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Hoofdstuk 11,4 

GENADE EN PROZA 

De historische klokken 

Personen van binnen of buiten het verhaal kunnen als stem, dus verborgen, aan
wezig zijn. Maar ook andere ex- en interne elementen kunnen dat. Zo klinken in 
de klokkenbeschrijving twee thema's mee. Ze zijn goed hoorbaar doordat de 
manifeste tekst waarin ze verscholen liggen, in zijn irréalisme afwijkt van zijn 
realistische omgeving. Om dat te verduidelijken, is eerst een korte belichting 
van die omgeving nodig. 

Manns literaire verwerking van alle bruikbare realiteit, zijn "Bereitschaft 
zur Aneignung dessen, was ich als mein eigen empfinde, was zu mir, das heißt 
zur 'Sache' gehört"1, treft men niet alleen aan in zijn componistenroman maar 
ook in Der Erwählte. Deze technische vrijheid verontschuldigt een vergelijkbare 
ruimdenkendheid bij diegene die het klokgelui op zijn historiciteit wil onder
zoeken. Ook de onderzoeker behoeft zich bijvoorbeeld niet te beperken tot de 
negende en tiende eeuw waarop de auteur zich met betrekking tot de Romeinse 
kerken zei te oriënteren. 

Al vanaf de tweede helft van de achtste eeuw luidden er in Rome kerk
klokken.3 Ze werden getrokken, zoals in de roman, of met een hamer geslagen. 
Gelui structureerde de tijd, riep op voor dienst of gebed, en begeleidde belang
rijke gebeurtenissen. Ontbrak het een dag of langer, dan duidde dat op interdict, 
politieke conflicten, bezetting, of impasses zoals een pausenruzie of pausloze 
periode waarover Mann in zijn Erwählte spreekt. (Bij zijn tweede beschrijving 
van het gelui blijkt de verpletterende indruk ervan op het Romeinse volk. Daar
voor worden diverse oorzaken genoemd, maar niet het simpele feit dat men het 
gelui na een lange stille tijd waarschijnlijk ontwend was geraakt.) Toen de paus 
in 1413 werd verdreven en het Vaticaans paleis werd bezet, hield het Kapittel elf 
dagen lang geen diensten in de St. Pieter. Pas daarna werd het officie er weer 
gehouden, aangekondigd door het gelui van een klok. 

Dat er toen slechts één luidde, hoeft niet te verwonderen. Want de 
Lateraanse basiliek beschikte weliswaar over meerdere klokken, maar deze wer
den alleen bij belangrijke gelegenheden tegelijk geluid. Meerstemmig klokgelui 
was al populair vanaf het moment dat Rome klokken kende. Hoe belangrijker en 
vreugdevoller de aanleiding, des te meer kerk- en kloosterklokken er overal 
vandaan klonken. De Vaticaanse basiliek gaf de inzet, waarna de andere volg
den. Het kon bij zo een gezamenlijk gelui gaan om feestdagen, een intocht, een 
pauskeuze, een vredesverdrag, een heiligverklaring, allemaal gelegenheden die 

1 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 159; zie ook 150,256,257 
2 17 februari 1948 aan Agnes Meyer 
3 Voor de historische informatie maakte ik, tenzij anders vermeld, gebruik van de be

schrijving van De Blaauw (1990) over de Romeinse klokken in de middeleeuwen. 
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in zekere zin van toepassing zijn op Manns heilige zondaar. Maar in die 
gevallen diende het gelui, anders dan het door Clemens genoemde, geordend te 
klinken. "Nicht Zeitmaß, noch Einklang" hoorde men vanaf de tiende eeuw 
alleen - als versterking van de wereldlijke klokken met hun eigen functies -
bijvoorbeeld bij de dood van een Sultan, of om tot de wapenen te roepen. (Dit 
moet natuurlijk niet verleiden tot de conclusie dat het verhaal zich dus voor de 
tiende eeuw afspeelt.) Ook kon de kakofonie dienen ter aankondiging van een 
excommunicatie. In het laatste geval moest zij de verstrooiing van de gelovigen 
weerspiegelen. 

Maar al wenste en loofde men in het algemeen de schoonheid van de 
kerkklokken afzonderlijk en tezamen, en al stelt J. Huizinga dat gelui van bont 
door elkaar heen klinkende klokken nooit verwarrend werkte, toch ervoer men 
het soms, ook indien geordend, als afschuwelijk. Dat was zelfs het geval wan
neer slechts één klok een tweestrijd begeleidde, zoals in het Valenciennes van 
1455, laat staan wanneer gelui van overal her op rampspoed attendeerde.4 In elk 
geval moet gezamenlijk gelui overweldigend zijn geweest en de "Lüfte" inder
daad, zoals Clemens opmerkt, van lawaai hebben "überfüllt". In Der Erwählte 
luidde het "von den Höhen" en "aus den Tiefen", vanaf alle grote basilieken, 
"allen Pfarrkirchen", "den Kapellen der Friedhöfe, den Dächern der Saalkirchen, 
und Oratorien" en in de kloosters, "an hundert weihlichen Orten auf einmal", 
"hie et ubique", overal. Men behoeft zich daarbij slechts te realiseren dat alleen 
al het Vaticaanse paleis over zes, de St. Pieter over drie en de meeste grotere 
titel-, parochie- en kloosterkerken over twee of drie klokken beschikten, om zich 
de beproeving waarover Mann het heeft, te kunnen voorstellen. In 1446 zouden 
de Romeinse klokken ter ere van de heiligverklaring van de Augustijn Nicolaas 
van Tolentino zo hard hebben geluid "dat de aarde er van trilde". En bij festivi
teiten klonk zulk gelui zelfs onafgebroken. Aangezien de komst van een zittende 
paus naar de basiliek al als feestelijk genoeg voor gelui werd beschouwd, willen 
we graag geloven dat bij de intocht van een nieuwe paus, zoals die van Clemens' 
Gregorius, onafgebroken werd geluid. 

