
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op een passage
in Thomas Manns 'Der Erwahlte'

Lichtenstein, S.K.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lichtenstein, S. K. (1999). Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op
een passage in Thomas Manns 'Der Erwahlte'. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen
beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/literaire-polyfonie-een-theoretisch-ontwerp-en-zijn-toepassing-op-een-passage-in-thomas-manns-der-erwahlte(3948d01d-4c28-4de7-8db2-86f5da87825a).html


Hoofdstuk 11,2 

HARTMANN VON AUE EN THOMAS MANN 

Werkelijkheid en fictie 

De ontdekking van door een auteur gebruikte bronnen gunt meestal alleen een 
blik in zijn werkplaats. Veel minder vaak worden de bronnen in de tekst gepre
senteerd en vormen ze dus een deel van de inhoud. In muzikale zin hoorbaar, dat 
wil zeggen verborgen aanwezig, zullen ze zelden zijn. Alvorens in te gaan op de 
eventuele hoorbaarheid van de omvangrijkste bron voor Manns Erwählte en de 
klokkenpassage, Aue's Gregorius-gedicht, sta ik in de eerste twee paragrafen stil 
bij de functie van bronnen en andere werkelijkheid voor deze laatste roman van 
Thomas Mann. 

Met betrekking tot het werk aan zijn Doktor Faustus wees Mann erop dat 
daar "mehrfache Vollrealität" gewenst was en hij voor zijn kroniek daarom grif 
gebruik had gemaakt van faktisch - historisch, autobiografisch en artistiek -
materiaal.' Hem stond dan ook een moderne Faust-behandeling voor ogen, 
waarvoor de oude mythe minder het verhaal met al zijn details moest leveren 
dan de idee. In het geval van Der Erwählte lag het anders. Hier wenste Mann de 
oude legende wel degelijk na te vertellen. Aangezien deze legende nog onwaar
schijnlijker is dan het half historische verhaal van Faust, behoefde hij zich nu 
minder te bekommeren om het realiteitsgehalte. Toch ontbreekt het ook in de 
laatste roman niet aan allerhande moderne toevoegingen die het werkelijkheid-
gehalte van het verhaal ten opzichte van de bron aanzienlijk vergroten. Welke 
reden of redenen bracht(en) Mann daartoe? 

Het verwerken van realiteit, waaronder het min of meer woordelijk cite
ren, had in Manns fictie om te beginnen een muzikale, en wel ritmische functie. 
Niet alleen dialogen, brieven en dergelijke stokken de indirecte rede, ook be
staande feiten waaronder als zodanig herkenbare citaten - of hun bron nu wel of 
niet bij name wordt genoemd - onderbreken de gelijkmatige stroom van de fic
tie. 

Een tweede reden voor het gebruiken van werkelijkheid was regelrecht 
inhoudelijk van aard: bestaand leven reikte Mann ideeën aan. Want "hier liegen 
Symbolwerte."3 Het oude Faust-verhaal en Aue's legende zijn voorbeelden van 
bestaande werkelijkheid waarin de idee zich opdringt. 

De werkelijkheid leverde ook, ten derde, het stoffelijk materiaal met 
behulp waarvan de idee kon worden geconcretiseerd. Ze diende dus als steun 
voor de stokkende inspiratie en reikte vormen aan. Mann erkende zijn behoefte 
aan deze steun ook toen hij opmerkte dat Jacob Wassermann "ein viel größerer 

1 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:145,150 
2 Ibid.:151; ßef7:ll 

Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:146 
4 Wysling (Quellenkritische Studien):271 
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Fabulierer war als ich."5 In Doktor Faustus stuit men op biografische data van 
Alban Berg, een oud krantenbericht over een moord in een Münchense tram, een 
bordeelbezoek van Nietzsche, de door Schönberg ontworpen dodecafonie, 
Manns familie, vrienden en kennissen, compositorische adviezen die hij van 
Adorno ontving en meer historische, technische en theoretische informatie die 
hij luisterend en lezend in zich opnam.6 In Der Erwählte oriënteerde Mann zich 
bijvoorbeeld op de toestand rond het pausdom in het middeleeuwse Rome7 en 
gebruikte hij bestaande beeldende kunst, namen uit middeleeuwse gedichten 
enzovoorts voor zijn realisering. (Bij het verwerken van kunst gaat het natuurlijk 
eveneens om een vorm van werkelijkheid. Het gebruikte materiaal - romans, 
schilderijen en composities - evenals hun elementen - tekstdelen, figuren en hun 
doen en laten, afbeeldingen of muzikale thema's, motieven en technieken - zijn 
ten opzichte van het nog te scheppen kunstwerk waarin ze een nieuwe plaats 
vinden, even reëel als hun makers of enig andere gebruikte historische of le
vende persoonlijkheid of gebeurtenis.) Zelfs waar Mann de werkelijkheid niet 
dringend nodig had om "dem vorschwebenden Schatten einen Körper zu schaf
fen" , verhoogde de (soms overbekende) werkelijkheid toch het realiteitsgehalte 
van de realisering. Immers - bestaande musici die Leverkühns werk uitvoeren, 
zelfs het (achteraf nauwgezet gecorrigeerde) nummer van de Münchense tram 
waarin concertmeester Schwerdtfeger op de nauwkeurig beschreven route van 
het concertgebouw naar zijn woning wordt doodgeschoten, verschaffen de com
ponist en de violist meer waarschijnlijkheid dan fictieve kunstwerken, verzon
nen kunstenaars en verkeerde tramnummers dat hadden kunnen doen. 

De referenties naar de bestaande wereld zorgen, kortom, voor ritme, 
brengen op ideeën en verhogen de waarschijnlijkheid. Het laatste, de waar
schijnlijkheid, lijkt overbodig in zo iets dromerigs en onmogelijks als de 
Gregorius-legende. Maar juist het irreële van de legende noopte tot extra zorg 
voor realiteit. Ten eerste moet het realisme de lezer van de ernst van de beteke
nissen overtuigen. Hierop wordt later in dit hoofdstuk nog ingegaan. Ten tweede 
brengt de combinatie van legende en realisme de mogelijkheid met zich mee het 
een (de exactheid) met het ander (de irreële legende-stijl) te ironiseren. Dat was 
ongetwijfeld Manns bedoeling. 

Manns zorg om realisme neemt evenwel niet weg dat hij. zoals opge
merkt, de legende met al zijn legendarische details op de voet volgde. Anders 
dan in de Faust-roman wordt dus niet alleen de inhoud van de oude legende 
maar ook het legendarische karakter vastgehouden. Dat hij Aue's verhaal her
schreef en wel als legende, en daarmee als een genre waaraan onwaarschijnlijk
heid inherent is, moet hebben samengehangen met de mogelijkheden die Aue's 
verhaal zowel als juist de onwaarschijnlijkheid van het genre hem boden en die 

1 9 januari 1934 aan Ernst Bertram 
' H. Brode (1973:458-460) besteedt aandacht aan Manns gebruik van data uit Alban Bergs 

leven. 
7Wysling 1967(Quellen):271 
1 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 145 
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hem na Doktor Faustus van node waren. In het vervolg van mijn betoog zal blij
ken dat Mann niet alleen belang had bij realisme maar ook bij droom. 

