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ander de vrijheid. De Rovers huppen over de mens heen, Iphigenie 
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naar Italië. Schiller in Weimar te midden van goden en afgoden-
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Schilleren Charlotte von Lengefeld. Een liefdeszomer in de sfeer van 
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geschiedenissen. Christiane en Charlotte: Goethe gaat een 
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heethoofden. Goethes kunst als asiel en Schillers speelveld van de 
revolutie. ‘Anmut und Würde’ De gekrenkte gunsteling van de 
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Schillers reis naar Zwaben. Contact met Cotta. Oprichting van het 
tijdschrift ‘Die Horen. Literaire bedrijvigheid. Uitnodiging aan 
Goethe. Het keerpunt in Goethes leven. De gelukkige gebeurtenis: de 
ontmoeting in de zomer van 1794. Schillers grote verjaardagsbrief. 
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Goethe in Jena. Levensbeelden van een vriendschap. Charlotte en 
Christiane. Reserve jegens het ongeregelde liefdesleven. Schilleren 
Christiane in de maneschijn. De heren in gesprek op de uitkijkpost 
van de literatuur. De ‘Xenien’. Schiller, Egmont en de wreedheid. De 
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‘Herrmann und Dorothea’. Goethe maakt plannen voor een derde 
reis naar Italië. Schiller wil hem tegenhouden. Hölderlin tussen de 
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Goethe in een poëtische impasse. Schillers angst voor het werk en 
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esthetische geestesstemming. ‘Wallenstein’. De triomfantelijke 
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het ontzagwekkende wereldgeheel. Schiller in zijn tuinhuis. 
203 

HOOFDSTUK II 
Over het epische en dramatische. Na Schillers ‘Horen’ Goethes 
‘Propylaen’. Oudheid en geen einde. ‘Der Sammler und die Seinigen’. 
Een familieroman. Groepsbeeld met Schiller. Hoeveel werkelijkheid 
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De dramaturgie van Weimar: tegen het onnatuurlijke en het al te 
natuurlijke. Het smaakregime van de hertog. Vertaaloefeningen: 
Goethes Voltaire, Schillers Shakespeare. Goethe de vriend en supe-
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Goethe heeft te veel, Schiller te weinig wereld. Romantische affaire in 
huize Schlegel. De driehoek Goethe, Schellingen Schiller. Schillers 



‘Jungfrau von Orleans’ en Goethes’ Natürliche Tochter’. De ergernis 
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