselijk, maar toch
zo dierbaar, dat ik er nog steeds naar terugverlang – lag ik niet
wenend aan Bendels borst, toen ik na die eerste, tomeloze
roes tot bezinning kwam en mezelf zag zoals ik was: ik, die
zonder schaduw door het leven ging, had uit zelfzuchtigheid
deze engel in het verderf gestort, haar reine ziel door zwendel
en bedrog in mijn macht gebracht! Nu eens besloot ik haar alles op te biechten; dan weer zwoer ik dure eden dat ik mij van
haar los zou scheuren en naar het buitenland zou vluchten; en
dan barstte ik opnieuw in tranen uit en besprak met Bendel
hoe ik haar diezelfde avond nog in de tuin van haar vader zou
kunnen ontmoeten.
Soms maakte ik mezelf wijs dat het weldra aanstaande bezoek van de grauwe onbekende alles ten goede zou wenden;
en weende als ik die hoop weer verloor. Ik had de dag uitge33

De wonderbaarlijke...; Chamisso [PS] 1e proef pag 33

rekend waarop ik de verschrikkelijke man meende te kunnen
verwachten; want hij had gezegd, over een jaar en een dag, en
ik geloofde hem op zijn woord.
De ouders waren goede, eerbare oude mensen, die hun
enig kind zeer liefhadden; toen onze verhouding hun duidelijk werd, wisten ze niet wat ze ermee moesten. Tot voor
kort hadden ze zich niet kunnen voorstellen dat graaf Peter
hun kind ook maar enige aandacht zou schenken, en nu was
hij verliefd op haar en zij op hem. De moeder was ijdel genoeg om aan de mogelijkheid van een verbintenis te geloven,
en deed haar best die te bewerkstelligen; het gezonde mensenverstand van de vader liet zulke hooggespannen verwachtingen niet toe. Beiden waren overtuigd van de reinheid van
mijn liefde – ze konden niets doen dan voor hun kind te bidden.
Ik vind zojuist een brief, die ik destijds van Mina heb gekregen. – Ja, dat is haar handschrift! Ik zal hem voor je overschrijven.
‘Ik zwak, onnozel meisje zou me zomaar kunnen inbeelden dat mijn geliefde, omdat ik hem zo innig, innig bemin,
een meisje als mij geen pijn zou willen doen. – Ach, je bent
zo goed, zo onzegbaar goed; maar begrijp me niet verkeerd.
Je mag niets voor mij opofferen, niets voor mij willen opofferen; o God nee! Ik zou mezelf zo haten, als je dat deed. Nee –
je hebt me oneindig gelukkig gemaakt, je hebt me geleerd wat
liefde is. Ga! Ga heen! – Ik weet welk lot mij wacht, graaf Peter behoort niet mij, maar heel de wereld toe; ik zal trots zijn
als ik hoor: dat was hij, en ook dat was hij, en hij heeft dit alles volbracht; daar hebben ze hem aanbeden, en daar verafgood. Weet je, als ik me dat voorstel, dan ben ik boos op je
omdat je omwille van een dwaas klein meisje je hoge roeping
verzaakt. – Ga heen! Eer die gedachte me verdrietig maakt,
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terwijl ik door jou juist zo gelukkig, ach, zo ingelukkig ben. –
Was het mij niet vergund een olijftwijgje en een roosje in je leven te vlechten, net als in de krans die ik je mocht aanbieden?
Ik draag je in mijn hart, mijn liefste, wees niet bang mij te verlaten – ik zal zalig, onuitsprekelijk zalig sterven dankzij jou.’ –
Je kunt je wel voorstellen hoe deze woorden mij door het
hart sneden. Ik legde haar uit dat ik niet degene was voor wie
men mij scheen te houden; dat ik niets dan een rijke maar jammerlijk ongelukkige man was; dat er een vloek op mij rustte,
het enige geheim dat ik niet met haar delen kon, omdat ik nog
steeds hoop koesterde er ooit van bevrijd te worden. En dat
de vrees haar mee in de afgrond te sleuren mij dagelijks achtervolgde; omdat zij het licht van mijn leven was, mijn enige
geluk, mijn ziel en zaligheid. Dan huilde zij weer, omdat ik zo
ongelukkig was. Ach, ze was zo liefdevol, zo goed! Om mij
één traan te besparen zou ze zich juichend hebben opgeofferd.
Intussen had ze de strekking van mijn woorden niet erg
goed begrepen; ze vermoedde in mij nu een vorst die door een
zware ban was getroffen, een gekroonde en gezalfde die men
uit zijn rijk had verdreven, en stelde zich met levendige fantasie allerlei heroïsche taferelen voor, met haar geliefde als stralend middelpunt.
Op een keer zei ik haar: ‘Mina, de laatste dag van de volgende maand zou mijn lot een wending kunnen nemen – gebeurt dat niet, dan moet ik sterven, want ik wil je niet ongelukkig maken.’ Ze borg wenend haar hoofd aan mijn borst.
‘Als je lot zich ten goede keert, laat me dan alleen maar weten
dat je gelukkig bent. Ik stel geen enkele eis aan je. – En als die
vloek nog steeds op je rust, deel hem met mij, zodat ik je kan
helpen hem te dragen.’
‘Meisje, dwaas meisje, neem die ondoordachte woorden
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terug, die daar aan je lippen zijn ontsnapt – ken je de last die ik
moet dragen, ken je hem dan, die vloek? Weet je soms wie je
geliefde... wat hij...? Zie je niet hoe ik van ellende ineenkrimp,
omdat ik je niet in dat geheim mag inwijden?’ Ze zeeg snikkend voor mijn voeten neer en herhaalde haar smeekbede, me
bezwerend er toch op in te gaan.
Ik liet de houtvester, die net binnenkwam, weten dat ik
voornemens was op de eerste dag van de maand na de volgende om de hand van zijn dochter te vragen, en dit tijdstip koos
omdat er voordien allerlei dingen konden gebeuren die bepalend zouden zijn voor mijn toekomst; het enige wat onwankelbaar vaststond, was mijn liefde voor zijn dochter.
De goede man was volkomen overdonderd deze woorden
uit de mond van graaf Peter te vernemen. Hij viel me om de
hals, waarop hij zich prompt schaamde zich zo te hebben laten gaan. Vervolgens kwamen er vragen, twijfels en zorgelijke
afwegingen in hem op; hij begon over een huwelijksgift, over
zekerheid, over de toekomst van zijn geliefde kind. Ik dankte hem dat hij me hierop wees. Ik zei dat ik mij graag voorgoed in deze streek, waar ik geliefd leek te zijn, wilde vestigen, om hier een onbezorgd leven te leiden. Ik verzocht hem
de mooiste landerijen die in de omstreken werden aangeboden op naam van zijn dochter te kopen en mij de rekening te
sturen. In zulke zaken kon niemand de bruidegom beter van
dienst zijn dan een vader. – Het bezorgde hem uiteindelijk
veel werk, want overal bleek een onbekende hem te snel af te
zijn geweest; hij kocht dan ook slechts voor ongeveer een miljoen.
Dat ik hem die taak toevertrouwde was in wezen een onschuldige list om van hem af te zijn, zoals ik ze wel vaker had
ingezet, want ik moet toegeven dat hij nogal lastig was. De
brave moeder daarentegen was een beetje doof en zij was er
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niet, zoals hij, voortdurend op uit met de graaf te converseren.
De moeder voegde zich bij ons, en de gelukkige ouders probeerden me over te halen die avond wat langer te gast te zijn,
maar ik kon geen minuut langer blijven: aan de horizon zag ik
de opkomende maan. Mijn tijd was om.
De volgende avond ging ik weer naar de tuin van de houtvester. Ik had een wijde mantel over mijn schouders geworpen, mijn hoed laag over mijn ogen getrokken, en liep op Mina af. Toen ze opkeek en mij aanzag, maakte ze een onwillekeurige beweging, die me onmiddellijk herinnerde aan de lieflijke verschijning die ik die afgrijselijke nacht had gezien, toen
ik me zonder schaduw in de maneschijn had vertoond. Zij
was het werkelijk! Maar had zij nu op haar beurt ook mij herkend? Ze was stil en bedrukt – een gewicht als van een aambeeld drukte op mijn borst – ik stond weer op. Ze wierp zich
zachtjes snikkend in mijn armen. – Ik ging.
Daarna trof ik haar steeds vaker in tranen aan, en mijn ziel
werd in allengs diepere duisternis gehuld – alleen de ouders
baadden in oeverloze gelukzaligheid. De noodlottige dag
naderde, dreigend en verstikkend als een onweerswolk. De
vooravond brak aan – ik kon haast niet meer ademen. Ik had
bij wijze van voorzorgsmaatregel een paar kisten met goud
gevuld, slapeloos wachtte ik het twaalfde uur af. Het sloeg.
Daar zat ik nu, mijn blik op de wijzers van de klok gericht,
de seconden en minuten tellend, als dolkstoten. Bij het minste of geringste geruis schoot ik overeind; de dag brak aan. De
loden uren losten elkaar af, het werd middag, avond, nacht;
de wijzers rukten op, de hoop vervloog; het sloeg elf, en niets
gebeurde er, de laatste minuten van het laatste uur verstreken, en niets gebeurde er, de eerste slag, de laatste slag van
het twaalfde uur sloeg, en ik zonk desolaat en met een tranen
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overstroomd gezicht terug in mijn kussens. Morgen moest ik
– voor altijd schaduwloos – om de hand van mijn geliefde vragen; door angst gekweld, viel ik pas tegen de morgen in slaap.
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In alle vroegte werd ik door stemmen gewekt van mensen die
in mijn voorvertrek in een heftig dispuut waren verwikkeld.
Ik spitste mijn oren. – Bendel weigerde de deur te openen;
Raskal stelde hoogmoedig dat iemand als hij hem niets te bevelen had en eiste het recht mijn kamer binnen te dringen. De
goedmoedige Bendel wees hem erop dat zulke woorden, als
ze mij ter ore zouden komen, hem op het verlies van een zeer
lucratieve betrekking zouden komen te staan. Raskal dreigde
hem te lijf te gaan als hij de weg nog langer zou versperren.
Ik rukte, half gekleed, woedend de deur open en stormde
op Raskal af. ‘Wat wil je van me, schurk?’ Hij deed twee passen achteruit en gaf me kil ten antwoord: ‘U met alle verschuldigde respect verzoeken, meneer de graaf, me uw schaduw
eens te tonen – de binnenplaats ligt net zo mooi in de zon.’
Ik was als door de bliksem getroffen. Het duurde een hele
tijd voor ik weer woorden vond. – ‘Hoe kan een knecht het
wagen zijn heer...’ Hij viel me doodgemoedereerd in de rede:
‘Een knecht kan zeer wel een man van eer zijn en een schaduwloos heerschap niet willen dienen; ik neem mijn ontslag.’
Ik moest uit een ander vaatje tappen. ‘Maar Raskal, mijn
beste Raskal, wie heeft je op dit onzalige idee gebracht, hoe
kun je denken...’
Hij vervolgde op dezelfde toon: ‘Er zijn mensen die beweren dat u geen schaduw hebt – kort en goed, u laat me uw
schaduw zien, of u ontslaat me uit uw dienst.’
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Bendel, bleek en trillend, maar beheerster dan ik, gaf me
een teken; ik nam mijn toevlucht tot het beproefde zoenoffer,
mijn goud – maar ook dat had zijn macht verloren. Hij wierp
het me voor de voeten. ‘Van een schaduwloze neem ik niets
aan.’ Hij keerde me de rug toe en slenterde, met zijn hoed op
en een deuntje fluitend, de kamer uit. Bendel en ik keken hem
als versteend na, tot geen beweging of gedachte in staat.
Diep zuchtend en met de dood in het hart maakte ik uiteindelijk aanstalten mijn woord gestand te doen en, als een misdadiger voor zijn rechters, in de tuin van de houtvester te verschijnen. Ik daalde af naar het donkere prieel dat mijn naam
droeg en waar ze ook ditmaal op me zouden wachten. De
moeder kwam me argeloos en vrolijk tegemoet toen ik binnenkwam. Daar zat Mina, bleek en mooi als de eerste sneeuw
die in het herfsttij soms de laatste bloemen kust, en al spoedig tot bitter water zal smelten. De houtvester, een beschreven blad papier in de hand, liep met driftige schreden heen en
weer en leek velerlei gemoedsbewegingen te onderdrukken,
die zich duidelijk op zijn anders zo onbewogen, maar nu afwisselend scharlakenrode en lijkbleke gelaat aftekenden. Hij
kwam op me af en verlangde hakkelend me onder vier ogen
te spreken. Hij nodigde me uit hem naar een deel van de tuin
te volgen waar de zon ongehinderd scheen – in plaats daarvan ging ik zonder een woord te zeggen zitten. Er volgde een
langdurig zwijgen, dat zelfs de goede moeder niet waagde te
onderbreken.