Geschiedenis en legende 

Thomas Mann merkte op dat de kiem van het nieuwe gewoonlijk in het vorige 
ligt."9 Dat geldt dat op meer dan gewone wijze voor zijn twee laatste romans. 
"Gewissermaßen dichte ich an Faustus fort", aldus Mann tijdens zijn werk aan 
Der Erwählte}0 Op de bijzondere verbanden tussen de Gregorius- en de Faust-
roman is door anderen gewezen.1' De kern en belangrijkste schakel tussen beide 
is de boete-genade-kwestie.12 Hetzelfde geldt voor hun modellen. De oude 
Faust-legende behandelde het thema van de goddeloze hoogmoed die ook de 
essentie van Aue's gedicht had uitgemaakt. Maar er zijn ook grote verschillen 
tussen beide oude verhalen. Samen met enkele andere feiten motiveerden zij 
Manns navertelling van de Gregorius-legende en maakten zij het hem mogelijk 
het verzoek om absolutie, in de Faust-roman gedaan maar bij leven van de pro
tagonist oningewilligd gebleven, in Der Erwählte in te willigen. 

De eerste oorzaak is de belangrijkste. Het Gregorius-verhaal bood Mann 
de voorwaarde voor genade, namelijk de oprechte boetedoening, iets waartoe de 
oude Faust niet te brengen en de verstokte Leverkühn niet in staat was geweest, 
aangezien het door hem verzinnebeelde Duitsland daartoe ten tijde van de vol
tooiing van Doktor Faustus geen serieuze aanstalten maakte. 

De tweede oorzaak: Aue's gedicht reikte Mann niet alleen de voorwaarde 
voor de door hem zo heftig begeerde genade, maar ook de genade zelf aan, die 
het Volksbuch over Faust hem had onthouden. De auteur behoefde slechts zijn 
bron te volgen en kon zijn handen in onschuld wassen. 

Ten derde: zelfs wanneer de Historia von D. Johann Fausten wel en 
Gregorius der gute Sünder niet een happy end en genadige afloop hadden beze
ten, had Mann als opvolger van Aue kunnen ingrijpen door de middeleeuwse 
hertogs(klein)kinderen eigenhandig genade te verlenen. Want de concretisering 
van de hoogmoed in de laatste roman, de incest, is onschuldig in vergelijking tot 
de misdaad die in de Faust-roman wordt beschreven, de Duitse wereldoorlog (en 
slechts kort aangestipte industrieel gestroomlijnde genocide). Mann wees zelfs 
op de incest als op een in vele culturen onder goden en hooggeplaatsten normaal 
verschijnsel.13 Al denkt de westerse cultuur daar nu anders over, na 'Auschwitz' 
en 'Hiroshima' is een wereld waarin het half onwetend verwekken van neefje, 
broer of zuster wordt gevoeld als "der Untergang des Denkens" en "der Welt 

'' Vgl. Wysling 1975:408 
10 28 april 1948 aan Agnes Meyer 
" Bijvoorbeeld doorKoopmann (1995:498-505), Weigand (1952:13) en Hilscher 

(1962:229). Mâdl (1980:248,249) meent zelfs dat Der Erwählte de na-oorlogse Europese 
politiek op dezelfde wijze reflecteert als Doktor Faustus dat doet met de politiek van voor en 
tijdens de oorlog. 

12 Lesser 1952:477 
1 ' Bijvoorbeeld op 5 juli 1950 aan Karl Kerényi 
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Untergang" de onze niet meer. Zolang er sprake is van wilsovereenstemming 
tussen de partijen, zoals in het geval van Sibylla en Wiligis respectievelijk Gre-
gorius, wordt de incestueuze liefde tegenwoordig hooguit als opmerkelijk en 
misschien tragisch ervaren, en de genade zal daarom door de meeste moderne 
lezers met genoegen worden aanvaard. Zij leven mee met de door de jaloerse 
vader bijeengedreven tweeling, met Sibylla's afschuw voor vorst Roger, de botte 
rivaal van Gregorius, en met haar verrukking voor diens ongewone moed en 
vasthoudendheid. Deze zeventienjarige eilandbewoner was ten tijde van de ont
moeting met zijn moeder trouwens nog onervaren en 'ein reiner Tor'. Mann kon 
het zich daarom zelfs permitteren hun op eigen instigatie twee gezonde dochters 
te gunnen. In Der Erwählte mocht hij, kortom, veel onbekommerder te werk 
gaan dan in de voorafgaande roman. 

Een vierde oorzaak die vergeving voor de protagonisten in Der Erwählte 
beter mogelijk maakt: Doktor Faustus is een historische roman. Een absolutie 
voor Leverkühn had dus ook een historische, dat wil zeggen politieke dimensie 
bezeten. Juist Thomas Mann, in Amerika de representant van de Duitse cultuur 
bij uitstek, en dus belanghebbende bij een absolutie voor de Duitse componist, 
kon het zich niet veroorloven deze op eigen initiatief te verlenen. Dat hij be
greep in Doktor Faustus, zij het met tegenzin, van genade (vrijwel) te moeten 
afzien, is te danken aan Theodor Adorno. Hij was het die terecht tegen de oor
spronkelijk geplande absolutie voor Leverkühn in het geweer was gekomen. De 
auteur voelde al tijdens de voltooiing dat hij naar Adorno's protest te luisteren 
had.14 Erbarmen voor "Freund und Vaterland" (de laatste woorden van de 
roman) zat er eenvoudigweg niet in. Mann beperkte zich in zijn Faust-boek 
daarom tot slechts verzoeken om genade, één bij monde van Zeitblom (die een 
eventuele absolutie bovendien zelf veiligheidshalve een wonder noemt), en een 
zuiver instrumentale (dus zeer indirecte, in zekere zin nietszeggende) smeekbede 
door de zondige componist zelf. 

