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Deel II 

STEMMEN IN HET KLOKGELUI 

"Alle in einem erstanden, 
Sind sie sich selbst nicht bewußt 
Daß sie sich einzeln verbanden;" 

(Uit Clemens Brentano's Simphonie) 





Hoofdstuk 11,1 

HET KLOKKENFRAGMENT 

De context: Der Erwählte 

Der Erwählte, geschreven in Zwitserland tussen eind januari 1948 en eind okto
ber 1950, is Thomas Manns laatste voltooide roman. Net als in het geval van de 
voorlaatste, Doktor Faustus, betreft het een navertelling van een oude, meer
maals neergelegde legende die de 'superbia', de zonde van de hoogmoed, tot 
onderwerp heeft. Mann leerde het verhaal al in zijn studententijd kennen uit de 
Gesta Romanorum, een verzameling van zeer oude christelijke sprookjes en le
gendes.' Hij lijkt deze kennismaking te zijn vergeten toen hij haar vijftig jaar 
later hernieuwde tijdens zijn werk aan Doktor Faustus. Als model voor Der 
Erwählte gebruikte hij evenwel de laat twaalfde-eeuwse gerijmde versie van 
Hartmann von Aue, Gregorius der gute Sünder. 

Net als in zijn Faust-roman, waar Serenus Zeitblom het woord neemt, 
schakelt hij een fictieve verteller in, de middeleeuwse Ierse monnik Clemens. 
Daarmee wijkt Mann af ten opzichte van Hartmann von Aue; deze stelt zich aan 
het eind van zijn inleiding zelf als de verteller voor. Hij wijst daar ook op zijn 
verzen: "Der dise rede berihte,/ in tiusche getinte,/ daz was von Ouwe 
Hartman."2 Dat Mann het verhaal in proza zou navertellen, stond voor hem al in 
1947 vast;3 hij beschouwde het proza als de modus waarin moderne "Dichtung" 
diende te worden gegoten.4 Anders dan bij zijn werk aan Doktor Faustus, volgt 
hij de pretekst ook naar eigen zeggen even getrouw als de data uit de bijbel bij 
het werk aan zijn Joseph-rora&m,. 

Gelijk Zeitblom introduceert Clemens zich zelf in het eerste hoofdstuk als 
in de humaniora geschoold. Hij reflecteert daar uitgebreid over de tijd waarin en 
de plaats waar hij schrijft, verantwoordt zijn keuze voor een met zonden beladen 
verhaal en voor het proza waarin hij er van kond doet, en eindigt zijn introductie 
met een rijmpje dat de lezer voorbereidt op het begin van de zondige geschie
denis. Daarmee is het raam gezet en volgt met het tweede hoofdstuk de vertel
ling. Hierna volgt een samenvatting daarvan. 

Pas na vele gebeden en speciale kerkdiensten is de hertog en hertogin van een 
bloeiend Vlaanderen-Artois nageslacht gegund, een tweeling wiens geboorte de 
moeder evenwel het leven kost. De hertog, zijn dochter Sibylla al te naijverig 
behoedend en de kansen op een voordelig huwelijk daarmee voor haar verzui-

1 Peter de Mendelssohn in Nachbemerkungen des Herausgebers. In DE.265 
' "Der diese Begebenheit erzählt / und in deutsche Verse gesetzt hat. / das war Hartmann 

von Aue." Vers 171 ff. 
1 Dit blijkt uit een notitie van 21 januari 1948. Vgl.Wysling 1967 (Que!len):259 
4 Zum sechzigsten Geburtstag Ricarda Huchs. In RuA:552,553; zie ook Hoofdstuk 11,6: 

"Manns Muziekesthetica". 
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Hoofdstuk 11,1 

mend, kan haar bij zijn dood niets beters bieden dan de bescherming van haar 
broer Willigis. De kinderen hebben weinig oog voor anderen maar slechts voor 
elkaar en gaan een incestueuze verbintenis aan. Deze kieskeurigheid resulteert in 
een zwangerschap. Op aanraden van hun even verstandige als strenge hofmees
ter Herr Eisengrein, begeeft Willigis zich op boetetocht naar Rome, een reis vol 
ontberingen waaraan hij bezwijkt. 

De baby wordt ondertussen ter wereld gebracht met hulp van Frau 
Eisengrein en, eveneens op instigatie van de hofmeester, voorzien van geld, 
goed en een tablet waarop wordt gezinspeeld op zijn zondige doch hoge ge
boorte, in een bark overgeleverd aan de willekeur van de Noordzee en het 
noodlot. Het kind wordt voor de kust van het Ierse eiland Sankt Dunstan door 
vissers gevonden en daar ter opvoeding en opleiding in het klooster opgenomen. 
De abt doopt hem op zijn eigen naam Gregorius. Grootgebracht wordt hij in een 
vissersgezin. Als theologisch en juridisch geschoolde zeventienjarige ontdekt 
hij, na een gevecht met zijn stiefbroer, dat zijn geboorte hoog maar ongeregeld 
moet zijn geweest. 

Waarschuwingen van de hem toegenegen abt in de wind slaand, trekt hij 
er met het tablet als ridder op uit om zijn ouders te zoeken. Hij komt aan in 
Vlaanderen-Artois en treft de residentie Brugge verwikkeld in een verwoestende 
minnestrijd. Hertogin Sibylla zwoer haar broer trouw en ongetrouwd te blijven. 
De baardige en ruwe buurvorst Roger vermag haar afwijzing van zijn aanzoek 
niet te accepteren en tracht haar met krijgsgeweld tot een huwelijk te dwingen. 
Gregorius laat zich met behulp van de burgemeester van Brugge, Poitewin, en 
diens vriend, de baljuw Feirefitz, aan het hof introduceren en overmeestert 
Roger in een duel. Daarmee herstelt hij de vrede en welvarendheid van het land 
en verplicht hij de hertogin tot dank. Hij verzwijgt zijn geheimzinnige afkomst 
en ook zij wenst zich de identiteit van de moedige jongeling niet bewust te wor
den. Onder het voorwendsel aan de aandrang van haar edelen gehoor te geven, 
breekt zij met haar voornemen en treedt ze met de vreemdeling, haar zoon, in de 
echt. 