De houtvester beende nog steeds met wilde passen op en
neer door het prieel, bleef opeens voor me staan, keek naar
het schriftstuk in zijn hand, en vroeg toen met vorsende blik:
‘Heeft u, graaf, wel eens van een zekere Peter Schlemihl gehoord?’
Ik zweeg.
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‘Een opmerkelijk persoon, een man van vele talenten...’
Hij wachtte op antwoord.
‘En wat, als ikzelf die man zou zijn?’
‘... die,’ voegde hij fel toe, ‘zijn schaduw is kwijtgeraakt!!’
‘O, ik wist het, ik wist het!’ riep Mina. ‘Ja, ik was er al die
tijd bang voor – hij heeft geen schaduw!’ Ze wierp zich in de
armen van de geschokte moeder die haar krampachtig omhelsde en verweet dat zij zulk een onzalig geheim voor zichzelf had gehouden. Ze was nu, gelijk Arethusa, in een bron
van tranen veranderd, die heftiger stroomde zodra ze de
klank van mijn stem hoorde en schier oeverloos werd toen ik
trachtte haar te benaderen.
‘U hebt dus,’ begon de houtvester weer, ‘u hebt willens en
wetens deze dames en mij op ongehoorde wijze bedrogen; en
u waagt het te beweren dat u haar bemint, dit arme meisje dat
u te gronde hebt gericht? Zie toch hoe ze weent en lijdt. O
schande! Schande!’
Ik was dermate buiten zinnen dat ik er als een waanzinnige op los begon te praten: een schaduw was welbeschouwd
maar een schaduw en men kon best zonder, en al die ophef
was overdreven. Maar ik voelde dat wat ik zei kant noch wal
raakte zodat ik vanzelf mijn mond weer hield. Hij had zich
niet verwaardigd me te antwoorden. Ik voegde er nog aan toe:
wat men verloren had, kon men tenslotte ook weer terugvinden.
Hij viel woedend tegen me uit: ‘Biecht het op, mijnheer,
biecht het op – hoe bent u uw schaduw kwijtgeraakt?’
Ik was genoopt opnieuw te liegen. ‘Er is ooit een onbehouwen vent op gaan staan, zo bruut dat hij er een groot gat in
scheurde – ik heb hem alleen ter reparatie weggebracht, want
met goud krijgt men alles gedaan, ik had hem gisteren al terug
moeten krijgen.’
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‘Goed, meneer, heel goed!’ antwoordde de houtvester. ‘U
vraagt om de hand mijn dochter; welnu, u bent niet de enige;
ik als vader moet haar behoeden; ik geef u drie dagen respijt
om uzelf een schaduw te bezorgen; als u binnen drie dagen
voor mij staat met een welvoeglijke schaduw, dan bent u welkom; maar op de vierde dag – dat beloof ik u – is mijn dochter
de bruid van een andere man.’
Ik deed nog een poging een woord tot Mina te richten maar
ze kroop, nog heftiger snikkend, dichter tegen haar moeder
aan, die mij woordeloos gebaarde heen te gaan. Ik wankelde
naar buiten en had het gevoel dat de wereld achter mij in het
slot viel.
Aan Bendels liefdevolle toezicht ontsnapt, zwierf ik wild
door velden en bossen. Angstzweet droop mij van het voorhoofd, dof gekreun ontsnapte aan mijn borst, in mijn binnenste raasde waanzin.
Ik weet niet hoeveel tijd er was verstreken, toen ik midden op een zonnige heide voelde dat iemand me bij de mouw
greep. Ik bleef staan en draaide me om – het was de man in het
grauwe rokkostuum, die kennelijk zo hard achter me aan was
gelopen dat hij geheel buiten adem was.
Hij nam onmiddellijk het woord: ‘Ik had voor vandaag mijn
bezoek aangekondigd, u kon er kennelijk niet de tijd voor nemen. Maar alles komt nog in orde; u volgt mijn raad op, neemt
uw schaduw weer in ontvangst, wat uw goed recht is, en keert
meteen op uw schreden terug. Men zal u maar al te graag in
de tuin van de houtvester ontvangen, en alles was niets dan
een scherts; om Raskal, de schoft die u verraden heeft en nu
achter uw bruid aan zit, bekommer ik me wel, die is er klaar
voor.’
Ik stond daar alsof ik sliep. Voor vandaag aangekondigd...?
Ik rekende de tijd nog een keer na. Hij had gelijk! Ik had me
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steeds een dag vergist. Ik tastte met mijn rechterhand naar de
beurs in mijn borstzak. Hij raadde mijn bedoeling en deed
twee stappen achteruit.
‘Nee, graaf, die is in opperbeste handen, houdt u hem maar.’
Ik zag hem met starre blik verwonderd en vragend aan.
Hij vervolgde: ‘Ik verlang slechts een kleinigheid, bij wijze
van aandenken, wees zo goed en zet uw handtekening op dit
briefje hier.’
Op het perkament stonden de woorden: ‘Hiermee vermaak ik de drager dezes mijn ziel, na haar natuurlijke afscheiding van mijn lichaam.’
Ik keek beurtelings naar wat daar geschreven stond en naar
de grauwe onbekende. Die ving intussen met een vers gesneden ganzenkiel een bloeddruppel op aan mijn hand, die kort
tevoren geschramd was door een doorn, en hield me die uitnodigend voor.
‘Wie bent u dan?’ vroeg ik uiteindelijk.
‘Wat doet dat ertoe?’ gaf hij ten antwoord. ‘En bovendien,
dat kan iedereen toch zien? Een arme duivel, een soort geleerde en natuurkundige zo u wilt, wiens voortreffelijke verdiensten door zijn vrienden maar matig worden gewaardeerd, en
die op deze wereld geen ander genoeg kent dan een beetje
te experimenteren... Komaan, zet uw handtekening. Hier
rechts, onderaan: Peter Schlemihl.’
Ik schudde het hoofd en zei: ‘Het spijt me, meneer, maar
dat onderteken ik niet.’
‘Niet?’ herhaalde hij verbaasd. ‘En waarom dan wel niet?’
‘Mijn ziel in te ruilen voor een schaduw lijkt me een nogal
twijfelachtige zaak.’
‘Zo, zo, twijfelachtig!’ herhaalde hij en lachte honend. ‘En,
als ik zo vrij mag zijn, wat is dat dan voor een ding, die ziel
van u? Hebt u het ooit gezien? En wat denkt u ermee te begin43
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nen als u eenmaal dood bent? Wees blij dat u een liefhebber
vindt die u al bij leven en welzijn een fatsoenlijke prijs biedt
voor dit ongrijpbare iets – een galvanische kracht of polariserende entiteit, of waar die rare X ook voor moge staan – namelijk uw concrete, hoogsteigen schaduw, die u de hand van
uw geliefde en de vervulling van al uw wensen kan opleveren!
Of wilt u het arme kind soms in de armen van die weerzinwekkende schoft Raskal drijven, en haar aan hem uitleveren?
Nee, dit moet u met eigen ogen zien; wacht, ik leen u deze onzichtbaar makende muts’ – met deze woorden trok hij iets uit
zijn zak – ‘en we gaan samen naar de tuin van de houtvester.’
Ik kan niet verhelen dat het me diep krenkte door deze
man bespot te worden. Ik haatte hem uit de grond van mijn
hart en ik geloof dat het deze persoonlijke afkeer was, meer
dan principes of overtuigingen, die me ervan weerhield mijn
schaduw, hoe onontbeerlijk die ook was, terug te kopen door
te tekenen zoals hij wenste. Ook vond ik de gedachte aan een
gemeenschappelijke onderneming zoals hij die voorstelde,
onverdraaglijk. Die lelijke bleke gluiperd, die hoonlachende
kobold tussen mij en mijn geliefde, twee bloedig verscheurde harten te zien verschijnen? Het riep mijn diepste weerzin
op. Ik beschouwde wat geschied was als noodlot, mijn ondergang als onafwendbaar. Me tot hem wendend zei ik: ‘Meneer.
Ik heb u mijn schaduw voor deze, op zichzelf voortreffelijke beurs verkocht, en er veel spijt van gehad. Kunnen we, in
Godsnaam, die handel ongedaan maken?’
Hij schudde het hoofd en zijn blik werd opeens zeer duister.
Ik vervolgde: ‘Welnu, dan ben ik niet van plan u ooit nog
iets te verkopen, ook niet om weer in het bezit van mijn schaduw te komen, en ik teken dus helemaal niets. Daaruit volgt
ook dat de vermomming die u me aanbiedt alleen uw eigen
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vermaak zou dienen; derhalve zie ik van uw aanbod af. En
omdat het nu eenmaal zo is als het is... hier scheiden onze wegen.’
‘Het doet me leed, monsieur Schlemihl, dat u mijn vriendschappelijke voorstel zo stug van de hand wijst. Maar zo zij
het, volgende keer beter. Tot spoedig ziens! – À propos, vergun me nog u even te tonen dat ik de dingen die ik koop niet
laat verschimmelen maar in ere houd, en dat ze bij mij in goede handen zijn.’
Hij trok onverwijld mijn schaduw uit zijn zak en breidde
hem met een handige worp op de heide uit, en wel naar de zon
toe, zodat hij met twee schaduwen aan zijn voeten, de zijne en
de mijne, heen en weer wandelde, want de mijne moest hem
ook gehoorzamen en zich naar elke beweging die hij maakte
richten en voegen.
Toen ik na zo lange tijd voor het eerst mijn arme schaduw
weer zag, en wel dusdanig vernederend misbruikt, juist op
het ogenblik dat ik mij vanwege hem in onuitsprekelijke nood
bevond, brak mijn hart en ik begon te wenen.
De onverlaat paradeerde met de buit die hij mij ontfutseld
had op en neer en hernieuwde schaamteloos zijn aanbod: ‘Hij
is nog te koop, één pennenstreek en u verlost de arme ongelukkige Mina uit de klauwen van de schurk en neemt haar in
uw edele grafelijke armen – zoals gezegd, één pennenstreek.’
Mijn tranen welden nog heftiger, maar ik wendde mij af en
gebood hem te verdwijnen.
Bendel, die door bange vermoedens gedreven mijn sporen
tot hier had gevolgd, daagde op dat moment op. Toen de brave borst mij wenend aantrof en mijn schaduw, die als zodanig onmiskenbaar was, in de macht van de onbekende grauwe man zag, besloot hij onmiddellijk mijn eigendom, desnoods met geweld, terug te halen; en omdat hij geen idee had
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hoe hij met die tere schim moest omgaan, richtte hij zich met
dreigende woorden tot de man zelf en sommeerde hem zonder omhaal mij het mijne terug te geven. De ander antwoordde niet eens maar keerde hem de rug toe en ging heen. Bendel hief de wegedoornknuppel die hij bij zich had boven het
hoofd, volgde hem op de voet en liet hem meermaals onder
herhaalde bevelen de schaduw in te leveren, de kracht van zijn
gespierde arm voelen. De ander boog het hoofd, alsof hij zo’n
behandeling wel gewend was, trok zijn schouders omhoog en
vervolgde zwijgend en met rustige passen zijn weg over de
heide, zowel mijn schaduw als mijn trouwe dienaar met zich
meevoerend. Ik hoorde de doffe klappen nog lange tijd over
de vlakte dreunen, tot ze in de verte wegstierven. Ik was weer
alleen in mijn leed.
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Eenzaam achtergelaten op de dorre heide liet ik mijn tranen
de vrije loop om mijn arme hart te bevrijden van zijn onzegbare, angstige last. Maar ik zag geen enkele uitweg uit mijn
grenzeloze ellende, geen redding, geen doel; ik zoog begerig
het nieuwe gif op dat de onbekende in mijn wonden had gegoten, en wanneer ik mij Mina voor de geest riep en haar geliefde, aanminnige gestalte weer voor me zag, bleek en wenend,
zoals ik haar in het uur van mijn schande had verlaten, dan
doemde het honende, hondsbrutale spook van Raskal op tussen haar en mij. Ik bedekte mijn gelaat en vluchtte verder de
wildernis in, maar dat afschuwelijke fantoom gunde me geen
rust en bleef me achtervolgen, tot ik ademloos neerviel en een
nieuwe stroom van tranen de grond doordrenkte.
En dat alles vanwege een schaduw! En die schaduw had ik
met één pennenstreek terug kunnen krijgen. Ik bleef over het
merkwaardige aanbod en mijn weigering nadenken. In mij
was het woest en leeg, ik was niet meer tot een redelijk inzicht
of besluit in staat.
De dag verstreek, ik stilde mijn honger met wilde vruchten, leste mijn dorst aan een nabije bergbeek; de nacht viel,
ik strekte me uit onder een boom. De vochtige ochtend wekte me uit een zware slaap, waarin ik mezelf had horen rochelen als een stervende. Bendel moest mijn spoor zijn kwijtgeraakt, en die gedachte deed me deugd. Ik wilde me nooit meer
onder de mensen begeven, die ik vol angst ontvluchtte, zoals
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het schuwe wild dat in de bergen woont. Zo bracht ik drie bedrukkende dagen door.