En tenslotte: is Doktor Faustus een historische roman, het Gregorius-
verhaal betreft een legende. Niet alleen het moderne Duitsland blijft er buiten 
schot, maar elke temporele en veel lokale vastlegging wordt bewust vermeden. 
Behalve dat dit irréalisme de auteur ontslaat van zijn verantwoordelijkheid als 
geschiedschrijver, staat het ook om esthetische redenen meer irréalisme toe en 
maakt het vergeving, zelfs vergeving van de meest goddeloze aanmatiging, aan
vaardbaarder dan een realistische roman dat doet. Wysling stelt daarom dat het 
het thema van de genade met het Faust-boek wel was uitgeput maar niet was 
afgedaan en dat het er met de Gregorius-roman om ging "Distanz und Freiheit 
zu gewinnen, jene Heiterkeit des Geistes, die sich lächelnd über die Dinge er
hebt und alles in die Schwebe rückt."15 Voor beide laatste romans greep Mann 
naar een legende. Maar alleen in de laatste handhaafde hij de 'legendarische' 
inhoud die kon voorkomen dat hij zich met zijn uitspraken vastlegde. Zorgde 

14 Volgens een opmerking in Die Entstehung des Doktor Faustus zou Mann zich reeds in 
1943 het risico bewust zijn geweest Duitsland met zijn Faust-boek te vleien. Mann beschrijft 
Adorno's bezwaarmaking en zijn reactie eveneens in Die Entstehung. (In RuA: 166;280,281 ) 

15 Wysling 1967 (Quellen):258 
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Mann in Doktor Faustus voor een fictieve verteller die hem de gelegenheid 
bood "alles Direkte, Persönliche, Bekenntnishafte (...) ins Indirekte zu 
schieben", het schrijven van een legende bood hem nog betere kansen zich te 
verbergen. Zo wordt de gewenste genade in Der Erwählte, behalve door mid
del van een verteller, als het ware gebagatelliseerd door het middeleeuws-
illusionaire theaterkostuum. Het decor leende zich voortreffelijk voor ironisering 
en humoristische contrasten. Maar hoezeer hij dat ook uitbuitte, er mocht geen 
misverstand over bestaan dat hij het met het idee van de genade ernstig 
meende. Door een legende te schrijven, speelde Mann met de schuld, waardoor 
haar de scherpte werd ontnomen.'8 De terechte onverbiddelijkheid van Adorno, 
Manns adviseur in musicis en blijkbaar ook even zijn geweten, was omzeild. 

Ik vat de twee voorafgaande paragrafen samen. Het gebruik van werke
lijkheid kan niet alleen fictie transformeren in waarschijnlijkheid, maar ook 
werkelijkheid, bijvoorbeeld de door Mann gewenste genade, omtoveren in fictie. 
Al in Doktor Faustus probeerde hij van dat mechanisme gebruik te maken. 
Mann leed onder de bedrukkende emotionele strijd "zwischen natürlicher 
Vaterlandsliebe und und dem moralischem Zwang, die Niederlage des eigenen 
Landes herbeizuwünschen." En hij concludeert tenslotte dat zijn laatste boek 
"einen psychologischen Trick, eine Kompensation, eine triebmäßige Korrektur 
der Wirklichkeit, ein Buße fürs Außensein" betreft.19 Een oude legende, die zelf 
al de werkelijkheid "corrigeerde" en absolutie aanbood, verminderde de "morele 
dwang" tot het wensen van dood en verdoemenis, en bood meer gelegenheid tot 
een geslaagde "compensatie". Ten slotte dringt zich de volgende conclusie zich 
op. Gezien de belangrijke, ideële overeenkomst - het zonde-boete-genade-
vraagstuk - tussen Thomas Manns twee laatste romans, is er veel voor te zeggen 
de fictieve, aan en door Gregorius verleende absolutie op te vatten als een uit
gestelde en nauw verholen absolutie voor Leverkühn, Duitsland en zijn repre
sentanten. 

Aue's gedicht 

De functie van Gregorius der gute Sünder voor Der Erwählte bestaat mijns in
ziens dus vooral uit het leveren van een verhaal dat een afloop vol van 
aanvaardbare genade bood en mogelijk maakte, waaraan Mann na de afloop van 
Doktor Faustus behoefte had. Dat op zich maakt Aue's tekst nog niet tot wat in 
deze discussie onder een hoorbare stem wordt verstaan. Zijn er overwegingen 
die het rechtvaardigen om van Aue te spreken als van een muzikale stem? 

Het middeleeuwse gedicht zou, indien het niet meer was dan een gebruikt 
en vervolgens terzijde gelegd model, in dit verband geen andere rol spelen dan 
de vele andere bronnen die Der Erwählte ter inspiratie of informatie dienden. 

Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:149 
1951 aan een onbekende (vgl. Mâdl:246) 

18Frizen 1995:322 
19 [Die Aufgabe des Schriftstellers]. In FdT:348,349 
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Gregorovius' Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter (1859-1872) bijvoor
beeld, deed niet meer dan Mann ondersteunen bij het "Amplif'izieren, Realisie
ren, und Genaumachen des mythisch Entfernten".20 Het voorzag hem van 
historische feiten en voorstellingen maar dient zich in de roman niet aan. Van 
muzikale hoorbaarheid is in het geval van bronnen als Gregorovius dus geen 
sprake. Ligt het anders met Aue's werk? Het is geen kunst om uit het gedicht 
overgenomen woorden en woordgroepen in Der Erwählte terug te vinden. Maar 
daaruit blijkt nog niet dat Mann er een uitspraak over Aue of diens gedicht mee 
doet. Ze lijken, net als Gregorovius' informatie, slechts te fungeren als 'couleur 
locale' (en 'temporelle'). Het blijft evenwel niet bij de overname van zinsneden. 
Mann nam immers het hele verhaal over. Met zijn eigen verhaal is Aue dus op 
vrijwel elke pagina van de roman aanwezig. Echter - in deel 1,2 van deze studie 
werd geconstateerd dat een plot, onverborgen als die is, te vergelijken is met de 
tekst in een vocale compositie en daarom geen muzikale stem kan worden 
genoemd. Dus ook de inhoud laat Aue, die met zijn Gregorius bovendien even
eens voorgangers had , niet horen. Bovendien is in de Gregorius-roman, als in 
vele romans, de grens tussen oorspronkelijk individueel geestelijk eigendom 
(bijvoorbeeld het schilderij van de vijftiende-eeuwer Conrad Witz en de 
Vorauer Sündeklage uit het midden van de twaalfde eeuw die samen het mate
riaal leverden voor de beschrijving van Sibylla's gebed22) en algemeen cultureel 
bezit (zoals de idee van de incest) vloeiend. 

Er zijn evenwel enkele plaatsen waar Aue zelf wel degelijk als muzikale 
stem te horen is. Want zijn presentatie is daar subtiel, namelijk impliciet en ver
borgen. Hij noch zijn gedicht worden genoemd, ze worden bezongen. Het 
gevolg is dat zijn optreden de lezer ontgaat wanneer hij Aue's gedicht niet kent. 
Maar wie kent het? Thomas Mann was er zich van bewust geen bestseller te 
hebben geschreven en richtte zich met Der Erwählte tot zijn vaste lezers, een 
vrij klein publiek. Dit publiek is weliswaar voor een belangrijk deel op een 
veelstemmige gelaagdheid bedacht, maar bestaat niet uitsluitend uit mediaevis-
ten die bekend zijn met Aue's werk.23 Moeten wij hieruit nu concluderen dat 
Mann niet de intentie had naar Aue's gedicht te verwijzen of in elk geval niet 
streefde naar een algemene hoorbaarheid van de Aue-stem? 