Na de geboorte van twee kinderen ontdekt en herkent zij het tablet, wat 
hen dwingt hun bloedverwantschap onder ogen te zien. Op dwingend aanraden 
van Gregorius doet Sibylla troonsafstand, om zich bij wijze van boetedoening 
samen met hun dochters aan liefdadigheid te wijden. Hij zelf begeeft zich op 
zwerftocht en laat zich, geholpen door een vissersechtpaar, vastklinken aan een 
verlaten rots midden in een afgelegen meer om boete te doen. Daar overleeft hij 
zeventien jaar lang het rauwe klimaat, ineengeschrompeld tot een soort pad en 
zich voedend met een melkachtige substantie die uit de stenige grond opborrelt. 

Terzelfder tijd mist ook Rome een "festhaltende Hand". Het ontbreken 
van een paus en religieuze twisten hebben de stad tot chaos en verval gebracht. 
Twee notabelen, Probus en Liberius, ontvangen beiden in een visioen vage 
aanwijzingen over een afgelegen plaats waar de opvolger van Petrus te vinden 
zou zijn. Zij begeven zich samen op een moeizame tocht naar het noorden om 
hem te zoeken. Aangekomen bij het meer, wijst de visser hun de rots waar hij 
zeventien jaar geleden een zwerver had vastgeklonken. Hun ongeloof, versla-

112 



Hoofdstuk 11,1 

genheid en bezorgdheid overwinnend, bevrijden zij het ineengeschrompelde we
zen, dat echter blijkt te kunnen spreken en schreien en binnen luttele uren zijn 
oorspronkelijke gedaante aanneemt. Ze voeren hem als paus naar Rome. Daar 
onderscheidt hij zich in lankmoedigheid ten aanzien van de zondigen; hij wordt 
in alle landen geroemd, en soms bekritiseerd, om zijn verregaande vergevings
gezindheid. 

Wanneer Sibylla de verheffing van een zo genadige paus ter ore komt, 
trekt zij met haar dochters naar Rome om vergiffenis te vragen. Het verhaal 
eindigt met hun roerende weerzien, de absolutie, haar aanstelling als abdis van 
een nabij het Vaticaan gelegen klooster, en de verzekering van Clemens de 1er 
dat hun kinderen zich op normale wijze voortplanten. 

Daarmee is het raam van de vertelling gesloten, maar niet het laatste 
hoofdstuk. De verteller neemt afscheid door kort te wijzen op de ernst van de 
zondigheid en de noodzaak tot boetedoening, maar ook op de voordelen van de 
absolutie voor de zondige zelf en voor de anderen die van zijn verheffing kun
nen profiteren. 

Het eerste van de laatste drie hoofdstukken begint met de plechtige intocht van 
de nieuwe paus. Aan het klokgelui dat de intocht aankondigt en vergezelt, zijn 
daar nog geen zestig woorden besteed. Deze vormen een verkorte - en afwijkend 
belichte - herhaling van de circa zeshonderd woorden die zijn gewijd aan het
zelfde gelui waarmee de auteur zijn roman en de verteller zijn introductie aan
vangt. Clemens beklemtoont dat de klokken luiden zonder toedoen van klokken
luiders en uitsluitend door hemzelf, de "Geist der Erzählung", aan het luiden 
worden gezet. Het is deze beschrijving van het gelui, in het bijzonder de meer
stemmigheid daarvan, die hier onderwerp van discussie vormt. 

De klokkentekst 

Aue bericht pas in de verzen 3753-3763, voorafgaande aan zijn beschrijving van 
de intocht, over de klokken: 

"Von einen gnâden ich iu sage. 
vor der kunft drier tage 

dô wart ze Rome ein grôzer schal: 
sich begunden über al 

die glocken selbe liuten 
und kunten den liuten 

daz ir rihtaere 
schiere künftic waere. 
dâ kôs wîp unde man 
sine heilicheit wol an. 

sie vuoren engegen (...)" 
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Hoofdstuk H. I 

In Nieuwhoogduitse vertaling: 

"Nun berichte ich euch 
von einem Gnadenzeichen: 

Drei Tage vor ihrer Ankunft 
erhob sich in Rom ein gewaltiges Tönen; 

überall fingen die Glocken 
von selbst zu läuten an 

und verkündeten den Menschen 
die baldige Ankunft ihres Papstes. 

Daran erkannte wohl ein jeder 
die Heiligkeit dieses Mannes. 

Und so wanderten (...)" 

Thomas Mann begint zijn roman als volgt: 

"Wer läutet? 

Glockenschall, Glockenschwall supra urbem, über der ganzen Stadt, in ihren 
von Klang überfüllten Lüften! Glocken, Glocken, sie schwingen und schaukeln, 

wogen und wiegen ausholend an ihren Balken, in ihren Stühlen, hundertstim
mig, in babylonischem Durcheinander. Schwer und geschwind, brummend und 
bimmelnd, - da ist nicht Zeitmaß noch Einklang, sie reden auf einmal und alle 

einander ins Wort, ins Wort auch sich selber; andröhnen die Klöppel und lassen 
nicht Zeit dem erregten Metall, daß es ausdröhne, da dröhnen sie pendelnd an 

am andern Rande, ins eigene Gedröhne, also daß, wenn's noch hallt 'In te 
Domine speravi', so hallt es auch schon 'Beau quorum tecta sunt peccata', hinein 

aber klingelt es hell von kleineren Stätten, als rühre der Meßbub das 
Wandlungsglöcklein. 