Zulk gelui kon bij uitzondering een etmaal duren, ook in andere steden 
dan Rome. Huizinga spreekt over de "ontzaglijke bedwelming" "als alle kerken 
en kloosters van Parijs de klokken luidden van de morgen tot de avond, en zelfs 
de gehele nacht, omdat er een paus gekozen was, die een einde aan het schisma 
zou maken (...)."5 De Friese plaatsen Katwijk en Oudehorne kennen als enige in 
Nederland een traditie die, alhoewel zij schijnt te dateren uit prechristelijke 
tijden, wordt aangeduid met de naam "Thomasluiden". Om de boze geesten te 
verjagen, placht men daar - aldus de voorzitter van de plaatselijke klokken-
commissie -jaarlijks tien volle dagen en nachten, namelijk van 21 tot 31 decem
ber, onafgebroken de klokken te luiden. In deze eeuw gold gedurende een jaar 
of zeven (in verband met ongeregeldheden als dronkenschap en vechtpartijen) 
een verbod op het gebruik, dat echter rond 1927 in ere zou zijn hersteld. Sinds
dien wordt er als vanouds weer tien dagen geluid. Maar als het beieren 's nachts 

4 Huizinga 1997:13.14 
5 Ibid.: 14 
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een tijdje wordt onderbroken, "ligt" de bevolking, zijnde minder bijgelovig dan 
vroeger, "daar niet wakker van".6 Een dergelijke traditie was (en is) naar ik 
aanneem een uitzondering. Ging het om feestgelui, dan vond dat meestal alleen 
's avonds, samen met illuminatie, plaats. Gelui duurde in principe niet, zoals bij 
Thomas Mann, drie volle dagen en nachten.7 Clemens overdreef hier dus. Hij 
overdreef daarentegen niet met het lawaai. Mag zijn drie etmalen durende gelui 
geen geringe beproeving voor de "populatio urbis" zijn geweest en mogen de 
katoenprijzen, in verband met de drastische toename van de vraag naar 
oorwatten, tot legendarische hoogten zijn gestegen, het had nog harder gekund. 
Een oorkonde uit 1281 meldt een samenklinken van de klokken met 'de 
stemmen van herauten', bij de keizerkeuze van Karel V ging het gelui gepaard 
met tromgeroffel en saluutschoten, en in de zestiende eeuw klonken er ter gele
genheid van de canonisatie van de Franciscaan Francesco de Paola door de 
klokken heen opnieuw klaroengeschal en kanonschoten. 

In die tijd werden de klokken geluid door campanarii. Voorheen was het 
de taak van de koster geweest, die als luider althans officieel een lagere wijding 
diende te hebben ontvangen. (Clemens was als monnik dus bevoegd het luiden 
op zich te nemen.) Leed de bevolking in Clemens' Rome onder duur en decibels, 
de luiders zullen zich aan de zelfstandigheid van de klokken hebben geërgerd. 
Want zij moeten de extra gratificatie, verbonden met onophoudelijk luiden, zijn 
misgelopen. Toch hadden Aue's en Manns luiders nog geen reden tot klagen, 
want ze werden slechts geconfronteerd met een eenmalige belemmering van hun 
taakuitoefening. Hun opvolgers zouden na 1100 (en vanaf de vijftiende eeuw 
ook elders dan in Rome) kleinschaliger maar structureler worden gedupeerd. 
Toen sloeg met het horologium, een mechanisch uurwerk, aan de Lateraanse 
basiliek de automatisering toe. (Het zelfstandige gelui was dus in zeer beperkte 
zin toch "eine Tatsache der Geschichte".) 