Op de ochtend van de vierde bevond ik mij op een zandvlakte die door de zon beschenen werd en koesterde me op
rotsen zittend in haar stralen, waar ik nu des te meer van genoot omdat ik ze zo lang had moeten ontberen. Ik voedde
mijn hart met zijn stille vertwijfeling. Opeens liet een licht geruis mij opschrikken; gereed om te vluchten wierp ik een blik
om mij heen; ik zag niemand, maar over het zonnige zand
gleed een menselijke schaduw langs mij heen, op de mijne gelijkend, die eenzaam zijns weegs ging en naar het scheen zijn
heer verloren had.
Een machtige drang ontwaakte in mij: schaduw, dacht ik,
jij zoekt een heer? Laat mij dat zijn! En ik sprong op hem af
om hem in bezit te nemen; ik dacht namelijk dat hij zich, als
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het me lukte hem in te halen, wellicht aan mijn voeten zou
hechten, en dat hij mettertijd aan me gewend zou raken.
De schaduw, mijn beweging waarnemend, nam de benen,
en ik zag me genoopt een lange, vermoeiende klopjacht op de
ongrijpbare vluchteling te beginnen; maar de hoop me alsnog uit mijn hachelijke situatie te kunnen redden gaf me vleugels. Hij zette koers op een bos, dat weliswaar nog op enige
afstand lag, maar in de schaduwen waarvan ik hem noodzakelijkerwijs uit het oog zou verliezen; ik zag het aankomen, de
schrik sloeg me om het hart en wakkerde mijn begeerte nog
meer aan, zodat ik steeds meer van mezelf vergde – en ik liep
op de schaduw in, ik kwam steeds dichterbij, het kon niet anders of ik moest de wedloop winnen. Opeens bleef hij staan
en draaide zich naar me om. Ik besprong hem als een leeuw
die zijn prooi wil bemachtigen – en stiet, geheel onverwacht
en zeer hard, op lichamelijke weerstand. Ik kreeg de zwaarste
onzichtbare ribbenstoten te verduren die een mens zich maar
kan voorstellen.
Van louter schrik sloeg ik mijn armen om dit onwaarneembare iets tegenover me heen om het vast te klemmen. Bij deze
snelle actie viel ik in mijn volle lengte voorover op de grond;
onder me lag ruggelings een mens, nu opeens volledig zichtbaar.
Ik begreep meteen wat de logische verklaring voor het hele gebeuren was. De man moest het befaamde onzichtbare vogelnest, dat weliswaar zijn drager maar niet diens schaduw onzichtbaar maakt, eerst in de hand hebben gehouden
en het toen hebben weggegooid. Ik keek om me heen, ontdekte algauw de schaduw die het onzichtbare nest zelf wierp,
sprong overeind en erop af, en kreeg de kostbare buit te pakken. Daar stond ik nu, onzichtbaar en schaduwloos, met het
nest in mijn handen.
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De man kwam snel overeind en zocht naar zijn gelukkige bedwinger, maar ontwaarde op de weidse zonovergoten
vlakte hem noch zijn schaduw – waarnaar hij met bijzondere aandacht speurde. Want dat ik geheel uit mijzelf schaduwloos was, dat had hij zo snel niet opgemerkt en vermoeden
kon hij het ook niet. Toen hij inzag dat er geen spoor meer te
bekennen was sloeg hij in uiterste wanhoop de hand aan zichzelf en trok zich de haren uit het hoofd. Maar mij bezorgde de
schat die ik veroverd had zowel de mogelijkheid als de wens
me opnieuw onder de mensen te begeven. Ik zou excuses genoeg kunnen vinden om mijn laaghartige diefstal te rechtvaardigen, maar in feite had ik daar helemaal geen behoefte
aan, en om elke gedachte van dien aard te ontlopen maakte
ik mij snel uit de voeten zonder nog naar de ongelukkige om
te zien, wiens angstig geroep mij nog lange tijd achtervolgde.
Hoe dan ook: dit is, hoe ik het hele voorval destijds beleefde.
Ik brandde van verlangen naar de tuin van de houtvester te
gaan en me er met eigen ogen van te overtuigen dat het waar
was wat de grauwe ellendeling had beweerd; omdat ik niet
wist waar ik mij bevond besteeg ik de dichtstbijzijnde heuvel om de omgeving te verkennen, en vanaf de top zag ik het
stadje en de tuin van de houtvester aan mijn voeten liggen.
Mijn hart klopte heftig en andere tranen dan die ik tot nog
toe vergoten had, drongen in mijn ogen: ik zou haar weerzien.
Ademloos verlangen dreef mij, en snel daalde ik af langs de
kortste weg. Ik passeerde ongezien een paar boeren, die uit
de stad kwamen. Ze hadden het over mij, over Raskal en de
houtvester; maar ik wilde niets horen en haastte me langs hen
heen.
Ik betrad de tuin, bevend van hoop en verwachting – ik
meende met spottend gelach begroet te worden, kromp ineen
en wierp een snelle blik om me heen; maar ik kon niemand
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ontwaren. Ik ging verder, dacht voetstappen naast me te horen, maar er was niets te zien; ik dacht dat mijn oren mij bedrogen hadden. Het was nog vroeg, in het prieel van graaf Peter was niemand, de tuin lag verlaten; ik doolde over de vertrouwde paden, ik waagde me tot aan het huis. Hetzelfde geluid achtervolgde me, nu nog duidelijker waarneembaar. Vol
bange voorgevoelens nam ik plaats op een bankje dat op het
zonovergoten gazon tegenover de voordeur stond. Ik had het
idee dat de onzichtbare kobold hoonlachend aan mijn zijde
plaatsnam. De deur werd ontgrendeld en ging open; de houtvester kwam naar buiten, met paperassen in zijn hand. Opeens was het alsof een nevel mij omhulde, ik keek om me
heen en – o schrik! – de man in het grauwe rokkostuum zat
naast me en grijnsde me satanisch aan. Hij had zijn onzichtbaar makende hoofdbedekking ook over mijn hoofd gelegd,
zijn schaduw en de mijne lagen vredig naast elkaar aan zijn
voeten; hij speelde nonchalant met het bekende stukje perkament en boog zich, terwijl de houtvester in zijn papieren verdiept in de schaduw van het prieel op en neer liep, vertrouwelijk naar me toe en fluisterde: ‘U hebt mijn uitnodiging dus
uiteindelijk toch aangenomen, en daar zitten we dan, als het
ware onder één hoedje. Mooi zo! Mooi zo! Maar nu moet u
me wel mijn vogelnest teruggeven, dat hebt u niet meer nodig,
en u bent een te eerlijk man om het mij te misgunnen – geen
dank overigens, ik heb het u van ganser harte graag geleend.’
Hij nam het me resoluut uit de hand, stopte het in zijn zak en
lachte me opnieuw uit, en wel zo luid dat de houtvester het
hoorde en opkeek.
‘U moet toch toegeven,’ vervolgde hij, ‘dat zo’n muts veel
praktischer is. Die dekt niet alleen de man af, maar tevens zijn
schaduw, en zoveel reserveschaduwen als het hem belieft mee
te nemen. Kijk, ik heb er vandaag weer twee bij me.’ Hij lachte
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weer. ‘U moet begrijpen, Schlemihl: wat men niet goedschiks
aanvaardt, daartoe wordt men uiteindelijk toch gedwongen.
Ik zeg nog steeds: u koopt dat ding van me terug, neemt uw
bruid in bezit (want daarvoor is het nog niet te laat), en we laten Raskal aan de galg bungelen, wat geen probleem voor ons
vormt, zolang er een touw te vinden is. Weet u wat, ik geef u
op de koop toe mijn muts.’
De moeder kwam naar buiten, en er ontspon zich een gesprek. ‘Hoe is het met Mina?’ – ‘Ze huilt.’ – ‘Dat domme kind!
Het is nu eenmaal niet anders.’ – ‘Nee; maar om haar nu zo
snel aan een ander uit te huwelijken – ach man, je bent zo
wreed tegen je eigen kind.’ – ‘Nee, moeder, dat zie je helemaal
verkeerd. Zodra ze is uitgehuild en beseft dat ze de vrouw van
een zeer rijk en gerespecteerd man is, zal ze uit haar kinderlijk verdriet ontwaken als uit een droom, en God en haar ouders dankbaar zijn, dat zul je zien!’ – ‘God geve het!’ – ‘Ze
beschikt, dat is waar, nu over aanzienlijk eigen bezit; maar
dacht je, na al de ophef die dat gedoe met die avonturier veroorzaakt heeft, dat we zo makkelijk een andere, zo goede partij als de heer Raskal voor haar vinden? Hij heeft landerijen
ter waarde van zes miljoen hier in de streek, helemaal schuldenvrij, alles contant betaald. Ik heb de aktes zelf gezien! Hij
was het die overal het beste voor mijn neus heeft weggekaapt;
en bovendien heeft hij schuldbrieven van Thomas John in zijn
portefeuille, voor circa drieënhalf miljoen.’ – ‘Hij moet een
hoop gestolen hebben.’ – ‘Wat is dat nou weer voor onzin?
Hij was zo verstandig te sparen, terwijl het geld over de balk
werd gegooid.’ – ‘Een man die livrei gedragen heeft.’ ‘Lariekoek! Hij heeft een onberispelijke schaduw.’ – ‘Daar heb je
gelijk in, maar...’
De man in het grauwe rokkostuum lachte en keek me aan.
De deur ging open en Mina kwam naar buiten. Ze leunde op
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de arm van een dienstmaagd, haar mooie bleke wangen waren betraand. Ze ging stilletjes op een stoel zitten die onder
de linden voor haar was klaargezet, en haar vader koos de
stoel ernaast.
Hij nam teder haar hand in de zijne en sprak haar, terwijl
ze heftiger begon te wenen, liefdevol toe: ‘Lief, braaf meisje
van me, je moet nu heel verstandig zijn, je wilt je oude vader,
die alleen het beste met je voorheeft, toch niet ongelukkig maken? Ik begrijp heel goed, mijn schat, dat je nog helemaal in
de war bent, want je bent maar ternauwernood aan de ondergang ontsnapt! Totdat we het schandelijke bedrog ontdekten
heb je zielsveel van deze nietsnut gehouden; kijk, Mina, dat
weet ik best en ik maak je niet het geringste verwijt. Ik heb
zelf ook van hem gehouden, mijn lief kind, zolang ik dacht
dat hij een groot heer was. Maar nu zie je toch zelf hoe de dingen ervoor staan. Mijn hemel! De eerste de beste poedel kan
op een schaduw bogen, en mijn teerbeminde, enige kind zou
een man... Nee, je moet niet eens meer aan hem denken. Luister, Mina, nu dingt er een man naar je hand die het zonlicht
niet schuwt, een hooggeëerde man, die weliswaar geen vorst
is, maar die tien miljoen bezit, dat wil zeggen tienmaal meer
dan jijzelf, een man die mijn geliefde kind gelukkig zal maken.
Zeg niets, spreek me niet tegen, wees mijn goede gehoorzame
dochter. Laat je liefhebbende vader voor je zorgen, en je tranen drogen. Beloof me dat je het aanzoek van de heer Raskal
niet zult afwijzen. Zeg me, kun je me dat beloven?’
Ze gaf met doodse stem ten antwoord: ‘Voor mij valt
voortaan niets meer te wensen of te willen in deze wereld. De
wil van mijn vader geschiede.’ Op datzelfde moment werd de
heer Raskal aangekondigd, en hij stapte brutaal op haar af.
Mina viel in zwijm. Mijn gehate metgezel wierp me een toornige blik toe en fluisterde indringend: ‘En dat laat u zomaar
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gebeuren? Wat vloeit er eigenlijk door uw aderen in plaats
van bloed?’ Met een snelle beweging kraste hij een wondje
in de huid van mijn hand, er vloeide bloed, en hij vervolgde:
‘Ziedaar! Rood bloed! Komaan, teken dit!’
Ik hield het perkament en de ganzenkiel in mijn handen.

54

De wonderbaarlijke...; Chamisso [PS] 1e proef pag 54

7

Ik lever me over aan jouw vonnis, beste Chamisso, en zal er
generlei invloed op uitoefenen. Ik heb me al aan een lang en
genadeloos zelfonderzoek onderworpen, want mijn hart
werd door niet-aflatende wroeging gekweld. Dit beslissende
moment in mijn leven stond mij voortdurend voor ogen en ik
kon er slechts met schaamte, berouw en deemoed aan terug
denken.