Von den Höhen läutet es und aus der Tiefe, von den sieben erzheiligen Orte der 
Wallfahrt und allen Pfarrkirchen der sieben Sprengel zu Seiten des zweimal 

gebogenen Tibers. Vom Aventin läutet's, von den Heiligtümern des Palatin und 
von Sankt Johannes im Lateran, es läutet über dem Grabe dessen, der die 

Schlüssel führt, im vatikanischem Hügel, von Santa Maria Maggiore, in Foro, in 
Dominica, in Cosmedin und in Trastevere, von Ara Celi, Sankt Paulus außer der 

Mauer. Sankt Peter in Banden, und vom Haus zum hochheiligen Kreuz in 
Jerusalem. Aber von den Kapellen der Friedhöfe, den Dächern der Saalkirchen 
und Oratorien in den Gassen läutet es auch. Wer nennt die Namen und weiß die 
Titel? Wie es tönt, wenn der Wind, wenn der Sturm gar wühlt in den Saiten der 

Äolsharfe und gänzlich die Klangwelt aufgeweckt ist, was weit voneinander und 
nahe beisammen, in schwirrender Allharmonie: so doch ins Erzene übersetzt, 

geht es zu in den berstenen Lüften, da alles läutet zu großem Fest und erhabenen 
Einzug. 

Wer läutet die Glocken? Die Glöckner nicht. Die sind auf die Straße gelaufen 
wie alles Volk, da es so ungeheurlich läutet. Überzeugt euch: die Glockenstuben 
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Hoofdstuk 11,1 

sind leer. Schlaff hängen die Seile, und dennoch wogen die Glocken, dröhnen 
die Klöppel. Wird man sagen daß niemand sie läutet? - Nein, nur ein 

ungrammatischer Kopf ohne Logik wäre der Aussage fähig.'Es läuten die 
Glocken', das meint, sie werden geläutet, und seien die Stuben auch noch so 
leer. - Wer also läutet die Glocken Roms? - Der Geist der Erzählung. - Kann 

denn der überall sein, hie et ubique, zum Beispiel zugleich auf dem Turme von 
Sankt Georg in Velabro und droben in Santa Sabina, die Säulen hütet vom 
greulichen Tempel der Diana? An hundert weihlichen Orten auf einmal? -

Allerdings, das vermag er. Er ist luftig, körperlos, allgegenwärtig, nicht 
unterworfen dem Unterschied von Hier und Dort. Er ist es, der spricht: 'Alle 

Glocken läuteten', und folglich ist er's, der sie läutet. So geistig ist dieser Geist 
und so abstrakt, daß grammatisch nur in der dritten Person von ihm die Rede 

sein und es lediglich heißen kann: 'Er ist's'. Und doch kann er sich auch 
zusammen ziehen zur Person, nämlich zur ersten, und sich verkörpern in 

jemandem, der in dieser spricht und spricht: 'Ich bin es. Ich bin der Geist der 
Erzählung, der, sitzend an seinem derzeitigen Ort, nämlich in der Bibliothek des 
Klosters Sankt Gallen im Alamannenlande, wo einst Notker der Stammler saß, 

zur Unterhaltung und außerordentlicher Erbauung diese Geschichte erzählt, 
indem ich mit ihrem gnadenvollen Ende beginne und die Glocken Roms läute, 

id est: berichte, daß sie an jenem Tage des Einzugs sämtlich von selber zu läuten 
begannen. 

Damit aber auch die zweite grammatische Person zu ihrem Rechte komme, so 
läutet die Frage: Wer bist du denn, der Ich sagend an Notkers Pult sitzt und den 

Geist der Erzählung verkörpert? - Ich bin Clemens der Ire (...)." 

Het fragment dat hier object van studie is, eindigt bij de vierde alinea, voor het 
"damit aber auch". Deze afbakening is een keuze en behoeft een 
verantwoording. Want zo beperkt het fragment zich niet tot de beschrijving van 
het gelui maar behelst het ook een deel van de uiteenzetting over de oorsprong 
ervan - Clemens als zetel der vertelling. De uiteenzetting daarvan vangt in de 
derde alinea aan met de vraag "Wer läutet die Glocken?". Het eenduidige ant
woord, waarin de naam van de luider wordt genoemd, begint met de vierde ali
nea. Men kan zich afvragen of de vraag naar de oorsprong terecht tot de 
klokkenpassage wordt gerekend, en zo ja, waarom dat dan niet ook met het ant
woord gebeurt. 

Het eerste argument voor het leggen van de grens tussen de vraag naar de 
oorsprong en het antwoord, is de lengte van het antwoord. Het beslaat niet alleen 
het begin van de vierde alinea maar loopt in feite door tot het einde van het 
hoofdstuk. Zou men het hoofdstuk als polyfoon geheel willen analyseren, dan 
loopt de eis van stemmen-simultaneïteit gevaar. Immers, hoe langer een passage 
waarin simultaan klinkende stemmen moeten worden aangetoond, des te meer 
dreigt de gelijktijdigheid vaak aan overtuigingskracht in te boeten. In dit geval 
zal de beschrijving van een enkel evenement - het klokgelui - de passage moeten 
afbakenen en het mogelijk moeten maken om van gelijktijdigheid te spreken. De 
passage is, kortom, beëindigd als het beieren niet meer hoorbaar is. En zolang de 
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vraag naar de oorsprong wordt geformuleerd, is het klokgelui te horen. Want, al 
vangt reeds met de derde alinea de reflectie over de oorsprong aan, de lezer 
hoort er nog steeds hoe "es so ungeheuerlich lautet"; nog steeds "wogen die 
Glocken, dröhnen die Klöppel". Ook wordt daar met het noemen van de "Turme 
von Sankt Georg in Velabro und droben in Santa Sabina" de opsomming van de 
plaatsen waarvandaan wordt geluid, voortgezet en wijst de verteller er nogmaals 
op de honderdstemmigheid van het gelui. In de loop van Clemens' lange ant
woord op de vraag daarentegen, zijn betoog over zijn abstractie en zijn visie op 
het humanisme, het katholicisme en de taal, verdwijnen de klokken vrij snel uit 
het gehoor van de lezer. Het wegsterven van het gelui begint kortom met de 
vierde alinea. Aan het bezwaar tegen de keuze voor een te groot en divers stuk 
tekst wordt mijns inziens dus voldoende tegemoet gekomen wanneer men de 
klokkenpassage laat doorlopen tot de vierde alinea en de woorden "Damit aber 
auch die zweite grammatische Person (...)". 