De auteur realiseerde zich dat de oude tekst in de roman voor de meeste 
lezers niet zonder meer gehoord zou worden, en droeg daarom zorg voor meer. 
Zijn twee laatste romans bevatten een postscriptum. Dat van de Faust-roman 
was Mann afgedwongen door een belangrijke bron, namelijk door de wantrou
wende Schönberg die genoemd wenste te zijn als werkelijke schepper van de 
door Leverkühn ontwoipen dodecafonie. Mann voldeed aan Schönbergs verzoek 

Bemerkungen zu dem Roman 'Der Erwählte'. In RuA:300 
Met name het anonieme Franse La vie du pape Grégoire uit de twaalfde eeuw. 
Vele van zijn bronnen voor Der Erwählte zijn bekend uit bewaard gebleven notities en 

brieven en door literatuuronderzoek. Zie vooral Weigand 1952 en Wysling 1963. 
R. Gray (1952) meende dat Thomas Mann zijn laatste roman geen groot publiek toe

dacht. Mann, die in Gray's tekst kritiek leverde met vraag- en uitroeptekens in de kantlijn, en 
er zijn instemming betuigde met onderstrepingen, onderstreepte ook deze bewering. 
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(het kwam in feite neer op een eis). Maar hij betreurde de toevoeging als door
breking van de eenheid, vermoedelijk omdat het Leverkühns techniek een histo
risch gezicht gaf en de symbolische betekenis ervan (de dodecafonie als onvrij 
en gesloten systeem) dus verzwakte. Van Hartmann von Aue daarentegen had 
hij geen wantrouwen en eisen meer te vrezen. Toch liet hij ook op het slot van 
Der Erwählte een kort "Valete" met een expliciete verwijzing naar zijn model, 
Aue's tekst, volgen. Zou Mann aan het slot van zijn Joseph- en Faust-romans en 
Moses-novelle een vergelijkbare reverence hebben gemaakt voor de schrijvers 
van de Pentateuch en het "Volksbuch", dan hadden we ook de vermelding van 
de middeleeuwse bron aan het slot van het Gregorius-boek als een hoffelijkheid 
of overcorrectheid kunnen opvatten. Aangezien dat evenwel niet gebeurde, mag 
men vermoeden dat Mann een ander belang had de lezer te attenderen op Aue en 
zijn eigen gebruik van diens legende. 

Om te beginnen wijst het postscriptum op zijn besef dat de legendarische 
Gregorius, in tegenstelling tot zijn andere mythische figuren, voor de meeste 
lezers een onbekende was. Maar dat alleen verklaart niet waarom hem er aan 
gelegen was het model voor Der Erwühlte bekend te maken. Zoals gezegd, is de 
toespeling op Aue in de romantekst subtiel en dreigt ze ongehoord te blijven. 
Het "Valete" ondervangt dit gevaar en zorgt voor een wijdreikende hoorbaarheid 
van de stem. Natuurlijk klinkt ze niet in het postscriptum zelf. Het ging Mann er 
niet om Aue's gezang alsnog post festum te laten horen, maar om de hoorbaar
heid in festo te garanderen. Het feit dat de lezer het "Valete" waarschijnlijk pas 
na het lezen van de roman zelf onder ogen krijgt, waardoor Aue's aanwezigheid 
hem aanvankelijk misschien zal ontgaan, pleit niet tegen mijn verklaring voor 
het "Valete". Mann zelf wees er - sprekend over zijn Zauberberg - op dat een 
roman omwille van de verwijzingen twee maal dient te worden gelezen, zoals 
muziek pas bij herhaalde beluistering goed kan worden genoten. "Man kann den 
musikalisch-ideellen Beziehungskomplex, den er bildet, erst richtig 
durchschauen, wenn man seine Thematik schon kennt und imstande ist, das 
symbolisch spielende Formelwort nicht nur rückwärts sondern auch vorwärts zu 
deuten."24 Kortom, het "Valete" vergroot de kans op het gehoord worden van 
Aue's stem in de roman. 

Waar ligt die stem'? Waar wijkt Aue af van de andere bronnen, door niet 
alleen leverancier van het verhaal en vele details daarin, maar ook 'meezinger' te 
zijn? Hij is te horen in het melk-fragment, het Eisengrein-fragment en Clemens' 
verantwoording van zijn proza. 

Aue's stem: het melk-frament 

Met de genade voor het na-oorlogse Duitsland moet het Mann ernst zijn ge
weest. Ik heb eerder uiteengezet dat er in Doktor Faustus alleen 'fluisterend' om 

24 [On myself], in Üms:80 
25 Melk-fragment: Hoofdstuk "Die Buße" (D£:189-195); Eisengrein-fragment: Hoofdstuk 

"Die Aussetzung" (DE.51 -57); Clemens over het proza: Hoofdstuk "Wer läutet?" (DE:1-13) 
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kon worden gevraagd. Daar was het de muziek (i.e. die van Leverkühn), met 
haar "sprechenden Unausgesprochenheit", die de smeekbede "wenn auch als 
leiseste Frage nur" op zich moest nemen.26 En de verteller, die de wens herhaalt, 
voegde er haastig aan toe dat de hoop op vergeving natuurlijk niet meer kan zijn 
dan een "Tranzendenz der Verzweiflung", waarbij hij een eventuele vervulling 
erkende als een "Wunder, das über den Glauben geht". In Der Erwählte schuilt 
het indirecte - de parallel met Zeitbloms voorzichtige 'fluistering' - niet in de 
smeekbede maar in de aard van de zonde, de ad absurdum doorgevoerde incest 
(die zoals eerder gezegd eveneens hoogmoed symboliseert) en in de vertelstijl, 
het sterk fictieve van het legende-genre. Binnen dat verhullende genre kon de 
genade zelf luidkeels worden verleend. 

Maar terwijl de legende-fictie het bestaande verlangen naar genade 
sprookjesachtig kon verluchtigen, moest binnen dit sprookje tevens naar het 
omgekeerde, naar aanpassingen ten behoeve van de waarschijnljkheid, worden 
gestreefd. Dit was nodig om te voorkomen dat de tekst lachend terzijde zou 
worden geschoven en de boodschap niet zou worden verstaan. Het beroemdste, 
want door Mann zelf genoemde voorbeeld van dit streven, betreft het melk-
fragment. Mann zat in zijn maag met dat ongeloofwaardige deel van Aue's tekst 
waarin het Gregorius lukt op de rots slechts met behulp van een beetje bronwa
ter te overleven. "Wie Gregorß dort bei Wind und Wetter, und nur von einem 
trunk [sic] aus dem Loch, 17 jähre verlebt, das will erfunden sein! Von Oue 
Hartmann hat sich's da ziemlich leicht gemacht."27 De middeleeuwse lezer 
moest het inderdaad doen met: 

"Ich sage iu waz sîn spïse was. 
ec seic ûz dem steine 
wazzers harte kleine. 

dar under gruop er ein hol: 
daz wart mit einem trunke vol. 

ez was sô kleine daz ez nach sage 
zwischen naht unde tage 
vil kûme voliez geran. 

daz tranc der gnâdelôse man. 
sus lebete er sibenzehen jâr."28 

26 DF-.657 
8 maart 1948 aan Samuel Singer. "Die 'Erdmilch auf dem wilden Stein ist nur ein altes, 

von Epikur und noch früher her stammendes Mythologem. Aber in der Erzählung spielt sie 
eine realisierende, realistische Rolle." (19 november 1951 aan Henry Hatfield). Tegenover 
Kerényi en Adorno (4 en 9 januari 1950) spreekt hij over de melk en zijn behoefte aan meer 
precisie respectievelijk rationalisering. 

