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Hoofdstuk 1,2 

VERBORGENHEID 

Denoterende muziek 

De taal is, aldus K. Mandelkow, "bei Joyce weitgehend der Mitteilungsfunktion 
enthoben und zum reinen Träger unmittelbaren Ausdrucks geworden". Deze 
onmiddellijkheid verleidde ertoe om, zoals Mandelkow vervolgt, de compositie-
vorm van Ulysses vaak met muzikale begrippen te omschrijven.' Hieruit, en uit 
vele van dergelijke opmerkingen door anderen, blijkt de opvatting dat muziek 
onder meer van taal verschilt door haar onvermogen concrete informatie te 
geven. Wil ze toch iets concreets meedelen, dan moet ze zich verbinden met 
buitenmuzikale fenomenen. Als met de muziek een tekst of impliciet een context 
of (muzikale) pretekst meeklinkt of wanneer ze (geluiden) imiteert, dan kan met 
behulp daarvan aan bepaalde muzikale elementen, waaronder motieven of the
ma's, een concrete betekenis worden verleend. Op dit principe berust bijvoor
beeld het leidmotief (Zie 11,6). Wil men nog verder gaan en in instrumentale 
muziek met een pretekst vertellende passages onderscheiden van dramatische, 
dan vereist dat een ingenieuze analyse, zoals die van Paul Dukas' orkestwerk 
L'apprentice sorcier door C. Abbate. 

De pretekst van Dukas' compositie is Goethe's dramatische ballade Der 
Zauberlehrling. Bij haar zoektocht naar de "unsung voice" van de verborgen 
verteller in het instrumentale werk, slaagt Abbate zowel in een betekenisverle
ning aan het muzikaal dramatische deel als in een afbakening van dit mimetische 
gedeelte ten opzichte van de laatste tien maten, die in haar ogen diëgetisch ofwel 
narratief zijn. Zij redeneert, samengevat, als volgt. De laatste woorden van de 
ballade zijn (zoals gezegd zuiver orkestraal) ten tonele gevoerd. Dan volgt de 
slotpassage, waarin de muzikale motieven die deze woorden representeerden, 
sterk gevarieerd worden herhaald. De variatie wijst erop dat de voorafgaande 
muzikale uitbeelding ten einde is en er in het slotfragment een muzikale verteller 
klinkt/ Daar de herhaling van de motieven sterk is gevarieerd, kan de epiloog 
worden geïnterpreteerd als een betoog in indirecte rede en verleden tijd. 

1 Mandelkow 1962:53 
2 Abbate:30-60 

De aanhalingstekens waarin de teksten van Goethe's twee sprekers - leerling en tovenaar -
telkens zijn vervat, wijzen er, aldus Abbate, op dat de teksten worden geciteerd. Zij maakt 
daaruit op dat er achter de schermen een verteller aanwezig is en de aanhalingstekens het 
drama afbakenen ten opzichte van een onzichtbaar maar geïmpliceerd vertellend gedeelte. Op 
de mogelijkheid dat de aanhalingstekens niet van een verteller maar van de auteur afkomstig 
zijn, dat wil zeggen dienen om de twee stemmen onderling af te bakenen, gaat zij niet in. Lo
gischerwijze zou Abbate moeten concluderen dat in Goethe's ballade Epiphanias, waar de 
dialogen niet in aanhalingstekens zijn gevat maar wel afwisselen met vertellende passages, 
juist een verteller ontbreekt. 
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Hoofdstuk 1,2 

Deze redenering steunt op de juiste aanname dat aan muzikale motieven 
een betekenis kan worden verleend, die zij na de verlening behouden. Merk
waardigerwijze laat Abbate deze aanname los, wanneer zij vervolgens stelt dat 
de talige inhoud van de epiloog, dus dat wat ter afsluiting van het stuk wordt 
'verteld', altijd verborgen zal blijven. Hier zou sprake zijn van - zij benut een 
aforisme van Adorno - een "Erzählen ohne Erzähltes".4 Deze stelling roept de 
vraag op waarom de motieven, die in het dialogiserende deel van Dukas' com
positie een duidelijke (aan Goethe's tekst ontleende) betekenis kregen toege
schreven, hun betekenis aan het narratieve slot hebben verloren. Waarom met 
betrekking tot dit slot wel spreken van modi als indirecte rede of verleden tijd, 
en niet ook vaststellen dat het bij de inhoud, gezien het feit dat de betekenisvolle 
motieven worden herhaald, dus moet gaan om een samenvatting of conclusie 
van het voorafgaande? Juist Abbate's gedachtengang verduidelijkt dat muziek 
niet alleen kan vertellen, maar wel degelijk ook iets bepaalds kan vertellen wan
neer zij intra- of intertekstueel naar een ander stuk tekst of een context verwijst. 
Het kan daarbij ook gaan om een andere notentekst, dus - door Abbate op niet 
geheel overtuigende wijze ontkend - om een citaat uit een muziekstuk. 