0 Aldus de voorzitter van de plaatselijke klokkencommissie Henk Kramer. In: De klok 
hangt in de toren, het is vrede. VPRO-radio-uitzending "Onvoltooid Verleden Tijd" van 28 
december 1997 

7 Hoewel waarschijnlijk, is het niet zeker dat Aue al dacht aan een drie dagen durend gelui. 
Hij zegt alleen dat klokgelui Gregorius' intocht drie dagen tevoren aankondigt. Aangezet door 
het gelui, zou de bevolking hem drie dagreizen tegemoet zijn gelopen. (Vers 3755ff) Echter, er 
van uitgaande dat Gregorius en zijn begeleiders onderwijl niet stilstonden maar hun reis naar 
Rome voortzetten, zou de ontmoeting dus niet drie dagen maar slechts ongeveer anderhalve 
dag na aanvang van het gelui moeten hebben plaatsgevonden. Doch zelfs indien Gregorius 
pauze hield zodat de bevolking wel drie dagen nodig had voor de ontmoeting, zou men voor 
de terugweg opnieuw drie dagen nodig hebben gehad en zou het gelui, dat het volk uit Rome 
had laten vertrekken, zes dagen hebben geduurd. Indien ook Aue dacht aan drie dagen durend 
gelui, was het hem vermoedelijk minder te doen om het schilderen van een (ir)realistische 
situatie, dan om de symboliek van het getal drie. 

s Vele Zuid-Europese kerkklokken uit de dertiende eeuw - de eerste Romeinse in 1288 van 
de door Thomas Mann genoemde Santa Maria in Domenica - droegen de inscriptie "Mentem 
sanctam spontaneam honorem Deo et patriae liberationem". De Blaauw (1990:122,124) leest 
hierin een suggestie dat een abstracte geest de klok zelf doet luiden. Hoewel haar tekst Tho
mas Manns werk geheel buiten beschouwing laat, verduidelijken titel en motto van het artikel 
(de eerste zin van de roman) dat zij Der Erwählte in het achterhoofd had. Misschien verleidde 
de roman haar tot een onjuiste aanname. Met de inscriptie zal zijn gedoeld op de Heilige 
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Samenvattend moeten we constateren dat de auteur zich overwegend op 
de historische werkelijkheid baseert. 

Drie fictieve elementen 

Dat Thomas Mann met zijn Romeinse klokken aan de werkelijkheid refereerde, 
verwondert niet. Een roman of novelle die elke referentie aan de ons om
ringende wereld ontbeerde, zou onbegrijpelijk zijn. Zo zette Mann - het kwam in 
Hoofdstuk 11,1 aan de orde - het realistische klokgelui onder meer in om een 
ambiance te scheppen. De realiteit is onderdeel van de fantasie geworden en 
doet hetzelfde als een citaat: het is "Wirklichkeit die sich in Fiktion verwandelt", 
en de beschrijving waarin ze een plaats krijgt "Fiktion die das Wirkliche 
absorbiert".9 'Geciteerde' werkelijkheid dringt zich op en is dus zelf geen stem, 
i.e. verborgen informatie. Ze is manifest en biedt alleen de ruimte aan verborgen 
beweringen of, zoals in Der Erwählte, een realistisch kader waarbinnen irreële 
elementen opvallen. 

In het openingsfragment worden aan de realistische beschrijving van het 
gelui drie onwerkelijke elementen toegevoegd. Het eerste is de zelfstandigheid 
van het gelui, die door de pretekst werd aangediend. Het tweede element, de 
uitzonderlijke langdurigheid ervan, is uit het brein van de auteur ontsproten. 
Dat geldt ook voor het derde element, de psalmtitels. Al in de eerste alinea sug
gereert de auteur met het noemen van psalm-incipits dat de kerkklokken 
psalmodie - psalmteksten in een reciteertoon - ten beste geven. Psalmodieën, 
zoals het 'In Te Domine, speravi' en 'Beati quorum tecta sunt peccata', die de 
klokken in Clemens' geschiedenis ten gehore brengen, hebben in werkelijkheid 
niet geklonken en zouden dat ook niet hebben gekund, alleen al doordat klokken 
niet kunnen spreken. Alle drie irreële elementen zijn vreemde indringers binnen 
de voorts realistische beschrijving. Hier is de vermenging van fictie en werke
lijkheid dus gelaagd. De in de romanfictie opgenomen werkelijkheid, het realis
tische klokgelui, wordt op haai' beurt doorspekt met fictie. 

De verwerking van deze fictie vindt evenwel niet in alle drie gevallen op 
gelijke wijze plaats. De verteller ziet zich genoodzaakt het eerste element, de 
zelfstandige actie van de klokken, uitgebreid te verklaren: hij verbindt het met 
zijn eigen abstractie en almachtigheid. Daarmee presenteert hij het element als 
fictie. Het tweede element, de onwaarschijnlijk lange duur van het gelui, is 
fysisch mogelijk maar historisch onjuist en wordt daarom door Clemens, in elk 
geval bij de tweede beschrijving, eveneens verklaard: dat de klokken drie dagen 
en nachten luiden, wijst op de euforie van de hemelse luider, een gevolg van de 
onbegrijpelijkheid dat uitgerekend een vrucht en pleger van een schanddaad tot 
paus wordt gekozen. Daarmee is ook dit element als fictie ontmanteld. Het derde 

Geest, die maakt dat de gelovige zich door het gelui spontaan en vrijwillig tot God zal 
wenden. 

Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 151 
l 0 Z i e n t . 7 

154 



Hoofdstuk 11,4 

element, de psalmodie-fictie, wordt evenwel nergens als onhistorisch en zelfs 
onmogelijk verdedigd of anderszins als fictie geaccentueerd. Het sluipt daardoor 
- als fictie haast onmerkbaar - terloops de realiteit binnen. Daardoor is het ele
ment het omgekeerde van een citaat uit de werkelijkheid dat wordt verwerkt in 
fictie: de psalmodie is een fictief moment dat wordt geabsorbeerd door de 'geci
teerde' werkelijkheid van het gelui. 