Grote vriend, wie ook maar één keer een ondoordachte stap van de rechte weg af doet wordt eer hij het weet op
andere paden gevoerd, die hem lager en almaar lager leiden;
en dan ziet hij vergeefs de bakens van de sterren glinsteren
aan het uitspansel, hij heeft geen keuze meer, hij moet onafwendbaar de helling af, om zich aan zijn Nemesis uit te leveren. Na die overhaaste misstap waarmee ik de vloek op me
had geladen had ik me, uit liefde weliswaar, ook nog aangematigd over het lot van een rein en onschuldig schepsel te
beschikken; wat anders stond me te doen dan mijzelf, waar
ik onheil had gezaaid en waar alleen ik reddend kon optreden, blindelings als redder in de bres te werpen? Denk niet
zo min over mij, Adelbert, dat ik niet elke denkbare prijs zou
hebben betaald, dat ik niet alles wat van mij was even grif
zou hebben opgeofferd als mijn goud. Nee, Adelbert; maar
mijn ziel was vergiftigd door een onbedwingbare haat jegens
die geheimzinnige gluiperd met zijn krom en ondoorzichtig gekonkel. Misschien deed ik hem onrecht aan, maar het
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stuitte me tegen de borst ook maar iets met hem van doen te
hebben.
Ook nu trad, zoals vaak in mijn leven, ja in de wereldgeschiedenis het geval is, een gebeurtenis in de plaats van een
daad. Later heb ik mij ermee verzoend. Ik heb ten eerste geleerd de wet van oorzaak en gevolg te aanvaarden, waaraan
elke daad en elke gebeurtenis noodzakelijkerwijze onderworpen zijn. En daarenboven heb ik geleerd deze noodzakelijkheid lief te hebben, omdat zij de wijze, ordenende macht
vormt die het hele grote raderwerk bezielt waarin wij slechts
tandwieltjes zijn, aandrijvend en zelf gedreven. Wat zijn
moet, dat gebeurt; en nu gebeurde wat zo zijn moest, en wel
krachtens deze onontkoombare noodzakelijkheid die zowel
mijn lot als dat van de mensen wier lot met het mijne samenhing bepaalde, en achteraf beschouw ik het als voorzienigheid.
Ik weet niet of ik het moet toeschrijven aan de spanningen
waaraan mijn ziel ten prooi was dan wel aan fysieke uitputting door de ongekende ontberingen van de laatste dagen, of
aan de heftige weerzin die mij overviel in de nabijheid van die
grauwe kwelduivel; hoe dan ook, toen ik op het punt stond te
ondertekenen werd ik door een diepe bewusteloosheid overvallen, en lag lange tijd als in de armen des doods.
Gestamp van voeten en vloeken was het eerste wat ik hoorde toen ik bijkwam; ik sloeg mijn ogen op, het was donker,
mijn gehate begeleider boog zich tierend over me heen. ‘Wat
moet dat, u bent toch geen oud wijf! Komaan, wees een man
en doe wat is afgesproken, of willen we soms terugkrabbelen
en snotteren?’ Ik verhief me moeizaam van de grond waarop
ik lag en keek stom om me heen. Het was laat op de avond; uit
het helder verlichte huis van de houtvester schalde feestelijke
muziek; men wandelde in kleine groepjes door de tuin. Enke56
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le gasten kwamen naderbij en namen plaats op de bank waarop ik voorheen zelf had gezeten. Ze hadden het over de verloving van de rijke heer Raskal met de dochter des huizes. Het
was dus geschied.
Ik trok de onzichtbaar makende muts van mijn hoofd,
waarop ik de onbekende meteen uit het oog verloor, en haastte me zwijgend door het donkerste struikgewas langs graaf
Peters prieel naar de uitgang van de tuin. Maar mijn onzichtbare plaaggeest bleef me met bittere schimpscheuten achtervolgen. ‘Dat is dus de dank voor dat ik me de lieve lange
dag om monsieur met zijn tere zenuwen heb bekommerd.
U denkt een loopje met me te kunnen nemen. O ja, probeer
me maar te ontvluchten, stijfkop die u bent! We zijn en blijven onafscheidelijk. U hebt mijn goud en ik heb uw schaduw;
daar zitten we nu eenmaal allebei aan vast. Of hebt u ooit van
een schaduw gehoord die zijn heer in de steek laat? Die van u
kleeft aan mijn voeten, totdat u hem in ere herstelt en ik hem
eindelijk kwijt ben. Wat u verzuimd hebt met frisse moed
te doen toen het moment daar was, daar zult u uiteindelijk,
als het te laat is, murw en uitgeput toch aan moeten geloven;
niemand ontkomt aan zijn noodlot.’ Op die manier bleef hij
maar doorgaan; ik probeerde vergeefs te ontsnappen, hij was
overal en nergens en hield niet op, almaar met smalende stem
doorpratend over schaduwen en goud. Ik was niet in staat een
eigen gedachte te vormen.
Ik had me door uitgestorven straten naar mijn huis gerept.
Toen ik aankwam en ernaar keek, herkende ik het haast niet
meer terug; achter de ingeslagen vensters brandde geen licht.
De deuren waren dicht, er was geen dienstbode te bekennen.
Hij barstte naast me in lachen uit: ‘Ja, ja, zo gaan die dingen!
Maar die Bendel van u, die zal wel thuis zijn, die hebben ze
onlangs dusdanig te grazen genomen, dat hij waarschijnlijk
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geen stap meer buiten de deur heeft gezet.’ Hij bleef maar lachen. ‘Die zal heel wat te vertellen hebben! Welaan, dan rest
mij slechts u goede nacht te wensen. Ik hoop u spoedig weer
te zien!’
Ik had herhaaldelijk gescheld, een lichtje verscheen; Bendel
vroeg vanbinnen wie daar was. Toen de goede man mijn stem
herkende kon hij zijn vreugde niet bedwingen; de deur vloog
open en we vielen elkaar wenend in de armen. Ik vond dat hij
heel erg veranderd was, hij leek me zwak en ziek; mijn eigen
haar bleek volkomen grijs te zijn geworden.
Hij leidde me door geruïneerde vertrekken naar een binnenkamer die gespaard was gebleven, en haalde spijs en
drank; we gingen zitten, hij begon weer te wenen. Hij vertelde mij hoe hij destijds de magere grauwgeklede man die hij
in het bezit van mijn schaduw aangetroffen had zo lang en
ver met stokslagen achtervolgd had, dat hij me nadien niet
meer terug kon vinden, en ten slotte uitgeput neerzeeg; dat
hij later, aangezien ik spoorloos bleef, was teruggekeerd naar
mijn woning, die kort daarop werd bestormd door het gepeupel dat, opgehitst door Raskal, de vensters insloeg en zijn
vernielzucht de vrije loop liet. Dat was de dank voor mijn
weldadigheid. Mijn personeel was met de noorderzon verdwenen. De plaatselijke politie had me als verdacht persoon
het verblijf in de stad ontzegd en me een termijn van vierentwintig uur gegeven om het gebied te verlaten. Aan wat
mij al bekend was over Raskals rijkdom en huwelijk, wist
hij nog het nodige toe te voegen. Deze schurk, de drijvende
kracht achter alles wat me hier werd aangedaan, moest van
het begin af aan mijn geheim gekend hebben; het leek erop
dat hij mij, aangetrokken door het goud, had ingepalmd en
al snel een sleutel tot mijn schatkist had weten te bemachtigen, waarmee hij de basis voor een fortuin had gelegd dat zo
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enorm was, dat hij geen enkele moeite hoefde te doen om het
nog te vergroten.
Dit alles vertelde Bendel mij onder tranen, die ook vloeiden omdat hij zo gelukkig was over ons weerzien en omdat
hij me, na vele angsten te hebben doorstaan over wat er door
al dit ongeluk van me geworden zou zijn, zo kalm en beheerst
zag. Want dat was de houding waarmee ik mijn vertwijfeling
droeg. Ik zag het onheil dreigend en onafwendbaar voor me
opdoemen, ik had al mijn tranen geplengd, ik liet me geen
weeklacht meer ontlokken; ik trad mijn noodlot nu kil en onverschillig, met open vizier tegemoet.
‘Bendel,’ begon ik, ‘je weet dat ik verloren ben. Ik heb een
zware schuld op mij geladen, en zal ervoor moeten boeten.
Jou treft geen blaam, jij bent vrij van zonden, je mag niet met
mij ten onder gaan, dat duld ik niet. Ik rijd nog vannacht weg
van hier, zadel een paard voor me, ik ga alleen; jij blijft hier, zo
wil ik het. Er moeten hier nog een paar kisten met goud staan,
die zijn voor jou. Ik zal eenzaam door de wijde wereld dolen;
maar mochten er ooit zonnige uren aanbreken en het geluk
lacht me weer toe, dan zal ik je niet vergeten, want aan jouw
borst heb ik in zware en smartelijke uren troost gevonden.’
Met gebroken hart moest de brave ziel gevolg geven aan
het laatste bevel van zijn heer, hoe diep het hem ook verontrustte; ik was doof voor zijn tegenwerpingen en smeekbeden,
blind voor zijn tranen; hij leidde het paard voor. Ik drukte de
snikkende man nog eenmaal aan mijn hart, besteeg het paard,
en onder de dekmantel van de nacht liet ik het graf waarin alles rustte wat ik was geweest achter me, onverschillig voor
de weg die mijn paard zou inslaan; want de wereld bood mij
geen doel meer, geen wens, geen hoop.
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Al snel kreeg ik gezelschap van een man te voet die, nadat hij
een tijdje aan de zijde van mijn paard was meegelopen, vroeg
of hij een mantel die hij bij zich droeg over de achterhand van
mijn paard mocht leggen, aangezien we nu eenmaal dezelfde
weg volgden. Ik liet het stilzwijgend toe. Hij dankte hoffelijk
voor de kleine dienst die ik hem daarmee bewezen had, prees
mijn rijdier en vervolgens het geluk van de rijken en machtigen, wat uiteindelijk, ik weet niet precies hoe, overging in
een soort zelfgesprek, waarbij ik slechts de rol van toehoorder speelde.
Hij ontvouwde zijn opvattingen over het leven en de wereld en kwam al snel over de metafysica te spreken, die de
opdracht had dat ene sleutelwoord te vinden, dat alle raadsels zou oplossen. Hij zette deze opgave zeer inzichtelijk uiteen en ging er meteen toe over stap voor stap de oplossing te
schetsen.
Je weet, mijn vriend, dat ik bepaald geen talent heb voor
wijsgerige speculaties, zoals ik maar al te goed besef sinds ik
een blauwe maandag colleges filosofie heb gevolgd, en op dat
gebied geen enkele pretentie koester; ik heb de dingen genomen zoals ze zijn, en ervan afgezien alles te willen weten of
begrijpen. Zoals jij me zelf hebt aangeraden ben ik mijn eigen
weg gegaan, vertrouwend op het gezonde mensenverstand;
als het enigszins kon heb ik altijd gedaan wat mijn innerlijke
stem mij ingaf.
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En nu begon deze vernuftige redenaar met groot talent een
bouwsel op te richten, groots en onweerlegbaar, dat als het
ware geheel door zichzelf gedragen en geschraagd werd, zodat men zich uiteindelijk niet kon voorstellen dat het anders
zou kunnen zijn. Alleen verschafte het mij in generlei wijze
het inzicht waarop ik gehoopt had en daarom bleef zijn betoog voor mij niet meer dan een kunstwerk, dat hoogstens
door zijn sierlijke onweerlegbaarheid kon bekoren. Maar ik
luisterde met veel genoegen naar deze welbespraakte man,
die erin geslaagd was me dusdanig te boeien dat hij me van
mijn ellende afleidde; en ik zou hem gewillig verder zijn gevolgd als hij mijn ziel net zo had weten te raken als mijn verstand.
Intussen was de tijd verstreken en zonder dat ik het had opgemerkt, verlichtte de dageraad de hemel al; ik schrok toen
ik opkeek en in het oosten de kleurenpracht zag die het rijzen van de zon aankondigde, want daartegen was in dit open
landschap, op het uur dat alle slagschaduwen met hun volle
lengte pronken, nergens een schuiloord of bescherming te
vinden – en ik was niet alleen! Ik wierp een blik op mijn begeleider, en schrok opnieuw. Het was niemand anders dan de
man in het grauwe rokkostuum.
Hij glimlachte over mijn verbijstering en vervolgde, zonder
mij een kans te geven iets te zeggen: ‘Laten we toch, wat tenslotte de normaalste zaak van de wereld is, een tijdelijk bondgenootschap aangaan, dat ons beiden tot voordeel strekt; uit
elkaar gaan kunnen we altijd nog. Deze weg aan de voet van
het gebergte is, al zult u er nog niet over nagedacht hebben,
de enige die u redelijkerwijze kunt inslaan; omlaag naar het
dal mag u niet, en over het gebergte heen zult u al helemaal
niet willen, want dan bent u terug waar u vandaan kwam;
en laat deze weg nu toevallig ook de mijne zijn. Ik zie dat de
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schrik u om het hart slaat vanwege de opgaande zon. Ik zal
u voor de duur van ons samenzijn uw schaduw lenen, en in
ruil daarvoor duldt u mijn gezelschap. Uw Bendel hebt u niet
meer; ik kan me evenzo nuttig maken. U houdt niet van me, en
dat vind ik jammer. Maar dat laat toch onverlet dat u gebruik
van me kunt maken? Wat men ook zeggen moge, de duivel is
zo kwaad nog niet. Gisteren hebt u me boos gemaakt, dat is
waar, maar dat is alweer vergeten en vergeven; en u moet toegeven dat de reis door mijn conversatie al heel wat korter leek.