Verborgen uitspraken 

Maar het is waar dat men met het aanwijzen van vertellers en het verstaan van 
beweringen in muziek niet de vinger heeft gelegd op een intrinsieke eigenschap 
van muziek. Deze muzikale essentie zal de zogenoemde abstracte muziek - dat 
wil zeggen muziek waarin niet wordt gestreefd naar een verbinding met een 
tekst, pre- of context - moeten demonstreren. De uitdrukking van dergelijke 
muziek lijkt onmiddellijk, zoals Mandelkow het formuleert, dus zonder tussen
komst van het verklarende woord. (Zie het citaat waarmee dit hoofdstuk aan
vangt.) Deze onmiddellijkheid wordt duur betaald. Want doordat het woord ont
breekt, blijft hetgeen wordt uitgedrukt, de inhoud, verborgen. J. Neubauer stelt 
dat "instrumental music cannot alternate between showing and telling, cannot 
speak in first or third person, distinguish between external and internal narrators, 
speak in indirect and free indirect discourse, distinguish between public and pri
vate voices, narrate or focalize on different levels."5 Deze stelling is, zoals bleek 
uit Abbate's analyse, niet van toepassing op alle instrumentale composities maar 
specificeert, evenals de opmerking van Mandelkow, de essentie van wat muziek 
(dat wil zeggen: muziek zonder kennelijke buitenmuzikale referenties) in het 
algemeen onderscheidt van letterkunde - een ontbreken van metaforiek of mi-
mese. 

Althans de indruk van zulk een ontbreken. Want 'zegt' abstracte muziek 
werkelijk niets? Een uitvoerige muziekesthetische verhandeling over de histori
sche ontwikkeling van de visie op muziek en haar betekenis, is hier niet op zijn 
plaats. Ik beperk mij tot enkele opvattingen van muziek als een semantische 

4 Abbate 1991:60 
'Neubauer 1997:118,115 
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functie. Albert Roussel is een van de velen die muziek een taal noemen en 
daarmee een betekenis impliceren. De toevoeging dat deze taal, zoals hij zegt, 
min of meer onbegrijpelijk is, doet daar niets aan af; daarmee wordt slechts 
erkend dat de betekenis verborgen blijft. Aron Copland meent dat muziek een 
betekenis heeft maar het probleem er in schuilt dat die betekenis niet onder 
woorden te brengen is. D. Cooke concludeert uit deze twee uitspraken dat men 
het nooit eens zal zijn over wat Beethoven, Berlioz en Mahler nu precies hebben 
"gezegd". Hij geeft daarmee eveneens te kennen niet aan een verborgen maar 
aanwezige betekenis te twijfelen.6 Zoals we zagen, spreekt Mandelkow van een 
"onmiddellijke uitdrukking". Ook dat roept de vraag op naar wat wordt 
uitgedrukt en lijkt de romantische opvatting tegen te spreken dat muzikale pro
ducten slechts "tonend bewegte Formen" zouden zijn. Laten we goed luisteren 
naar E. Hanslick, van wie dit vaak geciteerde woord uit 1854 afkomstig is. Hij 
probeert er zijn lezers - met name Richard Wagner es. - er honderd pagina's 
lang met grote stelligheid en in briljante bewoordingen (niet als eerste) van te 
overtuigen dat muziek niets anders dan zich zelf betekent.7 Zelfs Hanslick krab
belt namelijk aan het slot van zijn betoog, voorzichtig maar theoretisch door
slaggevend, terug: muziek mag dan wel geen andere "Inhalt" hebben dan haar 
eigen tonen en de verbindingen daartussen, zij heeft wel een "geistiger Gehalt". 
Dit gehalte bewerkstelligt een verbinding met buitenmuzikale ideeën, waardoor 
muziek dus toch meer is dan absolute vorm en mooi, namelijk een klinkende 
afbeelding van de "Bewegungen im Weltall".8 Wat hij hiermee op zijn minst 
aangeeft, is dat muziek misschien geen denotaties maar in elk geval wel conno
taties biedt. 