Het klokkenfragment neemt dus de drie eerste alinea's in beslag. Het 
tweede argument voor deze afbakening is de syntactische bevestiging. In de 
derde, laatste, alinea introduceert de verteller de luider in de derde persoon: "Er 
ist luftig, körperlos (...)." Wanneer de tot dan toe naamloze verteller de alinea 
afsluit met de luider zelf in directe rede aan het woord te laten, horen we 
(uiteraard) een eerste persoon, maar we horen hem door de mond van de 
anonieme verteller, namelijk tussen aanhalingstekens: "'Ich bin es. Ich bin der 
Geist der Erzählung (...)'." De anonieme verteller is dus nog steeds achter de 
schermen aanwezig. Ook is de naam van de luider nog niet gevallen. De naam
loze externe verteller verdwijnt echter ongeveer gelijk met het gelui. Aan het 
begin van de vierde alinea toont hij ons de luider door hem de vraag naar de 
oorsprong te stellen in de tweede persoon: "Wer bist du denn (...)". Het zijn zijn 
laatste woorden. Want de luider antwoordt niet alleen onmiddellijk in de eerste 
persoon, maar bovendien niet meer tussen aanhalingstekens. Ook stelt hij zich 
nu voor: "Ich bin Clemens der Ire (...)." Hij heeft de teugels van de naamloze 
verteller overgenomen en laat ze niet meer los tot hij zijn verhaal heeft afgeslo
ten. Anders gezegd: pas na de derde en laatste alinea van het klokkenfragment 
heeft de voorheen anonieme verteller en klokkenluider zijn dekmantel afgewor
pen, komt zijn habijt tevoorschijn en blijkt zijn identiteit. De geest van de ver
telling staat lijfelijk en onverborgen voor ons. 

Het derde argument voor de door mij gekozen begrenzing is Clemens' 
eigen instemming ermee. Deze instemming blijkt uit een vergelijking van de 
eerste klokkenbeschrijving met de tweede, de eerste drie zinnen die het hoofd
stuk van de intocht, "Der sehr große Papst", openen: 

"Glockenschall, Glockenschwall, supra urbem, über der ganzen Stadt, in ihren 
von Klang überfüllten Lüften! Wer läutet die Glocken? Niemand - als der Geist 
der Erzählung, indem er berichtet, daß sie drei Tage schon vor des Erwählten 

Einzug sämtlich von selber zu läuten begannen, und nicht aufhörten, es zu tun, 
bis vor Sankt Peter seine Krönung vollzogen war." 
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De eerste zin van dit fragmentje is een letterlijke herhaling van de openingszin 
van de eerste beschrijving. De derde alinea begon met de vraag die hier in de 
tweede zin wordt gesteld - "Wer läutet die Glocken?" - en gaf hetzelfde voorlo
pige antwoord als hier in de derde zin volgt: "(...) der Geist der Erzählung (...)"• 
En de eerste beschrijving sloot af met het bericht "daß sie an jenem Tage des 
Einzugs sämtlich von selber zu läuten begannen", hier eveneens in de derde zin. 
Het eerste klokkenfragment, zoals hiervoor afgebakend, wordt dus in beknopte 
vorm omvat door de tweede beschrijving. In beide hoofdstukken volgen daarop 
nieuwe motieven, namelijk na de eerste klokkenbeschrijving de zelfbeschrijving 
(het antwoord) van de verteller, en na de tweede klokkenbeschrijving de ironi-
sering van het gelui die, zoals in Hoofdstuk 11,4 zal worden uiteengezet, neer
komt op een verkapte zelfpresentatie van de auteur. 

De functie 

Clemens de 1er grijpt, met zijn prikkelende aankondiging een zondig verhaal 
over een broer en zuster te zullen vertellen en met zijn premature beschrijving 
van het klokgelui, op zijn verhaal vooruit. Daarmee treedt hij in de voetsporen 
van Zeitblom. Deze verontschuldigt zich bij aanvang van zijn introductie op de 
Faust-biografie voor zijn "voreiliges Eingehen" op Leverkühns verbond met de 
duivel. Natuurlijk wekt hij, niet anders dan Clemens, met deze "Verfehlung und 
Unbeherrschtheit" de nieuwsgierigheid van de lezer. Hoewel Clemens net als 
Zeitblom (en volgens middeleeuwse verteltraditie) bij tijd en wijle bescheiden 
beweert dat de stof hem wezensvreemd is en voor technische problemen stelt, 
suggereert hij, anders dan Zeitblom, niet zich voor de vooruitnemingen te gene
ren. Hij heeft dat ook niet nodig. Want waaruit de zondigheid van de hertogs
kinderen bestaat, verraadt hij vooralsnog niet. Hij wakkert slechts geraffineerd 
een voorpret aan, door deze schijnbaar af te dempen en de geschiedenis als 
"hocherbaulich" maar "entsetzlich" voor te stellen. En tenslotte volgt hij met de 
vooruitneming van de klokken een aantal weloverwogen, acceptabele doelen. 