Waarom neemt u uw schaduw niet gewoon op de proef eens
terug?’
De zon was opgegaan, op de weg kwamen mensen ons tegemoet; ik nam, zij het met tegenzin, het voorstel aan. Hij liet
glimlachend mijn schaduw op de grond glijden, die terstond
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zijn plaats op de schaduw van het paard innam en welgemoed
aan mijn zijde draafde. Het was mij zeer eigenaardig te moede. Ik passeerde een groepje landlieden, die eerbiedig het
hoofd ontblotend plaatsmaakten voor een voorname heer. Ik
reed verder en wierp zijdelings, met kloppend hart, begerige blikken omlaag op die schaduw, die eens de mijne was geweest en die ik nu van een vreemdeling, ja van een vijand te
leen had.
Die liep onbekommerd naast me en floot een deuntje. Hij
te voet, ik te paard, een duizeling beving me; de verleiding
was te groot, ik trok plotseling de teugels aan, gaf mijn paard
de sporen en ging ervandoor, in gestrekte galop een zijpad inslaand. Maar de schaduw had ik niet ontvoerd; die gleed bij de
wending van het paard en lag midden op de weg op zijn rechtmatige bezitter te wachten. Ik moest beschaamd terugkeren
op mijn schreden. De man in het grauwe rokkostuum kwam
aangewandeld, floot zijn deuntje ten einde, lachte, zette mijn
schaduw weer op zijn plek, en legde me uit dat die pas aan mij
zou blijven hangen en zich als de mijne beschouwen, wanneer
hij weer mijn rechtmatig eigendom was.
‘Ik heb u in mijn macht,’ zei hij, ‘door uw schaduw, en ik
laat niet los. Een rijk man als u heeft nu eenmaal een schaduw
nodig, daar kunt u niet omheen, en het is uw eigen fout, dat u
dat niet al veel eerder hebt ingezien.’
Ik zette mijn reis voort, langs dezelfde weg; alle gemakken
die het leven veraangenamen vielen mij weer overvloedig ten
deel; ik kon mij onbevangen en lichtvoetig bewegen omdat
ik een schaduw bezat, zij het slechts in bruikleen, en genoot
het respect dat rijkdom altijd en overal inboezemt; maar ik
droeg de dood in mijn hart. Mijn wonderlijke begeleider, die
zich voordeed als de nederigste knecht van de rijkste man ter
wereld, was uitzonderlijk toegewijd en daarbij ongehoord be63
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kwaam en gewiekst, een ideale kamerdienaar voor een man
van fortuin; maar hij week nooit van mijn zijde en praatte onophoudelijk op mij in, waarbij hij zich volkomen overtuigd
toonde dat ik uiteindelijk toch, al was het maar om van hem
af te zijn, op de door hem voorgestelde handel inzake mijn
schaduw zou ingaan. Ik vond hem irritant en verachtelijk. Ik
had reden genoeg hem te vrezen. Ik had me van hem afhankelijk gemaakt. Hij hield me in zijn ban, nadat hij mij teruggevoerd had naar de aardse geneugten die ik wilde ontvluchten.
Ik moest zijn welbespraaktheid dulden en kwam bijna zover
dat ik hem gelijk gaf. Een rijk man dient in deze wereld een
schaduw te werpen, en als ik voortaan op zo grote voet wilde
leven als ik dankzij hem weer deed, dan kon het maar op één
manier aflopen. Maar voor mij stond vast dat ik zou weigeren
na het opofferen van mijn liefde en de teloorgang van mijn
leven ook nog mijn ziel aan dit misbaksel over te dragen; dat
waren alle schaduwen van de wereld niet waard. Ik wist niet
hoe dit alles zou eindigen.
Op een dag zaten we voor de ingang van een grot in het
gebergte, een bezienswaardigheid die vaak door reizigers
wordt bezocht. Uit peilloze diepten stijgt het bruisen van
onderaardse rivieren op, en het ketsen van de steen die men
naar beneden werpt blijft eindeloos doorgalmen, alsof hij
nooit een bodem bereikt. Hij spiegelde me eens te meer,
met ongebreidelde fantasie en in de prachtigste, verlokkende kleuren, zorgvuldig gecomponeerde beelden voor van
wat ik, met mijn onuitputtelijke beurs, allemaal in de wereld
zou betekenen zodra ik weer heer en meester over mijn eigen schaduw was. Met mijn ellebogen op mijn knieën, het
gezicht met de handen bedekkend, luisterde ik naar wat de
goddeloze te zeggen had; mijn hart werd heen en weer geslingerd tussen verleiding en noest wilsbesluit. Ik kon deze
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innerlijke tweestrijd niet langer verdragen en begon het beslissende gevecht.
‘U schijnt, mijnheer, te vergeten dat ik u weliswaar toegestaan heb onder bepaalde voorwaarden in mijn buurt te blijven, maar dat ik tevens mijn volledige vrijheid bedongen heb.’
‘Als u het wenst, ben ik binnen de kortste keren weg.’
Dat dreigement had ik al vaker gehoord. Ik zei niets; hij begon meteen mijn schaduw op te rollen. Ik werd bleek, maar
liet hem woordeloos begaan. Er volgde een lange stilte. Hij
was de eerste die het zwijgen brak: ‘U hebt een afkeer van mij,
mijn heer, u haat mij, dat weet ik maar al te goed; maar waarom eigenlijk? Is het soms omdat u mij op de openbare weg
hebt aangevallen, in een poging om mij met geweld van mijn
vogelnest te beroven? Of omdat u op slinkse wijze hebt geprobeerd mij mijn rechtmatig eigendom, de schaduw die op
dat moment aan uw hoede was toevertrouwd, afhandig te
maken? Welnu, dat zijn voor mij geen redenen om u mijnerzijds te haten; ik vind het volkomen vanzelfsprekend dat u elk
voordeel benut, en list en geweld gebruikt als het te pas komt;
en dat u over het algemeen van strenge moraal bent en de eerlijkheid zelve, dat beschouw ik als een liefhebberij, en heb er
verder geen enkele moeite mee. Ik ben niet zo strikt in de leer
als u; ik handel, terwijl u alleen maar durft te denken. Maar
heb ik u ooit de strot toegeknepen om u van uw zeer gewaardeerde ziel, waarop ik nu eenmaal mijn zinnen heb gezet, te
beroven? Heb ik ooit vanwege de beurs die ik heb ingeruild,
een lakei met een knuppel op u afgestuurd? Heb ik ooit getracht hem van u te stelen?’
Daar had ik niets tegen in te brengen.
Hij hernam: ‘Goed, mijn heer, het is al goed. U kunt me
niet uitstaan; ook daar kan ik inkomen, en ik neem het u niet
kwalijk. We moeten uiteengaan, zoveel is duidelijk, en eerlijk
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gezegd begint u mij ook erg te vervelen. Als u zich dus voorgoed van mijn pijnlijke aanwezigheid wenst te bevrijden kan
ik u alleen maar aanraden: koop dat ding nu eindelijk van me.’
Ik hield de beurs voor zijn neus. ‘Alleen voor deze prijs.’
‘Nee!’
Ik zuchtte diep en zei: ‘Dat was het. Ik sta erop, mijnheer,
dat we uit elkaar gaan. Sta me niet langer in de weg, de wereld
is hoop ik groot genoeg voor ons beiden.’
Hij glimlachte en antwoordde: ‘Ik ga al, mijnheer. Laat me
alleen nog even zeggen hoe u mij kunt roepen, mocht u ooit
de wens hebben uw onderdanige dienaar weer te zien: u hoeft
slechts de beurs te schudden, zodat de eeuwige goudstukken
mooi rinkelen; dat geluid trekt onmiddellijk mijn aandacht. In
dit leven is iedereen op zijn voordeel uit, maar u ziet dat ik ook
op het uwe bedacht ben, want ik begiftig u zomaar met een
nieuwe kracht. O, die prachtige beurs toch. Zelfs al zouden
de motten uw schaduw helemaal opvreten, dan zou die nog
steeds een machtige band tussen ons vormen. Kortom: u hebt
mijn goud, en kunt daarom ook op afstand over uw knecht
bevelen; en u weet hoe graag ik mijn vrienden van dienst ben,
en dat ik op goede voet sta met de rijken en machtigen, daar
hebt u zich zelf van kunnen overtuigen. Maar uw schaduw terugkrijgen, mijnheer – laat mij op dit punt heel duidelijk zijn
– dat zit er niet in, behalve op die ene voorwaarde.’
Voor mijn geestesoog rezen gestalten op uit lang vervlogen
tijden. Ik stelde hem snel een vraag: ‘Heeft meneer John uw
perkament ook getekend?’
Hij glimlachte. ‘Bij zo’n oude vriend leek me dat niet nodig.’
‘Waar is hij? Bij God, ik wil het weten!’
Hij stak na enige aarzeling zijn hand in zijn zak, en daaruit
verscheen, aan de haren tevoorschijn getrokken, de bleke, ge66
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tormenteerde gestalte van Thomas John, en zijn dode blauwe lippen vormden de woorden: ‘Iusto iudicio Dei iudicatus
sum; Iusto iudicio Dei condemnatus sum.’
Ontzet slingerde ik de rinkelende beurs met een wijde
worp de afgrond in en sprak deze laatste woorden tot hem: ‘Jij
duivel, ik bezweer je in de naam van God! Ga heen en waag
nooit weer me onder ogen te komen!’
Hij stond grimmig op en verdween ogenblikkelijk door de
rotswanden die dit woeste oord omringden.
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Daar zat ik nu, en bezat geld noch schaduw; maar er was een
zware last van mij afgevallen, en ik was blijmoedig. Als ik
mijn geliefde niet had verloren, of me althans geen verwijten
had hoeven maken over dat verlies, dan had ik me misschien
een gelukkig man kunnen noemen – alleen wist ik niet wat
nu te doen. Ik doorzocht mijn zakken en vond nog een paar
goudstukken; ik moest lachen, toen ik ze telde. Ik had mijn
paard in een herberg aan de voet van de berg gestald maar
schaamte verhinderde me daar nu heen te gaan; ik moest tenminste wachten tot de zon was ondergegaan, en die stond nu
nog hoog aan de hemel. Ik strekte mij in de schaduw van nabije bomen uit en sliep rustig in.
Bekoorlijke beelden sloten zich tot een luchtige reidans
aaneen in mijn dromen. Mina zweefde aan me voorbij, met
een bloesemkrans in het haar, en lachte me zonnig toe. Ook
de goede Bendel droeg een bloemenkrans, en groette alleraardigst. Zo ontwaarde ik vele bekende gestalten in het bonte
gedrang, en ook de jouwe, Chamisso, was er geloof ik bij; in
mijn droom scheen een helder licht maar niemand scheen een
schaduw te werpen, en het meest bijzondere was wel dat alles daardoor niet minder mooi scheen – bloesems en gezang
en liefde en vreugde onder de palmen. Ik kon die beweeglijke,
vluchtige beelden in al hun lieflijkheid niet vasthouden of duiden; maar ik weet nog dat ik die droom zo graag droomde dat
ik er niet uit wilde ontwaken; ik was eigenlijk al wakker, maar
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hield mijn ogen gesloten om mijn ziel nog wat langer het gezelschap van die ongrijpbare verschijningen te gunnen.
Uiteindelijk sloeg ik mijn ogen op. De zon stond nog steeds
aan de hemel, maar nu in het oosten; ik had de lieve lange
nacht geslapen. Dat beschouwde ik als een teken dat ik niet
naar de herberg terug moest gaan. Ik deed zonder enige moeite afstand van de bezittingen die ik daar had achtergelaten en
besloot te voet een smalle weg te volgen die door de bossen
aan de voet van het gebergte liep, het aan het noodlot overlatend wat er van mij worden zou. Ik blikte niet terug en overwoog ook niet – wat ik zonder meer had kunnen doen – de
hulp van Bendel in te roepen, die ik in goeden doen had achtergelaten. Ik keek of mijn uiterlijke verschijning paste bij
mijn nieuwe rol in de wereld: mijn kleding was zeer bescheiden, ik had een oude zwarte koertka aan die ik al in Berlijn
had gedragen en die me, ik weet niet eens meer hoe, ter gelegenheid van deze reis weer in handen was gevallen. Verder
een pet, en een paar oude laarzen. Ik stond op, sneed ter plekke een robuuste wandelstaf als aandenken, en ging op pad.