Thomas Mann noemde het citaat in het algemeen "eine eigentümlich 
träumerische und reizvolle Vermischung der Sphären". Hij moet, ook gezien 
de context waarbinnen hij deze opmerking plaatst en de techniek waarmee hij 
zelf werkelijkheid binnen zijn fictie monteerde, hebben gedacht aan het impli
ciete citaat, namelijk het citaat zonder bronvermelding dat zelfs vaak als citaat 
onherkenbaar blijft. Want het luiden van psalmen is dank zij zijn verzwegen Ac
tiviteit veel dromeriger, en bewerkstelligt in veel sterkere mate een vermenging 
van fictie en realiteit, dan de openlijk 'geciteerde' werkelijkheid van het klokge
lui zelf, en dan de twee expliciet als fictie erkende elementen van de zelfstan
digheid en langdurigheid. Zoals het realisme van de gehele passage ook de 
psalmodiërende klokken een suggestie van realiteit verleent, zo verraadt deze 
luidende psalmodie ook juist de metamorfose van het historische gelui in fictief 
gelui en zien we dat door het citeren "das handgreiflich Reale ins perspektivisch 
Gemalte und Illusionäre schwer unterscheidbar übergeht".12 De 'melodieën' zelf 
worden bij name genoemd. Het is hun fictiviteit die is weggemoffeld in de (tot 
fictie geworden) realiteit. 

Thomas Mann zal dan ook niet van de lezers hebben verwacht dat zij 
stilstaan bij de onwaarschijnlijkheid van psalmodiërende klokken. Integendeel -
hij zal misschien juist de muziek hebben willen oproepen. Daarover hierna. 

Geëvoceerde psalmodie 

Hoe gedetailleerd een beschrijving van muziek of muzikale perceptie ook is, 
woorden (in zo een beschrijving) blijven in zeer strenge zin metaforen. Het 
noemen van elke noot, met de voorgeschreven uitvoeringswijze, zou neerkomen 
op een onleesbare 'muziekanalyse' die schreeuwt om een adequatere weergave, 
namelijk vervanging door een partituur of uitvoering. Over hoeveel muzikale 
parameters taal ook beschikt, zij is geen medium waarmee muziek kan worden 
gecomponeerd, noch een instrument waarmee onbekende muziek tot klinken kan 
worden gebracht of kan worden opgeroepen. Thomas Mann heeft in de be
schrijvingen van Leverkühns composities niet meer dan een suggestie van 
volledigheid weten te wekken. Maar zelfs als zijn aanwijzingen gedetailleerder 
waren geweest, hadden pogingen tot realisering van de door hem (en Adorno) 
bedachte composities - er zijn trouwens enkele van zulke ekfrastische pogingen 
ondernomen - bewezen dat beschrijvingen wel zeer geëigend zijn om op niet-
muzikale betekenissen te wijzen, maar van de muziek zelf op zijn best een vage 

" Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:151 
12 Ibid.: 150 
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impressie kunnen geven. Elke poging tot notatie of uitvoering van de beschre
ven muziek zal een ander muziekstuk opleveren. Zelfs het literair perceptueel 
maken van bekende (en dus bestaande) muziek stuit op problemen. 

Desondanks kan een beschrijving het onder omstandigheden winnen van 
(al dan niet fictieve) klank: in Der Erwählte is de luisteraar, de Romeinse 
bevolking, onderbedeeld in vergelijking met de lezer. De Romeinen horen 
slechts gebeier. De lezer daarentegen neemt, tijdens de beschrijving van het 
gelui, kennis van de incipits van twee psalmen: "In Te Domine speravi" en 
"Beati quorum tecta sunt peccata". Daardoor geactiveerd, kan hij (bij ver
trouwdheid met de reciteertoon) bovendien psalmodie vernemen, terwijl die 
voor de Romeinen onhoorbaar blijft. Is de psalmodie daarom een stem? Beschikt 
zij over een uitgesproken profiel dat afwijkt maar gelijkwaardig is aan en har
monieert met de andere stemmen? En doet de psalmodie zich verborgen aan ons 
voor? Daartoe moeten we haar opsplitsen. De lezer hoort immers twee zaken: 
een reciteertoon, dus muziek, en titels, dus taal. In de volgende paragraaf staan 
we stil bij de teksten, en in de volgende alinea bij de muziek. 