2SVers3122ff 

132 



Hoofdstuk 11,2 

In de Nieuwhoogduitse vertaling: 

"Wovon er sich nährte, will ich euch sagen: 
Es tropfte aus dem Felsen 

ganz schwach ein wenig Wasser; 
darunter grub er eine Mulde, 

die es auffing zu einem Trunk. 
Die Quelle floß, nach dem Bericht, 

nur spärlich: Von einem Tag zum andern 
lief die Mulde kaum einmal voll. 

Dies Wasser trank der hilflose Mann, 
und davon lebte er siebzehn Jahre." 

De moderne lezers die Clemens vanwege de biologische en geologische onwaar
schijnlijkheid "mit gerungenen Händen, unter vielen 'Ja, sag uns um Gottes 
Willen' und 'Mönch, erwäge doch, wie denn aber'" ter verantwoording roepen, 
biedt Mann een ter zake kundige oplossing. Volgens "die Alten" borrelt op en
kele sporadische plaatsen uit Moeder Aarde een melkachtige substantie naar 
boven. "Der Trank schmeckte zuckerig-leimig, nach Stärke etwas, etwas würzig 
nach Fenchel, dazu metallisch nach Eisen." Met deze suppletie van de broodno
dige vitamines en mineralen was aan de waarschijnlijkheid enigszins tegemoet 
gekomen en had de verteller zijn verhaal kunnen vervolgen. Dat doet hij echter 
niet. Want waarom uitgerekend onderhavige rots tot die zeldzame plaatsen 
behoort die deze vloeibare manna levert, is nog niet verklaard. Aue had het zich 
inderdaad gemakkelijk gemaakt; hij had zijn toevlucht eenvoudigweg genomen 
tot een wonder: 

"daz dunket manegen niht wâr: 
dés gelouben velsche ich. 

wan gote ist niht unmügelich 
ze tuonne swaz er wil: 

im ist deheines Wunders ze vil."29 

In de Nieuwhoogduitse vertaling: 

"Vielen mag scheinen, das sei nicht wahr. 
Doch ich sage, daß sie irren: 

Für Gott ist ja nichts unmöglich; 
was er will, vermag er zu tun, 

und kein Wunder ist ihm zu groß." 

Accentuering si. Vers 3132ff 
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De moderne schrijver daarentegen kon en wilde zich niet meer beroepen op 
Gods almacht en zijn wonderen. Want wonderen brengen, zoals gezegd, het 
gevaar met zich mee dat de lezer het verhaal als een belangeloos spel opvat, en 
de symbolische boodschap - namelijk dat op zonde boetedoening en op boete
doening genade dient te volgen - niet meer serieus neemt. Manns verteller voert 
de aanwezigheid van de melkbron daarom of op Gods verregaande genade of op 
een "genadiger Zufall" terug. En het geloof van de lezer wil hij niet zonder meer 
vooronderstellen. Hij bouwt, zegt hij, vast op zijn eigen vermogen "die 
Überlieferung glaubwürdig mitzuteilen" om de lezer bij het geloven te helpen. 
De hulp bestaat uit een half historische half technische verklaring van het won
der. Die verklaring valt echter niet uit de lucht. Eerst veroordeelt hij vertellingen 
die zich beroepen op een wonder zonder dat wonder te verklaren, dat wil zeggen 
Aue's vertelling. Dat gebeurt als volgt: 

"Ihr glaubt es nicht? Ich werde Euch dessen versichern, und zwar nicht, indem 
ich einfach zu dem Trumpf meine Zuflucht nehme, daß vor Gott kein Ding 

unmöglich und Ihm kein Wunder zuviel ist. Das wäre zwar durchschlagend, 
aber zu wohlfeil. Äußerlich müsste euer Zweifel davor verstummen, aber 

heimlich könnte er fortnagen. Das darf nicht sein, und darum will ich mich nicht 
auf Gottes Allmacht berufen", (accent, si) 

Dan volgt de verklaring. Voor de vijftien regels die Aue besteedde aan de melk
bron en de geloofwaardigheid daarvan, zijn zeven romanbladzijden in de plaats 
gekomen. 

In het melk-fragment is Aue's stem, voor een deel in letterlijk her
haalde/vertaalde bewoordingen, dus hoorbaar aanwezig en boven elke twijfel 
verheven. Zelfs de lezer die het postscriptum nog niet kent of niet opvatte als 
een wenk de oudere versie te lezen en te vergelijken met de bewerking, kan 
(vanaf het "und zwar nicht ...") vermoeden dat Mann hier een (literaire) bron 
ironiseert. Hij hoeft in Der Erwählte, anders dan in Doktor Faustus, geen ge
noegen meer te nemen met een "Wunder, das über den Glauben geht". Hem is 
nu een 'logisch' beargumenteerde genade vergund: een genadig toeval oftewel 
Gods oneindige vergevingsgezindheid. 

Niet alleen maakte Thomas Mann gebruik van gegevens die hem door het 
Gregorius-gedicht werden aangeboden, de dichter zelf wordt verborgen becom
mentarieerd. En niet alleen klinkt achter Clemens' stem die van Aue, maar achter 
Aue's stem verschuilt zich die van de biograaf van Doktor Faustus, de musicus 
en speculant wiens absolutie volgens Zeitblom gelijk zou staan met "ein Wunder 
das über den Glauben ginge", dat het geloof van Leverkühn zelf in elk geval te 
boven zou gaan. 
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Aue's en Manns stemmen: het Eisengrein-fragment 

Ook elders in Der Erwählte, evenals in Manns andere werken, treft men ver
wijzingen naar de eigen techniek.30 Een zeer humoristisch voorbeeld biedt het 
laatste deel van de Joseph-roman. Wanneer de verteller zich opmaakt om te ver
halen over het bericht aan Jacob dat zijn zoon nog in leven is, maant hij de lezer 
die mocht menen de geschiedenis al te kennen, niet af te haken, en verduidelijkt 
hij het verschil tussen het materiaal, in eerste instantie de bijbelse bron, en zijn 
eigen navertelling: "Die Geschichte kennen kann jeder. Dabei gewesen zu sein, 
das ist's."31 Ook wanneer Clemens de 1er, na zijn opsomming van de rijkdom
men aan het hertogelijke hof, opmerkt dat het "ohnehin kein kleines" was om 
"soviel Rühmens gehörig anzuordnen und grammatisch in Zaum zu halten"' , 
dan klinkt de schrijver mee. En net als in het melkfragment brengt Mann zijn 
eigen versie van het Gregorius-verhaal vaker onder de aandacht door middel van 
vergelijkingen met zijn bron. 