In het bos ontmoette ik een oude boer die me vriendelijk
groette, en met wie ik in gesprek raakte. Ik vroeg, zoals iedere
reiziger zou doen, eerst naar de juiste weg en vervolgens naar
de bijzonderheden van de streek en haar bewoners, naar de
voortbrengselen van het gebergte, en wat dies meer zij. Hij
gaf met verstand en breedsprakig antwoorden op mijn vragen. We kwamen aan de oevers van een bergstroom, die een
breed spoor van verwoesting had achtergelaten in dit deel van
het woud. Ik deinsde terug voor de zonovergoten open ruimte en liet de landman voorgaan. Maar midden op die desolate
strook land bleef hij staan en draaide zich om teneinde me te
vertellen hoe de ramp had plaatsgevonden. Hij zag al snel wat
mij mankeerde en stopte midden in een zin.
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‘Maar, wat krijgen nou – meneer heeft geen schaduw!’
‘Helaas, helaas!’ antwoordde ik zuchtend. ‘Ik heb een lange
en zware ziekte doorstaan en daarbij mijn haren, mijn nagels,
en mijn schaduw verloren. Kijk, vader, het haar dat ik nu heb
is helemaal wit – op mijn leeftijd! – en mijn nagels zijn niets
dan stompjes; en mijn schaduw, die wil maar niet aangroeien.’
‘O jee, o jee,’ gaf de oude man hoofdschuddend ten antwoord, ‘geen schaduw, dat is kwalijk! Dat moet een heel nare
ziekte zijn geweest die meneer gehad heeft.’
Maar hij ging niet door met zijn relaas, en bij de eerstvolgende splitsing van wegen die zich aanbood verdween hij,
zonder nog een woord te zeggen. Opnieuw trilden bittere tranen op mijn wangen, en mijn blijmoedigheid had mij verlaten.
Met bezwaard hart zette ik mijn reis voort en vermeed
voortaan menselijk gezelschap. Ik koos de donkerste bossen uit en moest soms, om een gebied te kunnen doorkruisen
waar de zon scheen, urenlang wachten tot geen menselijk oog
mij de doorgang verbood. ’s Avonds probeerde ik in dorpsherbergen een onderkomen te vinden. Ik was op weg naar een
mijn in de bergen, waar ik onderaards werk hoopte te vinden;
want afgezien van het feit dat ik in mijn huidige situatie zelf in
mijn levensonderhoud moest voorzien, was ik tot het inzicht
gekomen dat slechts hard lichamelijk werk mij van mijn verderfelijke gedachten kon redden.
Een paar bewolkte en regenachtige dagen brachten mij een
heel stuk verder op mijn weg, maar wel ten koste van mijn
laarzen, wier zolen voor een graaf Peter gemaakt waren, en
niet voor een nederige voetganger. Ik liep al op blote voeten.
Ik moest een nieuw paar laarzen aanschaffen. De volgende ochtend besteedde ik, met de grootste zorgvuldigheid te
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werk gaand, aan deze aankoop, in een stadje waar net jaarmarkt was, en waar een kraam met gebruikte en nieuwe laarzen was. Ik deed lang over het kiezen en afdingen. Ik moest
afzien van een nieuw paar dat ik graag had willen hebben; de
onredelijk hoge vraagprijs schrikte mij af. Ik nam dus genoegen met een oud paar laarzen dat nog in goede staat verkeerde, en dat de mooie blondgelokte knaap die achter het kraampje stond me tegen contante betaling prompt overhandigde,
waarbij hij me een voorspoedige reis toewenste. Ik trok ze
meteen aan en verliet het stadje door de noordelijke stadspoort.
Ik was diep in gedachten verzonken en lette er nauwelijks
op waar ik mijn voeten neerzette, omdat ik aan de mijn dacht
die ik diezelfde avond nog hoopte te bereiken en nog niet wist
hoe ik me daar het best kon introduceren. Ik had nog geen
tweehonderd passen gedaan toen ik vaststelde dat ik van de
weg was afgeraakt; toen ik die weer probeerde te vinden bleek
dat ik me in een duister, voorwereldlijk dennenbos bevond,
waar naar het scheen nooit een bijlslag had weerklonken. Ik
deed weer een paar schreden voorwaarts en zag mezelf opeens omringd door kale rotsen, begroeid met niets dan mos
en dorre struikjes, waartussen sneeuw‑ en ijsvelden lagen.
De lucht was steenkoud, ik draaide me om, achter me was
het bos verdwenen. Ik nam weer een paar stappen – om mij
heen heerste de stilte des doods, onmetelijk ver strekte de ijsvlakte waarop ik stond zich uit, bedekt door een zware, kille
mist; de zon stond bloedrood op de rand van de kim. De koude was ondraaglijk. Ik wist niet wat me overkwam; de dodelijke vrieskou noopte me tot haastiger passen, ik hoorde niets
dan het ruisen van verre wateren, nog een stap en ik stond aan
de ijskust van een oceaan. Onafzienbare kuddes zeehonden
stortten zich plonzend in de golven toen ik naderde. Ik volg71
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de de kustlijn, zag opnieuw kale rotsen, toen land met berken‑ en dennenbossen. Ik liep nog een paar minuten door;
het werd verstikkend heet, ik keek om me heen en zag dat ik
tussen sierlijk aangelegde rijstvelden onder moerbeibomen
stond. Ik nam plaats in hun schaduw en keek op mijn horloge. Het was minder dan een kwartier geleden dat ik het stadje
verlaten had. Ik beet op mijn tong om weer wakker te worden;
maar ik was wakker. Ik sloot mijn ogen en probeerde mijn gedachten te ordenen. Ik hoorde nasaal uitgestoten klanken en
keek op; twee Chinezen, onmiskenbaar door hun Aziatische
gelaatstrekken, zelfs als ik hun kledij buiten beschouwing liet,
begroetten me op de wijze die in hun land gebruikelijk was; ik
stond op en deed twee passen achteruit. Ik zag ze niet meer,
en het landschap was volkomen veranderd: bomen en bossen,
in plaats van rijstvelden. Ik bestudeerde die bomen, en ook de
kruiden die overal om me heen in bloei stonden; voor zover
ik ze herkende, leek het om Zuidoost-Aziatische soorten te
gaan. Ik wilde een bepaalde boom nader bekijken – één stap,
en weer was alles anders. Ik bewoog me nu voorwaarts als
een rekruut bij het exerceren en schreed langzaam, met weloverwogen passen, mijns weegs. Een wonderbaarlijke variëteit aan landschappen, weiden, prairies, gebergten, steppen
en woestijnen ontrolde zich voor mijn verbaasde ogen: er was
geen twijfel mogelijk, ik had zevenmijlslaarzen aan mijn voeten.
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Ik viel sprakeloos van ontroering op de knieën en vergoot
tranen van dankbaarheid – want ik wist dat ik mijn bestemming gevonden had. Door mijn zonden had ik mezelf buitengesloten van de menselijke gemeenschap maar nu had de natuur, die ik altijd zo beminde, me in haar armen gesloten en ze
wees me mijn toekomstige pad: de hele wereld zou mijn tuin
zijn, noeste studie mijn steun en toeverlaat, en de wetenschap
mijn doel. Het is niet zo dat ik een eigen besluit nam; het is
eerder zo dat ik vanaf dat moment vlijtig, trouw en toegewijd
mijn oereigenste bestemming volgde, die mij nu zo helder en
duidelijk voor ogen stond, en de zielenrust die ik nu geniet
heb ik uitsluitend te danken aan het feit dat ik één ben geworden met dit ideaal.
Ik rechtte mijn rug en nam vol dadendrang het rijk in ogenschouw, waarvan ik zo’n gulle oogst verwachtte. Ik stond op
de bergtoppen van Tibet en de zon die ik luttele uren geleden
had zien opgaan stond hier al laag aan de avondhemel; ik haalde haar, van oost naar west door Azië reizend, al snel weer in
en betrad Afrika. Dat bezichtigde ik met grote nieuwsgierigheid en doorkruiste het meermaals, in alle richtingen. Toen
ik me in Egypte aan de oude piramiden en tempels vergaapte, ontdekte ik in de woestijn, niet ver van de honderd poorten van Thebe, de grotten waarin ooit christelijke heremieten hadden gehuisd. Ik wist het meteen zeker: dit wordt je tehuis. Ik bestemde een van meest verborgen grotten, die te73
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vens ruim, gerieflijk, en onbereikbaar voor jakhalzen was, tot
mijn toekomstige woning, en volgde mijn wandelstaf.
Bij de Zuilen van Hercules stak ik over naar Europa, en
nadat ik de zuidelijke en noordelijke regionen had bekeken,
ging ik via de polaire gletsjers van Noord-Azië naar Groenland en vervolgens naar Amerika; ik zwierf door beide delen
van dit continent tot de winter, die nu al op het zuidelijk halfrond heerste, me noopte van Kaap Hoorn weer noordwaarts
te gaan.
Ik laste een rustpauze in, tot in het Verre Oosten de dageraad aanbrak, en hernam verkwikt mijn reis. Ik volgde de
bergketen die de ruggengraat van beide Amerika’s vormt, en
waar voor zover bekend de grootste hoogteverschillen op onze aardbol te vinden zijn. Ik schreed langzaam en voorzichtig van top naar top, nu eens over vlammende vulkanen, dan
weer over met ijs bedekte bergkammen, waarbij het ademen
me soms zwaar viel; ik bereikte Mount Saint Elias en sprong
over de Beringstraat naar Azië. Mijn interesse gold vooral de
slingerende westelijke kustlijn van dat werelddeel en ik vroeg
me in het bijzonder af in hoeverre ook de ervoor gelegen eilanden voor mij bereikbaar zouden zijn. Van het schiereiland
Maleisië brachten mijn laarzen me naar Sumatra, Java, Bali
en Lombok; maar ondanks alle risico’s die ik nam bleek het
onmogelijk me via de eilandjes en rotsen waarmee dit deel
van de zee bezaaid is een weg naar het noordwesten te banen,
naar Borneo en de andere eilanden die deel uitmaken van
die archipel. Ik moest mijn pogingen staken. Ik ging ten slotte op de uiterste spits van Lombok zitten en weende, het gezicht zuid‑ en oostwaarts gewend, als een gevangene die aan
de tralies van zijn kerker smacht, omdat ik al zo snel op mijn
grenzen was gestuit. Het hele, voor het begrip van onze geosfeer met haar flora en fauna zo onontbeerlijke Australische
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werelddeel, alsmede de Zuidzee met haar koraalriffen, bleven
mij ontzegd; en daarmee was alles wat ik gehoopt had te verzamelen, alles wat ik dacht op te bouwen, gedoemd fragmentarisch te blijven. Ach Adelbert, hoe uitzichtloos is elk menselijk streven!
Meermaals heb ik gepoogd in de strenge winter van het zuidelijk halfrond vanuit Kaap Hoorn de ongeveer tweehonderd
passen die me van Tasmanië en Australië scheidden te overbruggen, al zou dit barre land de deksel van mijn sarcofaag
worden; ijzige zeeën en barbaarse koude trotserend sprong
ik met vertwijfelde overmoed van ijsschots naar ijsschots, en
dacht er niet eens over na hoe ik ooit weer terug zou kunnen
komen. Het was vergeefs, tot op de dag van vandaag heb ik
Australië niet gezien – ik eindigde elke keer in Lombok, ging
weer op de uiterste spits van dat eiland zitten en weende, het
gezicht zuid‑ en oostwaarts gewend, als een vastgeketende
smachtend aan de tralies van mijn kerker.
Eindelijk scheurde ik me los van die plek en ving met bezwaard gemoed de tocht door Azië weer aan, westwaarts reizend met de zonsopgang, en arriveerde nog diezelfde avond
in Thebe, bij mijn toekomstige woning, die ik de middag tevoren nog had bezocht.
Zodra ik wat gerust had en het dag werd in Europa, ging ik
aan de slag en schafte alles aan wat ik nodig had. Dat waren
eerst en vooral remschoenen, want ik had geleerd dat het uiterst omslachtig was als men geen ander middel had om zijn
pas te vertragen, bijvoorbeeld om dingen van dichtbij te bekijken, dan zijn laarzen uit te trekken. Een paar eenvoudige
pantoffels, over de laarzen getrokken, bleek wonderwel te
werken, en later had ik zelfs altijd twee paar bij me, omdat ik
ze soms schielijk moest uittrekken en geen tijd had ze op te rapen, vanwege de leeuwen, mensen of hyena’s die me tijdens
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het botaniseren overvielen. Mijn voortreffelijke zakhorloge
voldeed op mijn korte excursies prima als chronometer; maar
ik benodigde een sextant, enige natuurkundige instrumenten, en boeken.
Om me dit alles te bezorgen maakte ik enkele beangstigende uitstapjes naar Londen en Parijs, die gelukkig in dichte mist waren gehuld. Toen de restanten van mijn magische
goud opgebruikt waren betaalde ik met Afrikaans ivoor,
waar makkelijk aan te komen was; hoewel ik me tot de kleinere slagtanden moest beperken, wier gewicht mijn krachten
niet oversteeg. Al snel was ik van al het nodige voorzien, en
begon mijn nieuwe leven als amateurwetenschapper.