Die wordt niet beschreven maar ligt slechts in de titels verborgen, en is 
dus hoorbaar tijdens de vijf à zeven minuten leestijd van de opsomming der 
klokken. Zij is kortom een implicatie, al impliceert zij geen uitspraak maar een 
muzikaal 'statement'. Maar kan een implicatie van muziek straffeloos op één lijn 
worden gesteld met talige implicaties, dat wil zeggen met de andere stemmen in 
de klokken-passage? De reciteertoon deelt de aard van zijn verborgenheid - zijn 
hoorbaarheid als implicatie - met de andere stemmen. Als enige sacrale stem 
beschikt hij over een duidelijk profiel waarmee hij sterk afwijkt van de andere 
stemmen. De reciteertoon voldoet dus aan het polyfone kenmerk van de zelf
standigheid. Aangezien hij, net als de andere stemmen, niet akoestisch klinkt, 
behoeft zijn muzikale hoedanigheid geen belemmering te zijn voor een deel
name aan de stemmensynthese. Immers, anders dan Clemens' verteltoon (zie 
11,3: Clemens' toon) beheerst de reciteertoon de andere stemmen niet maar klinkt 
hij gelijkwaardig met hen mee. 

De laatste vraag die over de muzikale component van de psalmodie 
gesteld moet worden, is of zijn deelname aan de synthese een harmonische is. 
Anders gevraagd: laat deze muziek zich uit over de thema's van het proza en de 
mondialiteit, die Clemens' stem (en de andere stemmen) tot een harmonische 
stem bestempelden? (Zie 11,3: "Clemens als stem") Beschouwt men de reciteer
toon als een geïsoleerd fenomeen - wat we hier doen - dan verwijst hij naar een 
sacrale omgeving, naar christelijke waarden en misschien naar muziek in het 
algemeen. Een relatie met de hier harmoniserende idee (van een pleidooi voor 
proza en menselijkheid) lijkt me te ver gezocht. Los van de teksten vormt zij dus 
slechts een heterogene stem, een stoorzender binnen de meerstemmigheid. 
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Boete, genade en articulatie 

De psalmtitels worden genoemd en doen zich dus onverborgen aan ons voor. 
We gaan evenwel overijld te werk wanneer we concluderen dat Mann geen 
andere bedoeling met hen had dan te verwijzen naar muziek of naar de reciteer-
toon, of deze te evoceren. Want de psalmwoorden bevatten informatie. Dat is te 
danken aan de macht van de "Geist der Erzählung" die veel groter is dan die van 
gewone klokkenluiders. Hij kan juist de beperking van taal, die muziek kan 
beschrijven maar haar niet kan maken, inzetten om de hoeveelheid aan semanti
sche communicatie te vergroten. De Romeinse bevolking hoort slechts een 
chaotisch gebimmel. De lezer daarentegen krijgt, behalve een directe evocatie 
van dat gelui en een indirecte van psalmodie, een subtiel voorproefje van wat 
hem bij het verder-lezen te wachten staat. Want nog voordat de verteller hem 
aan het slot van zijn introductie lekker maakt met toespelingen op het vreselijk 
zondige kinderpaar, wijst hij al met de psalmtitels vooruit naar het verhaal. De 
verwijzing richt zich, zoals hierna uiteengezet, op de twee verbindende thema's -
de genade en het proza - en misschien ook op enkele motieven. 

A. Ehrentreich attendeert op de vermenging in Der Erwählte van de vele 
talen en bronnen. Daarbij wijst ze op het belang van de Latijnse psalm-incipits 
als vingerwijzingen naar het verhaal, een belang dat, zo stelt zij, wordt verdui
delijkt door de weggelaten helften van hun titels. Inderdaad schitteren deze 
ontbrekende teksten juist door hun afwezigheid.13 Het door Mann geciteerde "In 
Te Domine speravi" wordt gevolgd door het verzwegen "non confundar in 
aetemum" ("Bij U, Here, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden"). En de 
woorden "Beati quorum tecta sunt peccata" omarmen het ontbrekende 
"(...quorum) remissai sunt iniquitates et (quorum...)" ("Welzalig hij, wiens over
treding vergeven, wiens zonde bedekt is").14 Deze twee citaten vatten een 
hoofdthema van de roman, de genade die zal volgen op boetedoening, samen. 
Na de ontdekking van hun bloedverwantschap wijst Gregorius zijn vrouw erop, 
dat het aanmatigend en hoogmoedig is om (zoals Leverkühn deed) te geloven 
dat de begane zonde te groot is voor Gods vergevingsgezindheid. En hij zet haar 
aan tot vertrouwen: "Denn an sich selbst mag der Mensch verzweifeln, nicht 
aber an Gott und seiner Gnadenfülle." De theologisch onderrichte zoon en echt
genoot leerde uit de (psalm)boeken dat na een serieuze penitentie een bescha
ming niet meer hoeft te worden gevreesd: "Gottes Hand ist ausgestreckt, daß das 
nicht geschehe." Ook de verteller zelf wijst de lezers in zijn laatste maning op 
het heil van de vergeving voor de zondaar: "Denn würdigen mag ihn die Ahnung 
seiner Erwähltheit und ihm die Sündhaftigkeit fruchtbar machen, so daß sie ihn 
zu hohen Flügen trägt."15 Reeds de tweede helft van beide titels verduidelijken 
de verwijzende functie van de psalmen. 