De kritische ironie die Mann in het melk-fragment tentoonstelt, tekent 
ook elders zijn relatie tot Aue. Diens presentatie is in het tweede voorbeeld, het 
Eisengrein-fragment, subtieler dan in het melk-fragment. De rechtvaardige doch 
strenge Eisengrein heeft het plan opgevat het barre Kanaal te laten beslissen 
over het lot van het pasgeboren tweelingskind. Hij wil daarbij niet meer dan 
"gerade nur tun, was nötig ist, um ganz den Knaben in Gottes Hand zu geben". 
Zijn moederlijke echtgenote, die zich veel minder interesseert voor de onorde
lijke oorsprong van de baby dan voor de zwangerschap, de bevalling en de 
gezonde vrucht, noemt dat "eine harte Gutmütigkeit". Maar ze beseft de kansen 
die zich in Eisengreins model voordoen en beraamt plannen om haar mans 
sobere aanwijzingen ten aanzien van wat er met de uit zonde geboren baby dient 
te gebeuren, een fraaiere en mildere gestalte te geven. Zij merkt op: "Doch wie 
wir's beginnen müssen, das hat [Eisengrein] nur ganz im Groben erst entworfen. 
Das Feinere müssen wir hinzudenken, wir Weiber". Hier worden we herinnerd 
aan Manns eigen verfijnde omgang met zijn relatief 'grobe' model. Zijn tekst 
suggereert een identiteit tussen Eisengreins strenge bevelen en de sobere Aue-
versie. Net als Thomas Mann ten aanzien van Aue's versie, besluit Eisengreins 
vrouw, met alle respect voor en instandhouding van haar 'bron', zijnde de orders 
van haar man, Gods hand in de gewenste richting te leiden en binnen de grenzen 
van het plan alles te doen wat een genadige invloed op moeder en kind zal uitoe
fenen. Bedrijvig zint ze op invulling van Eisengreins ontwerp, met overwegin
gen in de trant van "Was fügen wir noch hinzu", en wijst met vergenoegde trots 
op haar verrijkingen: 

Wysling (1967 (Quellen):273) attendeert op een desbetreffende opmerking in Königliche 
Hoheit. Een ander voorbeeld is Serach die een opmerking plaatst over het belang van de Josef-
stof. (JB;JE:435) 

31 JB;JE:420 
nDEA6 
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"Was sagst du? Hat Frau Eisengrein den Rat Herrn Eisengreins auf solche Weise 
schon ein lützel verfeinert? Aber wenn du denkst, ich bin mit meinem Rate 

schon zu Rande, so denkst du fehl. Denn das Folgende legen wir [dem Kind] 
auch noch bei."33 

Haar uitwerking van Eisengreins orders weerspiegelt Manns omgang met som
mige van zijn bronnen, en in dit geval met Aue's vormgeving van het verhaal, 
die hij als model respecteerde maar voorts aangreep om uit te persen, te ironise
ren en tenslotte weg te leggen. 

Frau Eisengrein geeft, wat eerder in de roman (wanneer zij de zwangere 
Sibylla troost na het definitieve afscheid van haar broer-minnaar), haar visie op 
de functie van de man in het leven van een vrouw. Ook daarmee verwijst ze naar 
de niet meer dan bevruchtende betekenis die de bron voor de auteur bezit. 

"Wenn sie uns zum Weibe gemacht und uns das Ihre dahin gegeben haben, 
mögen sie ebensowohl dahinziehen, sie sind dann zu nichts mehr nütze, und das 

Ganze ist nur noch Weibessache. Seien wir froh, daß wir jetzt unter uns sind, 
wir Weiber! Wir werden eine prächtige Niederkunft haben (...). Pass auf, das 
wird sehr schön, und ist im Grunde viel schöner als das lützel Umarmen."'14 

Ook Aue werd omarmd. Daarmee had hij zijn plicht vervuld en kon hij gaan. 
Maar zijn werk leeft voort in Der Erwählte. Wij horen zijn strenge stem in die 
van de hofmeester Eisengrein. en ook hoe deze stem genadig wordt omspeeld. 

Hierbij zij opgemerkt dat Aue's hofmeester (die geen naam draagt, laat 
staan de veelzeggende die Mann voor hem uitkoos) misschien zo streng niet was 
als Manns Eisengrein. Aue wekt namelijk de indruk dat zowel het hardvochtige 
grondplan als de milde uitwerking in een overleg tussen Sibylla en het echtpaar 
Eisengrein tot stand kwamen en spreekt herhaaldelijk over "zij" (meervoud). Zo 
lijken zij gedrieën het kind te hebben laten gaan, en wel onder "manegem 
trahene" ("mit vielen Tränen") voorzien van zijden stof "daz nieman bezzere 
hat", "zweinzic marke von golde" en een tablet van "vil guot helfenbein" 
("edlem Elfenbein") verrijkt "von golde und von gesteine", waarop zijn gesteld
heid staat beschreven. En ook laat Aue in het midden wie er nu precies op toe
ziet dat het kistje zorgvuldig wordt afgesloten, opdat de baby geen schade zou 
leiden "von regen noch von winde/ noch von der ünden vreise ("von dem 
Ungestüm der Wogen")/ ûf der wazzerreise/ ze zwein tagen oder ze drin."3! 

Dat Mann Eisengrein een soberder karakter geeft dan hij 'in werkelijk
heid', dat wil zeggen bij Aue, bezit, bevestigt Aue's aanwezigheid in de roman. 

" DE-.54 
Ibid:50. Hier niet aan de orde maar daarom niet minder interessant is dat Thomas Mann 

menige vrouw beschrijft als kordate, zelfs bazige rechterhand van de man; deze zet echter de 
grote lijnen uit (/CW:Irma/Klaus Heinrich, Zè:Chauchat/Peeperkorn, D£:Mahaute/Wiglaf, 
D£:Faltonia/Probus en anderen). De Eisengrein-passage bedeelt Mann dus een vrouwelijke rol 
toe. 

35 Vers 709ff,774ff 
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Immers, zonder Eisengreins soberheid was er geen verfraaiing nodig geweest. 
En zonder deze verfraaiing had een creatieve Frau Eisengrein - die bij Aue 
slechts in enkele regels als vroom en hulpvaardig wordt afgedaan - geen 
bestaansrecht gehad. En het is juist haar creatieve relatie tot haar man, die de 
relatie tussen Thomas Mann en Aue belicht. Beide auteurs zijn hier verborgen 
en dus hoorbaar aanwezig. (Zo wordt het ook begrijpelijk dat aan twee relatief 
ondergeschikte figuren als Frau en Herr Eisengrein ieder een hoofdstuk is 
vernoemd.) In de woorden van Eisengrein klinkt de stem van Aue mee, en in de 
woorden van Eisengreins vrouw die van Thomas Mann. Beide stemmen, Aue's 
en Manns stem, zijn zeer verschillend maar even sterk geprofileerd en dus zelf
standig. De goede verstaander kan hen, hoe verborgen ook, onderscheiden 
binnen hun synthetische samenklank. Ze completeren elkaar harmonieus. 