Ik zwierf over de hele aardbol, noteerde mijn waarnemingen over hoogtes, temperaturen van bronnen en luchtlagen,
observeerde diersoorten en onderzocht gewassen; ik pendelde tussen de evenaar en de polen, de Oude en de Nieuwe Wereld, ervaringen met ervaringen vergelijkend. Ik voedde me
bij voorkeur met de eieren van struisvogels of pinguïns, en
met tropisch fruit, zoals bananen. Als surrogaat voor geluk
had ik nicotine, en in plaats van menselijke nabijheid en sympathie de liefde van een poedel, die mijn grot bij Thebe bewaakte en vol vreugde tegen me opsprong ik als met nieuwe
schatten beladen thuiskwam, wat toch tegemoetkwam aan
mijn zeer menselijke wens niet geheel alleen op de wereld te
zijn. Maar mij wachtte nog een avontuur, dat me weer onder
de mensen zou brengen.
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Op een keer toen ik met de remschoenen over mijn laarzen
korstmos en algen aan het verzamelen was in het Hoge Noorden, stond ik opeens oog in oog met een ijsbeer die onverhoeds vanachter een rots verscheen. Ik dacht door mijn pantoffels weg te werpen bijtijds een verderop gelegen eiland te
kunnen bereiken, temeer omdat een halverwege uit de golven oprijzende kale rots zich voor een tussenstap aanbood.
Ik plaatste zelfverzekerd mijn ene voet op de rots en viel aan
de andere kant prompt in zee, omdat de andere pantoffel zonder dat ik het had gemerkt aan mijn voet was blijven hangen.
De ijzige koude verlamde me, ik wist met grote moeite het
vege lijf te redden; zodra ik vaste grond onder de voeten had
rende ik zo snel ik kon naar de Libische woestijn, om me daar
te drogen aan de zon. Maar toen die me op het hoofd brandde
werd ik zo ziek, dat ik me tuimelend weer naar het noorden
begaf. Ik dacht dat energieke beweging me misschien goed
zou doen, en liep met snelle schreden van west naar oost en
van oost naar west. Nu eens was het dag om me heen, dan
weer nacht; nu eens zomer, dan weer winter.
Ik weet niet hoelang ik zo door de wereld strompelde. Een
vlammende koorts joeg door mijn aderen, ik werd door grote
angst bevangen toen ik vrezen moest dat mijn verstand me in
de steek liet. En omdat een ongeluk zelden alleen komt had ik
ook nog de pech op iemands voeten te gaan staan; ik kreeg en
harde duw en viel neer.
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Toen ik weer bij bewustzijn kwam, lag ik comfortabel in
een opgemaakt bed, in een lange rij van vele andere soortgelijke bedden, in een ruime en mooie zaal. Er waakte iemand
aan mijn hoofdeinde; mensen gingen door de zaal, van het
ene bed naar het andere. Voor het mijne bleven ze staan, en
ze spraken over mij. Maar ze noemden me nummer twaalf, en
aan de wand tegenover het voeteinde van mijn bed stond –
daar was ik heel zeker van, dat beeldde ik me niet in, dat kon
ik duidelijk lezen – op een zwarte marmeren plaquette in grote gouden letters mijn naam
peter schlemihl
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helemaal correct geschreven. Op de plaquette stonden onder
mijn naam nog twee regels, maar ik voelde me te zwak om die
te ontcijferen en sloot mijn ogen weer.
Ik hoorde hoe er iets wat betrekking had op Peter Schlemihl met luide en heldere stem werd voorgelezen; maar de
betekenis ervan ontging me. Ik zag een vriendelijke heer en
een zeer mooie vrouw, in het zwart gekleed, voor mijn bed
staan. De gestalten kwamen mij bekend voor, maar ik kon ze
niet herkennen.
Er verstreek veel tijd, en ik kwam weer op krachten. Ik
was nummer twaalf, en nummer twaalf werd vanwege zijn lange baard voor een Jood gehouden, maar daarom niet minder
zorgvuldig verpleegd. Dat hij geen schaduw had, was kennelijk nog niemand opgevallen. Mijn laarzen bevonden zich, zo
verzekerde men mij, net als al het andere dat men bij mij had
aangetroffen, in goede en veilige bewaring, en zouden me na
mijn genezing weer overhandigd worden. Het oord waar ik
ziek te bed lag, heette het schlemihlium; en de woorden
van Peter Schlehmil, die dagelijks werden gereciteerd, waren
een aanmaning om voor hem, de grondlegger en weldoener
van deze stichting, te bidden. De vriendelijke heer die ik aan
mijn bed had gezien was Bendel, en de mooie vrouw was Mina.
Ik herstelde incognito in het Schlehmilium, en kwam nog
meer te weten: ik bevond mij in Bendels geboortestad, waar
hij met de resten van mijn anderszins niet gezegende fortuin dit hospitaal, waar mijn naam nu alom gezegend werd,
gesticht had en sindsdien leidde. Mina was weduwe, een fataal rechtsgeding had meneer Raskal het leven en haarzelf
het grootste deel van haar vermogen gekost. Haar ouders waren overleden. Ze leidde het leven van een vrome weduwe en
wijdde zich aan werken van barmhartigheid.
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Op zekere dag stond zij aan het voeteinde van bed nummer
twaalf en voerde een gesprek met meneer Bendel. ‘Waarom
toch, edele vrouwe, stelt u zich zo vaak bloot aan de ongezonde lucht hier binnen? Het zal toch niet zo zijn dat het noodlot
u zo zwaar getroffen heeft dat u naar de dood verlangt?’
‘O nee, meneer Bendel, sinds ik ontwaakt ben uit mijn levensdroom en eindelijk tot mezelf gekomen ben, gaat het
goed met me; nu wens ik niets meer voor mezelf, en vrees de
dood niet. Nu denk ik met grote gelatenheid aan al wat was,
aan al wat komen moge. Kent u niet ook datzelfde stille, bescheiden geluk, aangezien u zich op zo godvruchtige wijze in
dienst van uw heer en vriend hebt gesteld?’
‘Godzijdank, jawel, edele vrouwe. Wat een wonderbaarlijk
leven is ons toch ten deel gevallen; we hebben groot heil en
bitter leed uit een boordevolle beker gedronken. Nu is hij geledigd en misschien moeten we het zo zien dat dit alles slechts
een prelude was en dat we ons, verstandiger en wijzer geworden, gereed moeten maken voor het werkelijke begin. Dat
werkelijke begin ziet er heel anders uit, en we zouden die hele
komedie niet nog een keer willen beleven – maar al met al ben
ik toch blij dat ik het heb mogen meemaken. Overigens ben ik
ervan overtuigd dat het onze oude vriend nu beter gaat dan
destijds.’
‘Dat denk ik ook,’ antwoordde de mooie weduwe, en ze
wandelden weg.
Dit gesprek maakte diepe indruk op me; maar ik twijfelde
lang of het beter was me bekend te maken of onherkend mijns
weegs te gaan. Ik vroeg om pen en papier en schreef de volgende woorden:
‘Ook jullie oude vriend gaat het nu beter dan destijds, en als
hij boete doet, dan is het om vergeving te krijgen.’
Daarna gaf ik te kennen dat ik me aan wenste te kleden,
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aangezien ik me nu sterk genoeg voelde. Men haalde de sleutel van een kastje dat naast mijn bed stond. Daarin bevonden
zich al mijn bezittingen. Ik trok mijn kleren aan, hing mijn
botaniseertrommel – waarin ik tot mijn vreugde mijn noordse korstmossen weer aantrof – om mijn nek, over mijn zwarte
koertka, trok mijn laarzen aan, en legde het notitieblaadje op
mijn bed; de poort was nauwelijks open of ik was al een heel
stuk op weg richting Thebe.
Toen ik langs de Syrische kust dezelfde weg terug volgde,
waarop ik me de laatste keer van huis verwijderd had, zag ik
hoe mijn arme Figaro me in de verte tegemoetkwam. Deze voortreffelijke poedel scheen het plan opgevat te hebben
het spoor van zijn baas te volgen, op wie hij waarschijnlijk al
te lang had moeten wachten. Ik bleef staan en riep hem. Hij
sprong blaffend tegen me op, met duizend ontroerende uitingen van uitgelaten, argeloze vreugde. Ik klemde hem onder
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mijn arm, want hij zou me natuurlijk niet hebben kunnen bijhouden, en bracht hem weer naar huis.
Daar trof ik alles in goede orde aan, net zoals ik het had
achtergelaten, en vatte geleidelijk, naarmate ik mijn kracht
herwon, mijn eerdere bezigheden en vertrouwde levenswijze
weer op. Waarbij ik wel een heel jaar lang de Arctische koude
meed, die mij helemaal niet goed was bekomen.
En zo, mijn beste Chamisso, leef ik tot op de dag van vandaag. Mijn laarzen slijten niet, zoals het hooggeleerde werk
van de beroemde Tieckius, De rebus gestis Pollicilli, me aanvankelijk deed vrezen. Hun kracht neemt niet af, alleen de
mijne taant; maar ik troost me met de gedachte dat ik ze altijd planmatig voor een goed doel heb ingezet, en nooit zinloos heb gebruikt. Ik heb, zo ver mijn laarzen me droegen,
onze aardbol grondiger leren kennen dan enig ander mens
voor mij – haar tektonische structuur, de hoogteverschillen,
temperaturen, en atmosferische overgangen; de manifestaties van haar magnetische kracht, het veelvoud van levensvormen – in het bijzonder het plantaardige. Ik heb al deze feiten
nauwgezet en helder in meerdere werken opgesomd, en mijn
conclusies en meningen in een paar essays samengevat. Ik heb
de topografie van Centraal-Afrika en de polaire regionen, die
van de binnenlanden van Azië alsmede die van haar oostelijke kusten gedetermineerd. Mijn Historia stirpium plantarum
utriusque orbis is voltooid, zijnde een belangrijk fragment van
mijn Flora universalis terrae en een bouwsteen voor mijn Systema naturae. Ik denk dat ik daarin niet alleen het aantal bekende plantensoorten in een handomdraai met meer dan een
derde heb vergroot, maar dat ik tevens een bijdrage heb geleverd aan de classificatie van onze flora en inzicht heb verschaft in de mondiale geografische verspreiding der plantensoorten. Nu wijd ik me vlijtig aan mijn Fauna. Ik zal ervoor
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zorgen dat mijn manuscripten na mijn dood ter beschikking
gesteld worden aan de Universiteit van Berlijn.
En jou, mijn lieve Chamisso, heb ik uitverkoren als hoeder van mijn wonderbaarlijke levensverhaal, in de hoop dat
het misschien – als ik zelf uit deze wereld verdwenen ben –
voor andere aardbewoners leerzaam en nuttig zal blijken.
Voor jouzelf, grote vriend, heb ik deze raad: indien je onder
de mensen wilt leven, denk dan altijd aan de schaduw die je
werpt en vergeet vooral niet wat geld betekent. Als je echter
je eigen leven wilt leiden en ernaar streeft een beter mens te
worden – ja dan heb je mijn raad niet nodig.
Explicit.
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Nawoord

Op een zonnige namiddag in 1813 wandelen twee vrienden
door een botanische tuin in Kunersdorf aan de Oder; het zijn
Friedrich de la Motte Fouqué en Adelbert von Chamisso,
Franse aristocraten die vanwege de Revolutie moesten emigreren. De zon werpt lange schaduwen, zodat die van de kleine Fouqué bijna net zo groot lijkt als die van de imposante
Chamisso.
Deze vertelt in geuren en kleuren wat hem onlangs op reis
is overkomen: hij is zijn hoed, tas, handschoenen, zakdoek
en alles wat hij verder bij zich had kwijtgeraakt. Maar je hebt
tenminste je schaduw nog, merkt Fouqué op.
Later herinnert hij zich: ‘Opeens zei Adelbert: “Zeg, Fouqué, stel je voor dat ik jouw schaduw eens zou oprollen en
meenemen, en dat je zonder schaduw naast me moest lopen?” – We bleven allebei staan, en ons werd het zeer wonderlijk te moede.’
Dat was, zoals ze later zouden berichten, het moment
waarop het wonderlijke verhaal van Peter Schlemihl werd geconcipieerd.
In diezelfde augustusmaand schreef Louis Charles Adélaïde Chamissot de Boncourt, zoals hij oorspronkelijk heette,
het neer – niet in zijn eigen taal, maar in het Duits. Het was
eigenlijk alleen maar bedoeld zei hij later, om de kinderen van
zijn weldoener en gastheer Hitzig te amuseren.