Het volstaat evenwel niet de psalm-incipits te voltooien tot volzinnen; de 
reikwijdte van de verwijzing naar het verhaal is groter. Men dient de psalmtitels 

13 Ehrentreich 1964:149 met verwijzing naar Hatfield 1962 en Weigand 1952 
14 Vertaling: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 1989 
15 DE: 179,260 

157 



Hoofdstuk 11,4 

op te vatten als verwijzingen naar de gehele psalmtekst die er op volgt. Dan 
wordt de zinspeling op het thema van de genade bekrachtigd en ook de zinspe
ling op het tweede thema, dat van het zuivere proza, zichtbaar. Zoals de ster
vende Jezus met zijn zeven laatste woorden verwees naar de gehele 22e psalm 
die er op volgt16, zo verwees Clemens met het "In Te Domine speravï' naar de 
gehele 31e psalm. Al wat daarin wordt bezongen, keert terug in het verhaal. De 
psalm zingt, uitgebreider dan alleen de tekstaanvang, over Gods goedheid 
tegenover hen die op Hem bouwen en de lof aan Hem die "bewaart de getrou
wen", beklaagt de eigen zondigheid, vraagt om kracht in de strijd tegen de 
vijand, roept op tot vergelding van juist "de trotsen" (in de Luther-vertaling: 
"dem der Hochmut übt") en eindigt met een "uw hart zij onversaagd, gij allen, 
die op de Here hoopt." We worden, kortom, stilzwijgend voorbereid op de 
hoogmoed waar Willigis, Sibylla en hun zoon zich in navolging van Leverkühn 
aan bezondigen, op hun wroeging, op de noodzaak tot onversaagdheid en ver
trouwen in vergeving waaraan het Leverkühn ontbrak en zoals die pas in Der 
Erwühlte wordt gevoeld, en misschien zelfs op een der hoofdmotieven van de 
roman, Gregorius' "festhaltender Hand", waaraan hij de overwinning op zijn 
vijanden - eerst zijn stiefbroer Flann, dan zijn rivaal Roger en uiteindelijk zijn 
eigen hoogmoed - dankt. 

Het tweede thema waarop wordt gezinspeeld, dat van het proza, schuilt in 
de 32e psalm. Deze begint met het door Clemens geciteerde "Beati quorum", 
heet "De zegen der schuldbelijdenis" en is gewijd aan de idee dat bekering resul
teert in vergeving voor hem "in wiens geest geen bedrog is": "want zolang ik 
zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag;" (bij 
Luther: "tägliches Klagen"). Nog voordat Clemens lof spreekt op de zuivere 
grammatica en het gearticuleerde proza, beklaagt hij met zijn dromerige verzin
sel van psalmodiërende klokken dus al een van Gregorius' belangrijkste zonden, 
namelijk het (door Aue niet genoemde) verzwijgen van zijn twijfelachtige 
identiteit bij het sluiten van zijn huwelijk. Ook verwijst hij naar Gregorius' 
daarop volgende dagelijks weeklagen bij de aanblik van het tablet dat zijn twij
felachtige oorsprong verraadt. Dat weeklagen verandert ook hem (alleen bij 
Thomas Mann) telkenmale van een "wohlschaffene Jüngling" in een 
"Pönitenziat aus der Geißelkammer". Maar de verwijzing naar de 32e psalm 
doelt vooral op de openheid en duidelijkheid, die ook in Der Erwählte regelma
tig en dringend worden aanbevolen. Ik noem hier slechts het openhartige gekijf 
van Gregorius' stiefmoeder (dat bij Aue ontbreekt) waarin zij. volgens de abt 
godgewild, zijn vondelingschap openbaart, voorts naar Gregorius' eigen (bij Aue 
ontbrekende) pleidooi voor een zelfkastijding door "ausdrückliches Sprechen", 
naar Sibylla's (eveneens bij Aue ontbrekende) openhartigheid in haar biecht voor 
de paus waarin ze, liever dan de waarheid "lügnerisch einzubehalten", bekent 
willens en wetens bij haar broer en bij haar zoon te hebben gelegen, en naar haar 
absolutie die wel moet volgen, want "diese Gründlichkeit im Extrem ist größere 
Büße" dan welke liefdadigheid ook. En tenslotte bereidt het Beati quorum Cle-

1 Fromm 1980:186,187 
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mens' eigen formulering van de "zegen der schuldbelijdenis" voor: "Aber klug 
ist es freilich, im Sünder den Erwählten zu ahnen, und klug ist das auch für den 
Sünder selbst. Denn würdigen mag ihn die Ahnung seiner Erwähltheit (...)." 

Beide psalmtitels roepen psalmteksten op, die op hun beurt op de twee 
hoofdthema's uit het verhaal zinspelen. Ze doen enigszins denken aan de 
themaflarden die voor aanvang van een opera uit de orkestbak opfladderen of in 
de ouverture te horen zijn, en de kenner voorbereiden op de complete melodieën 
die hem tijdens de voorstelling worden voorgezongen. In dit geval gaat het om 
de thema's van de genade en het proza. In de volgende paragraaf licht ik het 
tweede thema en zijn band met het eerste toe. 