Aue's stem: Clemens' esthetica 

Een derde en laatste voorbeeld van een passage waarin Aue te horen is, treft 
men aan het slot van Clemens' inleiding. De monnik schept er genoegen in zijn 
"grammatisch gediegene Prosa" met spottende verve te verdedigen ten koste van 
poëzie, dat wil zeggen van het 

"Gehüpf auf drei, vier jambischen Füßen, wobei es obendrein alle Augenblicke 
zu allerlei daktylischem und anapästischem Gestolper kommt, und ein bißchen 

spaßige Assonanz der Endwörter (...)." 

Zijn proza is, stelt hij, dermate "wohlgefügt" en leent zich zo goed voor een 
voorbeeldige en algemeen geldende presentatie van de "Gnadenmär" dat "viele 
Spätere noch, Franzosen, Angeln und Deutsche, daraus schöpfen und ihre 
Rimelein daraus machen mögen." Een van deze nationale - dat wil zeggen con
cretere en minder vergeestelijkte - lateren zal Hartmann von Aue zijn. Want, zo 
noteert Mann ter voorbereiding, "er [Clemens] schreibt um 1100, vor 
Hartmann"36. Dat Clemens' keuze voor "richtige und reine Prosa" en tegen de 
gebonden taal van de poëzie opnieuw samenhangt met zijn eigen ongebonden 
abstractie, zal in Hoofdstuk 11,6 worden verduidelijkt. Hier moet de constatering 
volstaan dat Aue's "Verselein", die beantwoorden aan de beschrijving van het 
gewraakte "Gehüpf", tot de niet bij name genoemde doelwitten van Clemens' 
kritiek behoren, en dat zij dus verborgen meeklinken. 

Aue en de klokken 

Mann meende dat Aue "wohl Augen machen würde, wenn er meine Bearbeitung 
läse".37 In het melk-fragment wordt diens 'nietszeggende', gerijmde verklaring 

,6 Vgl. Wysling 1967 (Quellen):261 
'7 4 januari 1950 aan K. Kérenyi 
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voor Gregorius' overleving op de rots (te weten door een wonder) met gering
schatting terzijde geschoven en vervangen door een lange verklarende uiteen
zetting in proza over Gods genadigheid. In het Eisengrein-fragment wordt een 
Frau Eisengrein en haar milde uitwerking van Eisengreins strenge voorschriften 
ingezet om op Aue's summiere en sobere poëzie te wijzen, deze te bekritiseren 
en te vervangen door een uitvoeriger en genadiger proza. En in het fragment 
over Clemens' vertelmodus is het de poëzie waarin Aue zijn Gregorius-verhaal 
vatte, die het moet ontgelden en die wordt vervangen door "richtige und reine" 
proza. In feite gaat het drie maal om een verzet tegen poëzie, tegen 'niets-' of 
'weinigzeggendheid', waar drie maal proza en genade tegenover wordt gesteld. 
Later in deze studie zal blijken dat de ethisch-esthetische antithese van de 
genade en het proza versus die van de liefdeloosheid en de poëzie, de idee bergt 
die de stemmen in de klokkenpassage correleert en hen in harmonie laat 
samenklinken. De drie hier genoemde fragmenten verbinden zich voorts met 
hun aanval op Aue's model. Steeds is Aue te horen. 

Steeds? Wat hier uiteindelijk ter discussie staat, is de vraag naar de hoor
bare aanwezigheid van Aue in het klokgelui. Het middeleeuwse fragment dat 
Thomas Mann het idee voor het klokkenmotief aanreikt - opgenomen in Hoofd
stuk 11,1: De klokkentekst - bestaat uit bijna vijftig woorden. Het vermeldt al dat 
"die glocken selbe liuten" ("von selbst zu läuten an[fingen]"). Ook de vermel
ding dat het om een "grôzer schal" ging die "über al" en "vor der kunft drier 
tage" ("drei Tage vor ihrer Ankunft") klonk, kon door Mann in het klokken-
fragment worden overgenomen.38 Maar dat alles zijn brokjes inhoud, niet de 
dichter en is manifeste tekst, geen klinkende stem. 

Manns grootste ingreep in Aue's behandeling van de klokken is de 
vooruitneming van het gelui in de introductie. Bovendien, terwijl zijn tweede 
beschrijving van het gelui ongeveer even lang is als Aue's beschrijving, wijdt hij 
er in de eerste beschrijving meer dan tien maal zoveel (is vijfhonderd) woorden 
aan. Na de titel "Wer läutet" vangt hij aan met een beschrijving van de klank en 
preciseert hij vele van de "hundert weihliche Orten" waar het gelui vandaan 
komt. Net als in het geval van het melk- en het Eisengrein-fragment stelt Mann 
zich bij de beschrijving van het gelui dus niet tevreden met de paar sobere 
woorden van zijn voorganger. Dat geldt ook voor Aue's verklaring voor de 
ongeloofwaardige zelfstandigheid van de klokken. Aue vat het feit dat "die 
glocken selbe liuten" op als een "gnâde". Manns lezer moet daarentegen begrij
pen dat het luiden te danken is aan de abstracte "Geist der Erzählung", de "Es" 
die kan besluiten dat "Es läutet" zonder de hulp van klokkenluiders, en die de 
vertellende "Ich" blijkt te zijn. Mann vervangt Aue's genade dus door de ab
stractie van de geest. 

Dat dit geen grote stap is, wordt begrijpelijk wanneer we ons de nauwe 
band tussen beide verklaringen realiseren. De sterk beklemtoonde abstractie van 
de verteller beperkt zich niet tot zijn almachtig handelen. Het toont zich ook in 
zijn door hem zelf beweerde ongebondenheid aan een bepaalde tijd en taal, zijn 

18 Manns opvatting, of zijn interpretatie, dat het gelui ook gedurende drie dagen aanhoudt, 
komt in hoofdstuk 11,4 ter sprake. 
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algemeenheid en overkoepelende betekenis. Collega's die zich, anders dan hij, 
vastleggen op een nationaal of anderzijds gebonden taal, bezondigen zich in zijn 
ogen aan een heidens polythéisme. Zijn abstractie verwijst dus door naar een 
monotheistische wereldopvatting, naar een gelijkzijn der mensen en daaruit 
voortvloeiende naastenliefde die genade beveelt. Goed beschouwd wijkt deze 
verklaring niet af van Aue's genade, maar licht zij deze toe. Daarom laat de ver
teller hier de verklaring van Aue, de genade (anders dan Aue's verklaring voor 
de melk, zijn sobere aanwijzingen ten aanzien van de uitzetting en zijn 
"Verselein") buiten beschouwing. Nergens wordt op Aue's verklaring ge
zinspeeld. In het geval van de zelfstandigheid der klokken blijft Aue dus 
onhoorbaar. Is hij dan elders in het klokkenfragment hoorbaar aanwezig? 