Hij schreef het werk snel en impulsief, wat onder meer
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blijkt uit de vele woordherhalingen die een moderne redactie
niet zouden overleven, maar die in deze vertaling verregaand
gehandhaafd zijn. Zijn poëtica was denkbaar eenvoudig: ‘Ik
heb zelden een bedoeling met de poëzie; als een anekdote, een
woord, een beeld me raakt en mijn linker poot beweegt, dan
ga ik ervan uit dat anderen het net zo zullen voelen, en dan
worstel ik net zo lang met de taal, totdat het er staat. Wanneer
ik wel een vooropgezette bedoeling had, meen ik die achteraf
in mijn maaksel terug te zien, het is dor, het komt niet tot leven
– en leven is, zo meen ik, het enige wat nieuw leven scheppen
kan. Nu kunt u mij ervan betichten niets dan een nachtegaal of
een koekoek te zijn, kortom een zingend dier en geen denkend
mens – het zij zo! Dat moet en kan ik verdragen, ja ik wil niet
eens anders. Zo is trouwens ook mijn Schlemihl ontstaan.’
Peter Schlemihls wundersame Geschichte was onmiddellijk een
enorm succes en werd over de hele wereld vertaald – in 1830
zelfs in het Nederlands.
Chamisso was een zeer mooie, grote, en volgens al zijn
tijdgenoten uiterst aimabele man. Hij heeft zijn sporen nagelaten als wetenschapper en wereldreiziger: talloze straten, pleinen, plantensoorten, een eiland in Alaska en een literaire prijs voor Duitstalig werk geschreven door buitenlanders, zijn naar hem vernoemd; zijn lyriek, inmiddels als gedateerd beschouwd, stond anderhalve eeuw lang in elke Duitse bloemlezing. Hij was een fel tegenstander van kolonisatie,
sloot innige mannenvriendschappen met Eskimo’s en Hawaïanen, schreef het eerste spoorweggedicht – Das Dampfross,
1836 – en schonk de niet onaanzienlijke inkomsten van Die
alte Waschfrau, een schrijnend realistisch en sociaal bewogen
gedicht uit datzelfde jaar, aan de arme, oude vrouw die er model voor had gestaan.
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Hij was in veel opzichten opmerkelijk maar uiteindelijk,
zoals Thomas Mann nogal genadeloos oordeelt, geen groot
kunstenaar. Men kan niet altijd alleen maar interessant blijven, zegt Mann over hem: óf men gaat te gronde aan zijn eigen gewichtigheid, óf men ontwikkelt zich tot een meester.
En Chamisso heeft geen van beide gedaan: hij koos voor een
burgerlijk bestaan als familievader en academicus.
Men mag aannemen dat zijn diepste emotionele binding
die met mensen van het mannelijk geslacht was, zoals in Peter Schlemihl blijkt uit de rol van diens vertrouweling Bendel.
Bendel (‘O, mijn Bendel!’) was ook de naam van Chamisso’s
persoonlijke knecht, toen hij als jonge luitenant bij de Pruisische infanterie diende. En natuurlijk kennen we zijn aforisme
‘Freundschaft ist ein Knotenstock auf Reisen, Lieb’ ein Stäbchen zum Spazierengehn.’
De wonderbaarlijke avonturen van Peter Schlemihl zijn
autobiografisch, en Chamisso heeft het op velerlei wijze bevestigd – door de speelse mystificaties van de voorwoorden
(brieven van hemzelf, Fouqué en Hitzig), die hier niet zijn opgenomen zodat ze de directe kennismaking met de vertelling
zelf niet in de weg staan, en natuurlijk vooral door de verbluffende kunstgreep waarmee zijn personage zich al in het tweede hoofdstuk direct tot de auteur richt: ‘O, mijn beste Chamisso – dat op te biechten, zelfs aan jou, doet me blozen van
schaamte.’
De parabel werd dan ook onmiddellijk opgevat als een zelfportret: wie geen vaderland heeft, zoals de Fransman Chamisso, die in Duitsland asiel had gevonden, kan geen schaduw werpen. Het staat vast dat hij lange tijd heeft geworsteld
met zijn identiteit. Hij vloekte, droomde en telde tot het eind
van zijn leven in het Frans (er zijn overigens diverse charmante gallicismen te vinden in het voortreffelijke Duits van zijn
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meesterwerk), en betreurde dat de krijgshaftige epoche waarin hij leefde ‘geen zwaard voor hem had’: hoewel in dienst van
het Pruisische leger bleef het hem bespaard tegen zijn voormalige landgenoten te moeten vechten.
Er zijn vele parallellen tussen Schlemihl en zijn schepper:
daar is natuurlijk Bendel, daar zijn hun geliefde poedel Figaro, de academische loopbaan als botanicus, en natuurlijk de
zwarte koertka, het favoriete en zeer herkenbare kledingstuk
van zowel Schlemihl als Chamisso. Dit was een oorspronkelijk uit Polen en Rusland afkomstige knielange, met pels en
tressen afgezette jas, destijds modieus in Berlijn, die hun bijzonder goed stond; Chamisso en Schlemihl zijn deze dracht
hun leven lang trouw gebleven. De zevenmijlslaarzen staan
uiteraard voor de driejarige reis om de wereld die Chamisso
als deelnemer van een wetenschappelijke Russische expeditie
maakte.
De eigenaardige naam ‘Schlemihl’ werd in het oorspronkelijke manuscript nog ‘Schlemiel’ gespeld. We kennen het
woord vooral in zijn pejoratieve betekenis, die ook Chamisso niet is ontgaan: een slemiel is Jiddisch voor een pechvogel
of sukkel.
Wanneer Schlemihl anoniem in het naar hemzelf genoemde Schlemihlium wordt opgenomen houdt men hem op
grond van zijn lange baard en zwarte kleding voor een Jood,
wat echter, zoals Chamisso schrijft, niets afdoet aan de zorgvuldigheid waarmee hij wordt verpleegd.
Waarschijnlijk heeft hij de naam leren kennen in de salon
van Rachel Levin. In een brief aan zijn broer Hippolyte zet
hij uiteen dat het om een Hebreeuwse naam gaat, die zich als
Gottlieb, Theophil of Aimé de Dieu laat vertalen; en die Selûmiël uit het Bijbelboek Numeri werd volgens de Talmoed be88
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schuldigd van ontucht, en daarom door de hogepriester Pinchas doodgestoken.
‘Schlemihl,’ besluit hij de brief aan zijn broer, ‘is de man
die moet boeten voor de zonde, waarmee alle anderen wegkomen.’
Zijn literaire faam berust uitsluitend op deze ene onsterfelijke vertelling. Een deel van de bekoring van dit sprookje of van
deze fantastische novelle, ligt ongetwijfeld in de realistische
en tegelijk nachtmerrieachtige precisie waarmee de auteur de
perikelen van zijn alter ego zo lichtvoetig beschrijft.
Chamisso heeft er bewust van afgezien ooit een ander verhaal te publiceren, omdat hij wist dat het nooit in de schaduw
van zijn Schlemihl zou kunnen staan. Maar wat betekent die
verloren schaduw?
Zijn vriend en uitgever Julius Eduard Hitzig (geboren als
Isaac Elias Itzig) meende dat hij waarschijnlijk helemaal geen
‘specielle Absicht’ bij het schrijven had.
Chamisso zelf kon de vraag op een gegeven moment niet
meer horen en heeft zich soms kribbig, soms humoristisch
aan de beantwoording ervan onttrokken.
In zijn laatste levensjaar trakteert hij zijn lezers zelfs, in het
voorwoord voor de Franse uitgave van 1838, op een citaat uit
een schoolboek, Traité élémentaire de physique: ‘Un corps opaque ne peut jamais être éclairé qu’en partie par un corps lumineux, et l’espace privé de lumière qui est situé du côté de la
partie non éclairée, est ce qu’on appelle ombre. Ainsi l’ombre,
proprement dite, représente un solide (...) L’ombre consideré
sur un plan situé derrière le corps opaque qui la produit, n’est
autre chose que la section de ce plan dans le solide qui représente l’ombre.’
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De verloren schaduw blijkt een metafoor voor vele verschillende zaken te kunnen zijn. Het motief is overgenomen en
geparafraseerd door onder anderen E.T.A. Hoffmann, Heinrich Heine, Hans Christian Andersen, Jacques Offenbach,
en Richard Strauss en Hugo von Hofmannsthal in hun opera ‘Die Frau ohne Schatten’; in dit laatste werk staat de schaduwloosheid voor de onvruchtbaarheid van de protagoniste.
Het verlies van de eigen schaduw kan betekenen: uitgesloten, eenzaam en miskend te zijn, geen rol van betekenis te
spelen, geen plaats in de wereld te hebben, anders dan alle anderen te zijn. Het kan ook betekenen: zijn identiteit verliezen,
zijn ware aard verloochenen, verraden wat wezenlijk is, wanhopig twijfelen aan de vraag: wie ben ik.
In die zin is Peter Schlemihl de voorloper van een lange
reeks literaire werken over verloren spiegelbeelden, dubbelgangers, verdwenen neuzen, van al die mannen zonder eigenschappen en mannen die in kevers veranderen, van Poe en
Gogol tot Kafka, Musil en Nabokov.
Op die wandeling met Fouqué in 1813 had Chamisso die ene
wonderbaarlijke ingeving voor een kleine, sierlijke vertelling
die van generatie op generatie geliefd is gebleven, die zo persoonlijk is dat je de man zou willen omarmen en kussen, en
die tegelijkertijd een parabel van universele geldigheid is. Ik
heb de afgelopen tweehonderd jaar niets ontroerenders gelezen.
Martin Michael Driessen
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Epiloog

Dit schreef Chamisso vier jaar voor zijn dood, ter gelegenheid van een nieuwe uitgave. In zijn tijd was het traditie gedichten te wijden aan de hoofdfiguur van een succesvol literair werk; het bekendste is wellicht dat van Goethe aan Werther uit 1826 (‘Noch einmal wagst du vielbeweinter Schatten /
Hervor dich an des Tages Licht’).
Het is een zeer burgerlijke en wat zelfgenoegzame zwanenzang in het ijzeren rijmschema en het steriele jambische metrum dat ook de rest van zijn nu vergeten lyriek kenmerkt.
De ‘hooggedoteerde bloemenvorst’, zoals Thomas Mann
hem een beetje spottend noemt, inmiddels als botanicus lid
van de Pruisische Academie der Wetenschappen, verloochent zijn vroegere zelf niet.
Aan mijn oude vriend Peter Schlemihl
Nu houd ik in de hand, na vele jaren,
Dit wonderlijk verhaal dat jij ooit hebt bedacht;
Gedenk de tijd waarin we vrienden waren
Nog eer de wereld ons tot orde bracht...
Ik ben een oude man met grijze haren,
Die over elke valse schaamte lacht:
Ik noem je vriend, zoals ik destijds deed,
En wil, dat heel de wereld van ons weet.
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Mijn arme, arme vriend, een lot als ’t jouwe –
De grauwe verleider heeft mij het bespaard.
Ik streef en faal in kinderlijk vertrouwen;
Wat ik zoal bereik, is niet veel waard;
Maar mij kan Satan niet als buit beschouwen,
Want ik bleef altijd trouw aan eigen aard –
Ik heb met de schaduw leren leven
Die mij als kind werd meegegeven.
Toch trof, al bleek ik niet verleidbaar,
Ook mij de hoon die jou ten deel viel –
Lijken jij en ik dan zoveel op elkaar?
Men riep: u hebt geen schaduw, heer Schlemihl!
Hoe vaak ik op hem wees, men nam mij niet meer waar.
Gekwetst werd ik, in ’t diepste van mijn ziel.
Wat zou het! Men draagt dit alles met geduld,
En zegt om zich te troosten: ’t is niet mijn schuld.
En ach – wat is een schaduw, mag men vragen –
De vraag die mij zo dikwijls werd gesteld –
Dat hij ontzettend hoog wordt aangeslagen,
Ja, in de wereld als onmisbaar geldt?
Dat is na twintigduizend levensdagen
Een thema dat ons niet langer kwelt.
Wij zien, waar schimmen ons ooit wezens leken,
Geliefde wezens nu tot schimmen verbleken.
Je hand erop, Schlemihl, mijn oude kameraad:
Wij volgen onze weg, en ons blijft om het even
Wat de wereld denkt en doet of laat;
Wij leidden trouw aan onszelf ons eigen leven,
Doorstonden veel kritiek en spot en smaad;
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In zicht is nu het doel van al ons streven...
We gaan in de haven die we ooit verlieten
Een lange, welverdiende slaap genieten.
Berlijn, augustus 1834
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Colofon

De wonderbaarlijke geschiedenis van Peter Schlemihl, vertaald
en van een nawoord voorzien door Martin Michael Driessen,
werd in opdracht van Uitgeverij Van Oorschot te Amsterdam
gezet uit de Janson door Perfect Service te Schoonhoven en
gedrukt en gebonden door Wilco te Amersfoort. Het omslagontwerp werd vervaardigd door Christoph Noordzij.
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