Proza en geest 

In Hoofdstuk 11,1 werd gezegd dat Clemens de 1er zijn tekst regelmatig onder
breekt met bespiegelingen over Taal en talen, proza en poëzie, uitspreken en 
verzwijgen. Het ligt voor de hand dat hij, als apologeet van de duidelijkheid, 
veel van zijn reflecties uitspreekt. Toch kan ook Clemens, zelfs als hij reflecteert 
over openheid, het musiceren niet helemaal laten. Sommige van deze reflecties 
zijn immers verborgen. Zoals in een eerder hoofdstuk genoemd, ligt al in de 
tweede zin van de roman tussen de regels en achter de woorden een eerste be
spiegeling verscholen. Ik doel op het "babylonische Durcheinander" van de 
klokken, met de er op volgende verduidelijking. Mann, of de verteller, wees met 
dit Oud-Testamentaire beeld zeker naar het ontbreken van articulatie dat mu
ziek, en in mindere mate ook dichtkunst - hoewel mooi "wie Kinder der Sünde 
es (...) öfters sind"18 - aankleeft. Want gebonden ritme en klank staan de vrij
heid, en daarmee de geest - ook de "Geist der Erzählung" - in de weg. 

In 1922 relateert Thomas Mann, zich beroepend op Novalis, schoonheid 
aan concreet leven, aan het individuele en het nationale (tot het "koloriet" waar
van hij krijgszucht en ridderdom rekent), en zet hij dit complex af tegen de 
humane maar abstracte idee van algemeenheid en internationaliteit. De tegen
stellingen worden echter tegelijkertijd verbonden: "Das Individuelle und Natio
nale" kenmerkt hij namelijk als "das romantische Persönlichkeitselement des 
Universellen" en daarmee als "Lebenspoesie".'9 Individualiteit en algemeenheid 
staan dus niet tegenover elkaar; het tweede bergt het eerste in zich. Hier vinden 
we een poging nationalisme en internationalisme, romantiek en algemeenheid, 
poëzie en geest, te verzoenen. "Alles Nationale', sagt Novalis, 'alles Temporelle, 
Lokale, Individuelle, läßt sich universalisieren und so kanonisieren und 
allgemein machen. Christus ist ein so veredelter Landsmann."' Mann citeert deze 
woorden in een achteraf pijnlijk aandoende poging zijn jeugdige, na de Eerste 
Wereldoorlog politiek labiele gehoor voor de democratie te winnen. Want, hoe
wel agerend tegen de romantische strijdlust, kiest hij voor een retoriek die het 

l7DE:107,177,254,255.260 
18 Ibid.:242 
19 Von deutscher Republik. In VdR: 122 
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vertrouwen van dat gehoor moet winnen. Dit is waarschijnlijk een van de rede
nen waarom hij niet zo openlijk partij trekt voor het algemene en internationale 
en een universele vrede als had gekund: "Möge die höhere und geistigere Sphäre 
die 'kanonische' sein, so ist die der Persönlichkeit vielleicht die innigere, 
vielleicht selbst die wirklichere." 

"Innig" en "werkelijk" of niet - de monnik Clemens, door wiens mond 
Mann een laatste maal verband legt tussen muzische gebondenheid en nationa
listische bindingen, wijst beide af en verdedigt de abstracte geest tegen het 
"werkelijke" en de mondialiteit tegen verinnerlijking en individualisme. Het 
koloriet van de strijdlust moet het pas in de loop van het verhaal ontgelden, maar 
voor binding - nationalisme - en gebonden taal - dichtkunst - heeft hij al in de 
inleiding niets dan geringschattende woorden over. De nationale talen noemt hij 
daar heidens en "sprachliche Landesgötter", en even later trekt hij van leer tegen 
wat hij een overdreven respect voor de poëzie noemt. Want niet op schoonheid 
en talige klankverschillen maar - en hier heeft Gregorius het woord - "auf den 
Geist komme es an."20 Deze alleen, de ene ondeelbare Waarheid, een mondiali
teit verwoord in gearticuleerde en voor iedereen ondubbelzinnig verstaanbare 
taal, dus in proza, is in staat de leugen te beboeten. 

"Wir sollen ausdrücklich sprechen und die Dinge bei Namen nennen zu 
unsrer Kasteiung", begrijpt Gregorius als hij en zijn 'Frau Mutter' hun verwant
schap ontdekken.21 Daarop trekt hij zich, ter boetedoening voor de dubbele in
cest, terug op een verlaten en door water omgeven rots om zich, met behulp van 
de melk die Moeder Aarde hem biedt, regressief te ontwikkelen tot een bepaald 
onpoëtische gedaante van foetale grootte, "klein, unfertig und unerwachsen". 
Dan wint de waarheid het van de werkelijkheid of het realisme: zijn (gebrek 
aan) aanzien staat zijn geloofwaardigheid in eigen en andermans ogen niet in de 
weg. Daardoor transcendeert juist deze op de spits gedreven moederbinding, 
anders dan bij Leverkühn, in zijn volwassenwording. Natuurlijk is de incest voor 
Mann ook hier een verzinnebeelding van de muzikale en nationale bindingen. 
En zij is dat niet voor Mann alleen. E. Fromm bijvoorbeeld spreekt over de 
"inzestuöse Bindungen an Blut und Boden, von der Unterwerfung unter Götzen 
(...)" en over de progressieve ontwikkeling naar de "Freiheit des Individuums" 
waarvan de Tora getuigt.22 Wat de carrière van Gregorius uitbeeldt, is de ge-
hoorgeving aan de oproep: "Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws va
ders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal (...) u zegenen, en uw naam 
groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. (...) en met u zullen alle geslachten 
des aardbodems gezegend worden"23, dus aan de oproep tot het ontstijgen aan de 
binding met moeder aarde, vaderland, nationalisme, individuele taal en klank. 
En het land dat de romanlezer getoond wordt, is dat van de geest. Zoals Mozes 
uitverkoren is om het uitverkoren volk de stenen tafelen voor te houden, zo con
fronteert Manns uitverkoren vondeling zichzelf onophoudelijk met het tablet 