Om te beginnen zet het machtige gelui, zoals bij de tweede beschrijving 
wordt verklaard, luister bij aan een schier ongelooflijke verheffing en de mens
heid omvattende verlossing die de ethische kern van Clemens' (en Manns) 
"gnadenvolle Mär" uitmaken. De pontificale plaats van de klokken aan het begin 
staat daarmee dus in proportie. Roept Clemens met zijn tweede vermelding van 
het gelui de Romeinse bevolking op de nieuwe paus te verwelkomen, met de 
eerste beschrijving roept hij dus als het ware de lezers op voor het bijwonen van 
zijn genadepreek. En ook legt hij er - zo zal in het volgende hoofdstuk van deze 
studie blijken - een subtiel verband mee tussen de muziek en de dichtkunst, de 
kern van zijn esthetica in de vertelling. De 'auteur zelf heeft eveneens zijn 
bedoelingen met het gebimmel. Zoals reeds de portier van het sanatorium 
"Einfried" in Manns vroege novelle Tristan (1903) met een slag tegen de "große 

1 DE: 12 
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Glocke" de komst van nieuwe patiënten aankondigde, zo werkt Manns 
openingsgelui een halve eeuw later als een introductie van Clemens en diens 
"höchste und gnadenvollste" uitverkorenheid tot "Sella Gestatoria". Al dat zou 
volstaan voor een zo indrukwekkende 'prelude'. Maar er is meer. Het besef dat 
hier een roman wordt geopend waarmee de auteur zich zelf (zoals in het vol
gende hoofdstuk zal worden uiteengezet) absolutie verleent na zijn 
"levensbiecht"6 in Doktor Faustus, maakt de overdonderende oproep nog ver
klaarbaarder. 

Koopmann wees voorts op het onrealistische kader dat met de klokken is 
gezet. Zij staan hier voor muziek en daarmee in Manns gedachte voor het 'on
werkelijke'.7 Inderdaad heeft Mann, zoals later zal worden uiteengezet, het 
grootste belang bij een demonstratie van de irreële context waarin in deze roman 
genade wordt geschonken. Anderzijds beperkt het irréalisme van de klokken 
zich tot enkele details. Deze komen alleen als irreëel tot hun recht binnen de 
juist opmerkelijk historisch-reële behandeling, waarover nog gesproken zal 
worden. 

Ook botst de behoefte aan onwerkelijkheid met de bedoeling het milieu te 
schilderen. Want ook daartoe doet het gelui dienst. Dat is niets nieuws. Ter ver
duidelijking sta ik een moment stil bij de klokken in Victor Hugo's Notre-Dame 
de Paris. De "bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple 
enceinte de la Cité, de l'Université et de la ville" waarmee het eerste boek van 
Hugo's roman aanvangt, en vooral de opsomming van mogelijke redenen voor 
het klokkengeweld, verplaatsen de lezer in het Parijs van de renaissance. Hugo, 
die (aan het einde van het derde boek) net als Mann een tweede beschrijving van 
klokgelui geeft, maakt daar zelfs openlijk gewag van die functie: "(...) refaites le 
Paris du quinzième siècle, reconstruisez-le dans votre pensée, regardez le jour à 
travers cette haie surprenante d'aiguilles, de tours et de clochers (...) et assistez à 
l'éveil des carillons." Die sfeer- en contextschilderende functie bekleden gelui
den ook in het oeuvre van Mann. Ik laat akoestische beschrijvingen waarmee hij 
andere vertellingen opent, in vogelvlucht de revue passeren. Ze kunnen een in
druk geven van wat Mann er ook in Der Erwählte mee beoogt. 

Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:150 
7 Koopman 1995 (Erwahlte):500 
8 Hugo 1993:17. In boek VII.3 suggereert ook Hugo een zeer langdurig gelui: de kerk "était 

dans une perpétuelle joie de cloches" (267) En ook Hugo stipt daar een geloof in de zelf
standigheid van de klokken aan: "On eut dit qu'il n'y avait plus de musicien dans les clochers" 
(267) Hij spreekt eveneens over een geest die de klokkenluiders vervangt: "On y sentait sans 
cesse la présence d'un esprit de bruit et de caprice qui chantait par toutes ces bouches de 
cuivre." (267) Ook noemt hij, net als Mann in zijn tweede beschrijving, de hemel als aan
stichter van het gelui: "Voyez â un signal parti du ciel (...) ces milles églises tressaillir à la 
fois." (143,144) Ik trof geen opmerkingen aan van Thomas Mann over Hugo's roman. A. 
Banuls (1995:219) meent dat de Franse literatuur voor Mann grotendeels terra incognita was: 
"Chateaubriand, Victor Hugo (...) bleiben (...) unbeachtet." Hij laat onvermeld dat Mann bij de 
beschrijving van het bezoek door Felix Krull aan Madame Houpflé citeert uit Hugo's roman 
Le Vieillard, (vgl. Db 18 februari 1955 en idem "Anmerkung") 

'Hugo 1993:143 

118 



Hoofdstuk 11,1 

In het eerste hoofdstuk van Königliche Hoheit (1909) worden na een 
korte vooruitgrijpende inleiding zowel de lezer als de bevolking met meer
stemmig lawaai geattendeerd op de komst van de protagonist. Daar betreft het 
geen bovennatuurlijke wedergeboorte maar een natuurlijke geboorte, geen kerk
vorst maar een wereldlijk heerser en geen klokken maar militaire kanonschoten 
'in contrapunt' met die van de brandweer. Brengen de kakofonische klokken bij 
het middeleeuwse volk wanhoop teweeg, de kanonschoten wekken met hun 
detonaties bij de moderne burgerij de lachlust op. De beschrijving is kort maar 
eveneens opvallend exact - met localisering, vermelding van hoeveelheid en 
pauzes - en net als de klokken een vooruitgrijping. Na de uitvoerige schildering 
van de geboorte wordt de schieterij aan het slot van het hoofdstuk nogmaals 
vermeld. Dan worden er overigens stemmen aan het lawaai toegevoegd: de 
schoten blijken gepaard te gaan met klokgelui: "Alle Glocken der Hauptstadt 
läuteten." Zowel het "Summen und Dröhnen der Glocken" als (in vrijwel iden
tieke bewoordingen als aan het begin) het meerstemmige schieten klinken aan 
het slot van de roman een derde maal, dan ter gelegenheid van de bruiloft van de 
protagonist. 