Hoewel de zoektocht naar zijn aanwezigheid zich concentreert op de eer
ste beschrijving van het gelui, richt ik mijn aandacht kort op de tweede 
beschrijving, waarmee het hoofdstuk over de intocht aanvangt. De verteller rept 
hier pas voor het eerst over de "Wunder-schönheit" van het gelui. Het verbin
dingsteken in dit anders zo versleten compositum richt de aandacht van de lezer 
op beide woorddelen. Werd in de proloog nog toegegeven dat het ging om een 
"babylonisches Durcheinander" waarin "Zeitmaß noch Einklang" viel te ontdek
ken, hier verzekert de verteller ons plotseling van de schoonheid. Uit de wijze 
waarop hij deze nader verklaart, blijkt echter dat zij met een korrel zout moet 
worden genomen. Clemens ironiseert de plechtigheid van het gelui. 

Ook de component "Wunder" valt de lezer op. Het wonderlijke zit hem, 
zo blijkt uit de tekst, in het onbegrijpelijke besluit van de hemel uitgerekend een 
"Schandkind, den Mann seiner Mutter, seines Großvaters Eidam, seines Vaters 
Schwäher, seiner Kinder greuliches Geschwister", op Petrus' stoel te voeren. Dat 
het bij de zelfluidende klokken om een wonder zou gaan, lijkt in de roman 
nieuw en ongerijmd. De eerste beschrijving van het gelui noemt immers de al
macht van de verteller, zijnde een genade, als oorsprong van het gelui. De twee 
verklaringen, wonder en abstractie/genade, zijn evenwel samen te brengen. 
Clemens noemt zijn abstractheid als Sella gestatoria de meest genadevolle uit
verkorenheid. Deze genadige abstractie is te begrijpen als verklaring voor het 
wonder. De wonderlijke almacht van de verteller garandeert, zoals hiervoor uit
eengezet, bovendien dat de verteller zowel bij machte is eigenhandig klokken te 
laten luiden als (Gods) genade te verlenen. (De identiteit tussen wonder, genade 
en almacht relativeert overigens ook het verschil tussen Aue's verklaring voor de 
waterbron - een wonder - en Clemens' eigen verklaring - een genade.) 

Is Clemens' genadige abstractie, de oorsprong van het zelfstandige luiden, 
dus een toespeling op de genade die door Aue wordt genoemd? Dat is onwaar
schijnlijk. Er wordt in het verloop van Manns boek te vaak van genade gespro
ken, om te kunnen aannemen dat de auteur in de inleiding speciaal naar Aue's 
genade verwijst. Clemens kan bijvoorbeeld ook hebben gezinspeeld op de door 
Gregorius genoemde goddelijke "Gnadenfülle".39 Aue's stem lijkt dus ook hier 
niet hoorbaar te zijn. 

39 DEA79 
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We luisteren een derde en laatste maal naar de klokken in de hoop er 
Aue's stem in te onderscheiden. Daartoe keer ik terug naar Clemens' afwijzing 
van de poëzie ten gunste van het proza. Aue bereidt zijn lezer in de tweede helft 
van zijn inleiding voor op de vertelling met een samenvatting van het zondige 
verhaal. Clemens imiteert hem, vrijwel aan het slot van zijn proloog, met een 
spottende onderbreking van zijn proza door een versje dat hetzelfde doet: 

"Es war ein Fürst, nommé Grimald, 
Der Tannewetzel macht' ihn kalt. 

Der ließ zurück zween Kinder klar, 
Ahî, war das ein Sünderpaar!" 

Het Middelhoogduitse "Tannewetzel" (hier: beroerte) was geïnspireerd door Die 
Deutsche Städte und Bürger im Mittelalter van Bernhard Heil, het (oud-)Frans, 
zoals "nommé", werd Mann aangereikt door Auerbachs Mimesis en via Samuel 
Singer, de naam Grimald door Dieffenbachers Deutsches Leben im 12. und 13 
Jahrhundert en met het "Kaltmachen" hanteerde hij eigentijds idioom. Maar 
ook Aue is een bron, met zijn "tiusche getihte" ("Deutsche Verse") waarin de 
middeleeuwer, eveneens aan het slot van zijn zelfintroductie, aankondigt het 
verhaal te zullen vertellen. Clemens' spottende versje betekent kortom het eind
en hoogtepunt van de reeds genoemde kritiek op Aue's "getihte". Ook is het 
gekant tegen het "tiusche", de Duitse taal. In tegenstelling tot bij de dichter Aue, 
van wie wordt vermoed dat hij uit Zuidduitsland of het Zwitserse Thurgau 
afkomstig is, vloeien bij Clemens de nationale talen - waaronder juist het 
"Thiudisc, wie die Helvetien bewohnenden Alamannen reden" - in elkaar "und 
werden eins", dat wil zeggen Taal. Een kleine zinspeling op Aue. De door Cle
mens in zijn taal nagestreefde talen-synthese kan niet worden ontdekt in het 
versje, dat geen product maar een heterogene som is van vreemde elementen. Al 
in dit "Rimelein" wordt Aue's vertelstijl gepersifleerd. Maar het alternatief be
staat hier niet uit een genadiger inhoud, maar uit een genadiger modus, het 
proza. 

Het meertalige versje herinnert aan de klokken die immers eveneens - zo 
zegt de tweede zin van de roman - "hundertstimmig, in babylonischem 
Durcheinander", de Romeinse luchten vullen. Deze overeenkomst, en het feit dat 
het hoofdstuk met de klokken wordt geopend en met het versje wordt besloten, 
relateren klokken en versje, dat wil zeggen muziek en poëzie. Het verband tus
sen beide en hun bedenkelijke ethische en esthetische connotatie vormen een 
ideële kern en, zoals ondermeer hier blijkt, een deel van de thematiek in Thomas 
Manns vertelling. In Hoofdstuk 11,6 zal er daarom ruim aandacht aan worden 
besteed. 

Het multi-nationale rijmpje persifleert Aue's dichtkunst en wijst terug 
naar het babylonische klokgelui, dat daarmee eveneens object van spot is ge
worden. Maar de klokkenbeschrijving ironiseert de "wónder-schone" muziek en 

Vgl. Wysling 1963:157,165,166 
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de gebonden poëtische taal in het algemeen en richt zich, in tegenstelling tot het 
pseudo-middeleeuwse versje, niet in het bijzonder tegen de poëzie van Aue. 
Hartmann von Aue - als Manns belangrijkste bron en vertellende voorganger in 
de polyfone constellatie verwacht en daarom hier besproken - blijkt als stem dus 
wel herhaaldelijk aanwezig in de roman maar niet in het klokkenfragment. In het 
vervolg van deze discussie zal blijken dat de middeleeuwer, had hij in het gelui 
meegeklonken, zich door zijn hoedanigheid van dichter, een hoedanigheid die 
Mann telkenmale in hem accentueert, harmonisch zou hebben verbonden met de 
andere stemmen. Maar hoezeer men de Aue-stem in het klokkenfragment ook 
mist, zij zet, zoals we zagen, pas later in. 
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