' DE-.240 
Ibid.: 177 
Fromm 1Ç 

'Gen. 12,1-3 
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waarop zijn eigen waarheid staat geschreven, houdt Clemens de lezer zijn roe
ping tot abstracte "Geist der Erzählung" en houdt Mann ons, met zijn waar
schuwing voor de meertalige of -stemmige klokkenverwarring, de zegen van het 
gearticuleerde woord voor ogen. 

Zeitblom sprak ooit van de troost die gelegen is in de uitdrukking, dus in 
het feit dat "die Kreatur für ihr Weh überhaupt eine Stimme gegeben ist". Ook 
wees hij op de saamhorigheid tussen woord en moraal, tussen "sprachlicher und 
humaner Passion". Clemens verklaart zijn verkiezing tot abstracte prozavertel-
ler als de meest genadige die denkbaar is. En Mann in eigen persoon noemde 
literatuur, in tegenstelling tot muziek, "democratisch en civiel" en merkte op dat 
"alle Sittigung des Menschengeschlechtes (...) entstamme dem Geiste der Litera
tur".25 Het zijn enkele bondige maar voorts willekeurig uit vele anderen gekozen 
voorbeelden van de door Mann geformuleerde overtuiging dat moraal (en ver
geving) zijn verbonden met proza. Deze overtuiging is oud. Hoe oud, toont -
opnieuw een willekeurig voorbeeld - een natuurkundig geschrift in proza, dat 
rond 1200 in opdracht van Heinrich der Löwe werd samengesteld en in het 
(gerijmde) voorwoord al een verbinding legt tussen proza en waarheid en beide 
tegen het verdichtsel afzet.26 Het proza wordt gezien als de stof waarin de mo
raal gekleed gaat. 

Thomas Mann vulde deze opvatting echter aan met een wezenlijke, syn
thetiserende gedachte. Menselijkheid kan niet bestaan zonder dat "Geist" -
bewustzijn, moraal en proza - enerzijds, en natuur - het onbewuste, instinct, 
kunst en poëzie - anderzijds "nicht beide in einem Dritten sich aufheben, dem 
wir keinen deutlicheren aber auch keinen schöneren Namen zu wissen geben als 
eben diesen: Humanität."27 Hoe hij zich de esthetische weerslag van deze hu
maniteit voorstelt, zal in Hoofdstuk 11,6 worden besproken. 

De harmonie 

Ik resumeer het voorgaande en trek een conclusie. De psalmodieën, die niet in 
het gebeier maar in de beschrijving daarvan verborgen liggen, en daarom alleen 
door een abstracte klokkenluider ten gehore kunnen worden gebracht, vatten op 
voorhand de twee hoofdthema's van het Gregorius-verhaal samen. Het eerste 
thema is de uitmonding van de hoogmoed, die ligt in de te individuele 
(poëtische) binding, via zondebesef, berouw en boetedoening, in de heil
brengende absolutie. Het tweede is de meest wezenlijke vorm van de boete
doening, het articuleren van de zonde in voor de wereld duidelijk verstaanbare 

26 Vgl. Plate 1994:10,11 
Zum sechzigsten Geburtstag Ricardo Huchs. In RuA:554. Dat Zeitblom, hoewel huma

nist, een grote liefde voor muziek koestert, beschouwt hij zelf als een van de "Widersprüche, 
die, ob man es nun bedauere oder seine Freude daran habe, von der Menschennatur unab
trennbar sind." (DF: 17) 
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Taal. De thema's zijn dus nauwelijks van elkaar te scheiden. Maar ze zijn - de 
absolutie zijnde een ethisch en de articulatie zijnde een esthetisch begrip - wel 
duidelijk te onderscheiden. Hun profielen verschillen bovendien met die van de 
andere stemmen. Ze bezitten dus zelfstandigheid. 

Bovendien verbergen ze twee ideeën, de ethische idee van de humaniteit 
en de esthetische idee van de uitdrukking in proza. Deze ideeën, die beide ont
binden en verlossen en dus de vrijheid betreffen28, vormen de harmonie waarin 
de polyfone stemmen, waaronder de in dit hoofdstuk behandelde stemmen van 
de absolutie en het proza, zich verbinden. 

' Zie bijvoorbeeld het krantenartikel uit 1948, getiteld Geist ist Freiheit. (In FdT:352) 
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