De inhoud en het Latijn van de eerste zin van Der Erwählte -
"Glockenschall, Glockenschwall supra urbem" - symboliseren een wereldwijde 
verlossing en absolutie. De titel van de novelle Gladius Dei uit 1902 verwijst 
naar een even uitgestrekte verwensing. De evocatie daarvan in de laatste zin van 
de novelle ("Gladius Dei super terram") is niet de enige herhaling. Ook de eerste 
zin, "München leuchtete", die net als de eerste zin in Der Erwählte de er op vol
gende gedetailleerde beschrijving als het ware samenvat, wordt herhaald aan het 
eind van de inleiding. Deze inleiding met haar opsomming van stedelijke plek
ken, waaronder net als in de Gregorius-roman bestaande kerken en een zuilen
tempel, heeft een en ander weg van de klokkenpassage. Al in de tweede zin 
volgt een beschrijving van het stadsgeluid dat "rollt, wallt und summt". Dan 
volgt de beschrijving van muziek. (Wagner wordt, uiteraard anders dan in de 
klokkenpassage, in de beschrijving van de geluiden die de Wagnerstad München 
beheersen, met name genoemd.) 

Thomas Mann rept over Lessings oproep aan de dichters "auf die 
Schilderung der Schönheit zu verzichten, und uns statt dessen das Wohlgefallen, 
die Zuneigung, die Liebe, das Entzücken zu malen, welches die Schönheit 
verursache, denn damit, sagt Lessing, 'habt ihr die Schönheit selbst gemalet." 
Ook hij zelf meende dat de poëzie haar grenzen kent en schoonheid het best te 
beschrijven is in haar perceptie. Dat gold niet voor beschrijvingen van andere 
zichtbare verschijnselen. Zo attendeert E. Heller op Manns uitgebreide aandacht 
voor allerhande wetenschappelijke fenomenen", die zich niet beperkt tot een 

10 Rede über Lessing. In LGM:16. Lessing merkte in Laokoon op: "Was Homerus nicht 
nach seinen Bestandteilen beschreiben konnte, läßt er uns in seiner Wirkung kennen." Hij 
illustreert zijn visie met de evocatie van Helena's schoonheid door het enthousiasme van de 
oude mannen, beschreven door "Homer, welcher sich aller stückweisen Schilderung körper
licher Schönheiten so geflissentlich enthält (...)." (Lessing (z.j.: Hfdst.21:378,379) 

11 Heller 1975:217 
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beschrijving van het enthousiasme van de wetenschapsbeoefenaars. Uit de lief
desscène van de tweeling in Der Erwählte blijkt overigens de vage grens tussen 
een realistische beschrijving en een middellijke evocatie via een beschrijving 
van de perceptie. De weergave van de vervoering van het paar, "die man gar 
nicht verstehen soll" en daarom door het Oud-Frans moet worden verdoezeld, 
verraadt genoeg van de handeling.12 Maar uit Manns werk blijkt wel zijn in
stemming met Lessings maxime over het oproepen van schoonheid. De uiterlijke 
verlevendiging beperkt zich meestal tot enkele allegorische trekken, zoals van 
Gerda Buddenbrook, Madame Chauchat in Der Zauberberg of Tadzio uit Der 
Tod in Venedig. Of zij bestaat inderdaad uit een beschrijving van de ontroering 
die de figuren oproepen, in het geval van Felix Krull, Joseph, Leverkühns neefje 
Echo of Gregorius. Zodoende waakt hij over hun symbolische betekenis die 
door een te persoonlijke verschijning zou kunnen worden aangetast. 

In zijn beschrijvingen van muziek, mooi of lelijk, waagt Mann zich 
evenwel vaak aan zintuiglijke evocaties. Naast 'analyses' en omschrijvingen van 
timbres trekt hij auditieve vergelijkingen. Dat doet hij bijvoorbeeld in Herr und 
Hund (1919), waar fluittonen bij aanvang de aandacht van de hond (en de lezer) 
moeten trekken. De baas fluit twee tonen, "Grundton und tiefere Quart, so, wie 
die Melodie des zweiten Satzes von Schuberts unvollendeter Sinfonie beginnt". 
Hij vult de omschrijving aan met de opmerking dat het signaal "etwa als die 
Vertonung eines zweisilbigen Rufnamens gelten kann." Dan wordt "ein feines 
Klingeln laut, wie es entstehen mag, wenn eine Polizeimarke gegen den 
Metallbeschlag eines Halsbandes schlägt (...)."'3 In Der Erwählte klinken de 
klokken "wie es tönt, wenn der Wind, wenn der Sturm gar wühlt in der Saiten 
der Äolsharfe (...) so doch ins Erzene übersetzt (...)" en "als rühre der Meßbub 
das Wandlungsglöcklein". 

Het lied van Serach voor Jaakob in het laatste deel van de Joseph
tetralogie vormt weliswaar geen opening maar heeft er toch recht op genoemd te 
worden. Hier dient de muziek niet om iets van belang te verduidelijken maar om 
het te verdoezelen. En het is niet de auteur maar de personages die daar belang 
bij hebben. Het betreft het enigmatische karakter van muziek. Niet alleen ge
bruiken zij het, zij bediscussiëren het ook. Serach zingt over haar eigen zingen: 
"Wie vernünftig ist der Klang.14 Zij verdedigt hier de vocale muziek, muziek 
waaraan "menschlich deutend sich das Wort gesellt" en die zieh dank zij de taal 
ethisch zou verheffen boven de woordloze instrumentale muziek. "Es ist halt ein 
Sängerinnenstandpunkt", zoals Mann gekscherend opmerkte.15 Later in deze 
studie zal evenwel blijken dat de auteur - onder meer bij monde van Clemens de 
1er - wel degelijk ethische vraagtekens plaatste bij muziek en haar gebrek aan 
(onverborgen) articulatie. Maar Serach maakt inderdaad misbruik van de gele-

~D£:35,36 
13 SE:7; Gerigk (1996:160,161) merkte Manns vergissing betreffende Schubert op: bedoeld 

bekend motief klinkt niet in het tweede deel maar betreft het begin van het 2e thema uit het 
eerste deel. 

