
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


DANKWOORD 

Het was met groot plezier dat ik een aantal jaren aan dit boek heb gewerkt. Niet 
alleen bestudeerde ik menig literair (en muzikaal) kunstwerk en boeiende be
schouwing, maar ook genoot ik van de bijstand die ik ondervond van een aantal 
vrienden. 

Door de bereidheid van John Neubauer het promotorschap op zich te 
nemen, ontstond voor mij een ideale werksituatie. Zijn bemoeienissen met de 
studie waren intensief maar boden alle ruimte. Hij bemoedigde zonder op te 
jagen, opperde in plaats van te verlangen en keurde niet af maar stelde vragen. 
Zijn grote kennis, bereidwilligheid tot grondig lezen, herlezen en discussiëren, 
en streng geheven wijsvinger (waaraan ik mij vastklampte om niet uit te glijden 
op zijn terrein, dat van de literatuurwetenschap) hebben mijn kennis dus op de 
meest aangename wijze verrijkt. 

Eén aspect liet John Neubauer genereus aan anderen over. Het was de 
controle op de Nederlandse taal waarvoor voorlopig werd gekozen. Ik legde 
haar vol vertrouwen in handen van mijn 'leesvriend' Arthur van der Drift, tijdens 
de vele avonden dat wij ons over de tekst bogen. Ooit mijn student, oefende hij 
nu als collega met genoegen wraak voor mijn vroegere gestrengheid en, gehol
pen door zijn gedegen vakkennis die voor editeren nodig is, ging hij vooral 
onduidelijkheden, stilistische problemen en germanismen te lijf. Bovendien 
fungeerde hij bijna de klok rond als technische 'helpdesk'. Ik betwijfel of hij mij 
in zijn studietijd even erkentelijk was voor mijn kritiek als ik het nu was voor 
die van hem. Daar waar de tekst leesbaar is, klinkt zijn stem mee. 

En die van Eddie Vetter. Aan de talloze discussies die wij op elk denk
baar gebied des levens als studievrienden voerden, is na meer dan een kwart 
eeuw, waarvan de tweede helft als collega's aan de Universiteit van Amsterdam, 
geen eind gekomen. De laatste tijd werden ze onder meer gewijd aan dit boek, 
met name de eerste twee hoofdstukken. 

Dat Gerard Broers de studie muziekwetenschap na zijn kandidaats
examen inruilde voor de filosofie, betreurde ik ooit als zijn medestudent. Later 
profiteerde ik ervan, de afgelopen tijd door de consequenties te trekken uit zijn 
grotendeels terechte gemopper over opmerkingen in deel I van mijn studie. 

Hoeveel belangwekkende informatie, nuttige adviezen en gerechtvaar
digde kritiek ik ook van ieder van hen en anderen ontving, vaak was ik 
natuurlijk koppig en hield ik voet bij stuk. Onjuistheden in dit boek komen dan 
ook geheel voor mijn rekening. Met geen van hen die hier zijn genoemd, was 
deze samenwerking de eerste. Moge zij ook de laatste niet zijn geweest en ik in 
staat worden gesteld tot revanche. 

Bij twee vrienden en vakgenoten is geen revanche meer mogelijk. Hoog
leraar Frits Noske, die een stevige basis legde voor mijn musicologische kennis 
en me steeds opnieuw, tot in zijn laatste levensdagen, voor het vak enthousias
meerde, overleed in september 1993. Ook Andries Höweler leerde mij vanaf de 
eerste tot de laatste dag van mijn studietijd zeer veel en gaf, als mijn liefste 

245 



vriend en begaafde medestudent, alle steun en inspiratie die men zich maar kan 
wensen. Zijn sterven in mei vorig jaar was niet nodig geweest om mij te doen 
beseffen wat ik, ook als musicoloog, aan hem te danken heb. 

Behalve mensen waren ook instellingen een zegen. Het Thomas-Mann-
Archiv in Zürich schonk mij een week lang gastvrijheid en gaf ook daarna nog 
probleemloos en prompt de nodige informatie. Dat deden ook de Openbare 
Muziekbibliotheek en bibliotheek van de Stichting Toonkunst in Amsterdam, 
waarmee ik mij al dertig jaar lang verbonden voel. De twee bibliotheken boden, 
ooit samen met het Instituut voor Muziekwetenschap in één gebouw, de musico
logen een vakgerichte omgeving. Hun bezit is nog steeds van grote waarde voor 
de muziekwetenschap en een intensivering van de binding tussen beide instel
lingen en Universiteit daarom zeer in het belang van de laatste. 

Hoeveel intellectueel materiaal ook ter beschikking werd gesteld, een 
boek wordt niet geschreven en uitgegeven zonder tijd en geld. Dat ik daarover in 
voldoende mate kon beschikken, dank ik onder meer aan de Universiteit van 
Amsterdam. 

Mijn echtgenoot, John Wolbers, uitte zijn liefdevolle belangstelling in het 
bieden van zowel materiële als intellectuele en morele steun. Hij droeg daarmee 
in zeer belangrijke mate bij aan de totstandkoming van dit boek en het ge
noemde plezier bij het schrijven. Aan hem is de studie opgedragen. 

Amsterdam, maart 1999 
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