,4JB;JEA36 
" 5 juli 1942 aan Agnes Meyer 
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genheid. Want zij laat buiten beschouwing dat in haar lied de muziek op de 
tweede plaats komt en de woorden voorop moeten staan. Uitgangspunt is im
mers de overweldigende verbale informatie (dat Joseph leeft), die Serach slechts 
om redenen van psychologische tact in een muzikale gedaante aan Jaakob moet 
presenteren. "Wenn er auch nicht glauben wird, das daß Lied die Wahrheit ist", 
het zal hem op de waarheid voorbereiden. Immers, wanneer "die Wahrheit 
erscheint in Liedesgestalt", dan is dat "immer die schonendste Art (...), sie zu 
erfahren."1 

Maar of muziek nu woorden behoeft of niet, een schrijver die muziek 
evoceert, kan niet zonder het woord. Leverkühns muziekleraar Kretzschmar, die 
ter ritmische verduidelijking van een motief uit het tweede deel van Beethovens 
Pianosonate Opus 111 het gescandeerde woord te hulp roept ("Wiesengrund", 
"Leb' mir wohl" enzovoorts), doet iets overbodigs. Want hij illustreert zijn 
bespreking ook aan het klavier en zou voor een zuiver ritmische verduidelijking 
het woord dus niet nodig hebben. Het is Mann zelf die, om zijn lezers de muziek 
te laten horen, de verbale scandering daar behoeft als het enige 'muziekinstru
ment' waarover hij als auteur beschikt. Zoals te verwachten koos hij hier voor 
woorden die meer informatie gaven dan alleen zuiver ritmische. Het "Leb' mir 
wohl" reflecteert Kretzschmars muzikale interpretatie en het "Wiesengrund", 
zoals bekend, de assistentie van Adorno-Wiesengrund bij de 'realisering' van de 
muziek in de roman. Het noemen van de teksten "In te Domine speravi" en 
"Beati, quorum tecta sunt peccata" door Clemens in zijn beschrijving van het 
gelui, bezit dezelfde dubbele functie: ze voorzien de lezer impliciet van infor
matie èn brengen psalmodie in het gehoor. (Op beide functies van de psalmodie 
wordt in Hoofdstuk 11,4 dieper ingegaan.) 

Ein Glück (1904) levert een voorbeeld waarin eveneens zowel klank 
wordt beschreven als informatie over het verhaal wordt gegeven. De "Dreitakt 
und Gläserklang, - Tumult, Dunst, Summen und Tanzschritt" wordt dit maal niet 
opgeroepen door middel van mimetische vergelijkingen of woordscandering, 
maar door het narratieve metrum, in casu hexameters. En de assonantie betrekt 
de lezer feilloos bij het luchtige officiersmilieu dat de context vormt. Ook hier 
staan de geciteerde woorden, na een korte inleiding, aan het begin van het ver
haal en worden ze in het midden ervan, als de karakterisering is beëindigd en de 
gebeurtenis zich gaat ontwikkelen, herhaald. Direct na deze herhaling wordt (op 
simpelere wijze dan na de tweede beschrijving van de klokken in Der Erwählte, 
zoals in Hoofdstuk 11,4 duidelijk wordt) de betekenis van de genoemde muziek 
en heersende sfeer uiteengezet: "das war Harry's Welt und sein Reich; und es 
war das Reich ihrer Träume, weil dort das Glück war, Gewöhnlichkeit, Liebe 
und Leben." 

Het loont zich tenslotte het lawaai uit Manns Gregorius-verhaal te ver
gelijken met dat aan het begin van Wälsungenblut uit 1906, want het begin-
fragment van deze incestnovelle lijkt welhaast een voorstudie voor het klokgelui 
in de incestroman. Worden lezers en bevolking in Der Erwählte door een 

16 Ibid.:433 
17 FE:342,350 
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honderdstemmig gelui op de komst van een grote, genadige paus voorbereid, in 
genoemde novelle noodt slechts één grote tamtam de lezers tot lezen en de ge
zinsleden aan tafel. Het lawaai is er niet minder opdringerig om. Want de huis
knecht van de Ahrenholds "bearbeitete das Metall mit dem Klöppel" even 
weinig fijnzinnig als de "Geist der Erzählung" het "erregte Metall" met zijn 
"Andröhnen der Klöppel". En niet alleen de "unbändige Glocken" luiden "mit 
größter Gewalt und an allen Punkten", ook het geluid in het ruime herenhuis, 
"wild, kannibalisch und übertrieben für seine Zwecke, drang überall hin (...)." Is 
het Romeinse "Erzgetön" "zu Seiten des zweimal gebogenen Tibers" te horen, 
"der erzene Lärm" in het Duitse herenhuis dringt door tot "in den Salons zur 
Rechten und Linken". Het beheerst er voorts "den Billardsaal, die Bibliothek, 
den Wintergarten", terwijl de klokken te horen zijn "in Dominica, in Cosmedin 
und in Trastevere". In het noorden galmt het "durch das ganze Haus, dessen 
gleichmäßig erwärmte Atmosphäre durchaus mit einem süßen und exotischen 
Parfum geschwängert war" en in Rome "in den berstenden Lüften". Beide gelui
den worden als agressief beschreven - de klokken als "hehre Plage", 
"Heimsuchung und Kalamität" die luiden "mit größter Gewalt", de tamtam als 
"kriegerische Mahnung". En uit het "endlich schwieg er" klinkt de opluchting 
niet minder dan uit "die wohltuende Stille, die dem endlichen Sich-zur-Ruhe-
begeben der Glocken folgte." Het lawaai in Rome vindt weliswaar slechts één 
maal plaats, wordt echter een tweede maal beschreven wanneer het verhaal bij 
het pauselijk verschijnen is aangeland; bij de Ahrenholds wordt daarvoor (aan 
het slot van dezelfde alinea) een tweede maal geluid: "Aber Schlag zwölf Uhr 
ertönte die kriegerische Mahnung zum zweitenmal. Und hierauf erschien 
man."18 

Het is niet duidelijk of Thomas Mann werkelijk aan een tamtam of eerder 
aan een gong heeft gedacht en het doet ook niet ter zake; de verschillen 
(voornamelijk in afmeting) zullen hem om het even zijn geweest. Met de klok
ken ging het hem vooral om de verbreidheid van de genade, de verhevenheid 
van de intocht en de atmosfeer van het katholieke Rome; de tamtam - bevestigd 
boven een door ouderdom gebleekt gebedskleed - moest verwijzen naar de 
overdreven levensstijl van de gearriveerde Ahrenhold, wiens oorspronkelijk 
middeneuropees joodse milieu de auteur blijkbaar met het begrip tamtam het 
best meende te kunnen illustreren.19 Veel later, in een professioneel-muzikale 
context, namelijk voor momenten in Leverkühns "Apocalipsis" die eveneens 

18 FE.-493 
Mann wijkt er. zoals blijkt uit een van de citaten, zelfs niet voor terug het geluid "wild 

und kannibalisch" te noemen. Het is bekend dat hij publikatie van de novelle op verzoek uit
stelde, aangezien men voor herkenning van elementen uit Manns schoonouderlijk gezin 
vreesde, (vgl. Dierks 1996:137) Na er te zijn geïntroduceerd, sprak Mann over het erudiete en 
hyperbeschaafde milieu van Professor Pringsheim - prototypisch voor het laat negentiende-
eeuwse geaccultureerde jodendom - als van een "Tiergarten" maar merkte op: "Kein Gedanke 
an Judenthum kommt auf, diesen Leuten gegenüber; man spürt nichts als Kultur." (27 februari 
1904 aan Heinrich Mann) Nog na de Tweede Wereldoorlog verdedigt Mann op weinig over
tuigende wijze zijn kenschetsing van joden in Doktor Faustus. (Die Entstehung des Doktor 
Faustus. In RuA:267,268) 
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primitiviteit moeten verbeelden, zou de auteur kiezen voor een "magisch-
fanatisch-negerhaftes Trommeln und Gong-Dröhnen". ~ 

Het werk van Thomas Mann biedt vele muziekbeschrijvingen. Ik be
perkte mijn voorbeelden vrijwel geheel tot muziek in aanvangspassages. Al zal 
niet iedereen bereid zijn elk georganiseerd niet-talig geluid, zoals een tamtam
slag, een gefloten interval of vreugdeschoten, muziek te noemen, Mann zelf 
dacht daar anders over. Dat blijkt uit zijn vergelijkingen van dergelijke geluiden 
met composities en, omgekeerd, met de primitieve akoestische middelen in 
Leverkühns "Apocalipsis". Natuurlijk kan men uit deze voorbeelden geen goed 
gefundeerde conclusie trekken betreffende de functie van muziekbeschrijvingen 
in Manns werk. Maar zij wijzen wel in een richting. Titels van muziekstukken 
en verbale scanderingen worden 'muzikaal', namelijk als klankevocaties, en 'lite
rair', namelijk als verwijzingen naar verhaal of idee, ingezet. Beschrijvingen van 
simpele maar opvallende geluiden als van klokken, kanonnen, tamtam of gefluit 
lenen zich er uiteraard toe de aandacht van personages en lezers te trekken. 
Bovendien kondigen ze sensationele boodschappen, en plechtige gebeurtenissen 
aan. Bij een dergelijke boodschap, en wel de verwensing in Gladius Dei, schaart 
Wagners complexe muziek zich in de rij der primitieve geluiden. De paradox 
van de primitiviteit der complexiteit, en het 'vade retro' dat Mann vooral 
Wagners muziek daarom bij alle fascinatie toeriep, zal in deze studie nog vaker 
aan de orde worden gesteld. Zulke uiteenlopende klanken als klokgelui, dans
muziek of Wagner tekenen de even uiteenlopende milieus. Uitgebreidere 
muziekbeschrijvingen maken altijd deel uit van een complex dat naar karakter of 
gemoedstoestand van een personage en naar de idee van het vertelde verwijst. 

Dat muziekbeschrijvingen in Manns werk de vertelling zelf kunnen spie
gelen, demonstreert de uitvoerige uiteenzetting van Beethovens Opus 111 in 
Doktor Faustus. De analyse fungeert onder meer als een metafoor voor de bio
grafie van de componist. De klokken in de daarop volgende roman doen, zo zal 
bijvoorbeeld blijken uit Hoofdstuk 11,4, iets vergelijkbaars. Tenslotte lijkt het er 
op dat Mann juist klokgelui ook esthetisch waardeerde, namelijk als theatraal 
effect dat het scoort dank zij de connotatie met christendom en gezag. Hij toont 
zich bijvoorbeeld enthousiast over de "finster-melodramatische Poesie, die 
waltet, als in den 'Ratten' [Gerhart Hauptmanns drama] Bruno Mechelke, beim 
Geläut der Kirchenglocken des Sonntagmorgens seinen Mord berichtet (...)" 
De naar genade verwijzende klokken in Der Erwählte sorteren, eveneens een 
theatraal effect. 

Maar vrijwel altijd wil de auteur met het noemen, beschrijven of uiteen
zetten van muziek een fundamenteel ethisch-esthetisch standpunt betreffende 
kunst en kritiek formuleren. Daarbij speelt muziek meestal de rol van het me
dium met een onverantwoord grote en destructieve invloed op de verstandelijke 
vermogens van de luisteraar. Serachs lied (en Jaakobs waakzame reflectie daar
over) vormt hiervan een voorbeeld. In Hoofdstuk 11,6 volgen er meer. Op Manns 
kritische passie voor muziek wijst zijn haast steevast ironische behandeling. Ook 

"UDF:501 
21 Gerhart Hauptmann. In LGM:639 
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de aanvankelijk zo weinig gedistantieerd lijkende beschrijving van het klokgelui 
in Der Erwählte bergt kritiek. De volgende hoofdstukken, gewijd aan de stem
men in het klokkenfragment, moeten dat verduidelijken. 
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