Dit voorbeeld toont aan dat muziek zelfs door een van de strengste apo
logeten van haar "absolute" aard wordt opgevat als - zoals S. Bruhn het formu
leert - "carrying a message from another realm".9 Thomas Mann viel de muziek 
vaak aan op haar inhoudsloosheid. Maar wanneer hij muziek "gesprochene 
Unausgesprochenheit" noemt, verraadt ook hij zijn gevoel dat zij weliswaar niet 
uitspreekt maar wel spreekt. Noemde Robert Schumann tonen "höhere Worte", 
Mann belichtte dezelfde verhevenheid vanuit het omgekeerde standpunt, toen hij 
muziek door een van zijn personages - Jaakobs kleindochter Serach - liet ken
schetsen als "höheres Schweigen".10 Zo brengt ook Serach minder het niet-spre-
ken dan het niet-uitspreken van muziek onder woorden. 

Muziek wordt dus, ook als zij 'absoluut' is, door velen beschouwd als een 
verzameling 'uitspraken' of een 'uitspraak'. Dat geldt niet alleen voor een com
plex stuk muziek in zijn geheel, maar ook voor eenstemmige muziek of een stem 
in meerstemmige muziek. Wel blijft de betekenis van zo een muzikale uitspraak 

"Cooke 1959:ix,xi 
7 Hegel bracht de visie van de identiteit van muzikale vorm en inhoud met stelligheid onder 

woorden, (vgl. Dahlhaus 1988:140,141) 
8 Hanslick 1991:32,104. In latere uitgaven schrapte de auteur de laatste passage, vermoe

delijk uit tactische overwegingen. 
'Bruhn 1997:48 

U:JB;JE:436 
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inderdaad onuitgesproken, althans verborgen en vatbaar voor velerlei interpreta
ties, waarvan er geen enkele falsifieerbaar is. Adorno noemt dit de vloek van de 
meerduidigheid. "Was [muziek] sagt, ist als Erscheinendes bestimmt zugleich 
und verborgen", zo stelt hij. (Zijn opvatting van muziek als een poging de god
delijke Naam tot klinken te brengen, moet als een verwijzing naar die verborgen 
bepaaldheid worden opgevat.)" Hij doelt op het ontbreken van een ondubbel
zinnige inhoud, dus op het muzikale enigma. Een analyticus die absolute muziek 
op stemmen aftast, is aangewezen op klank die suggereert slechts te verwijzen 
naar klank. Hij kan (en zal) dus niet verwachten eenduidige uitlatingen te vin
den. 

Stemmen 

Men kan zich bij het zoeken naar polyfonie in literatuur beperken tot de ken
merken van polyfonie: gelijktijdigheid en zelfstandigheid van de stemmen en 
harmonie tussen hen. Maar gaat men op zoek naar literaire polyfonie met de be
doeling de vinger te leggen op een wezenlijk muzikaal aspect van een stuk proza 
(of poëzie), dan zal met de verborgenheid rekening moeten worden gehouden. In 
dat geval doet men er dus logischer aan niet te steunen op concrete semantische 
mogelijkheden van muziek waarin het woord, of een ander buitenmuzikaal fe
nomeen, ex- of impliciet is opgenomen, zoals in L'apprentice sorcier. Het is 
zuiverder om zich te beperken tot het typisch muzikale en dus in de talige tekst 
op zoek te gaan naar verborgen elementen. Want een literaire uitspraak die we
zenlijk muzikaal is, zou iets van dat muziek-immanente enigma dienen te bezit
ten. 

Echter, zoals muziek zich kenmerkt door verborgenheid en niet door de
notatie, zo wordt taal omgekeerd, getypeerd door denotatie en niet door ondui
delijkheid. De primaire functie van (omgangs)taal is juist een onverborgen bete
kenen. Anders dan in muziek is dat wat wordt gezegd gewoonlijk relatief dui-

- delijk. Het is waar dat de duidelijkheid in de literaire praktijk vaak bewust wordt 
vermeden. Maar in die gevallen wordt de taal dan ook in haar primaire, denote-
rende functie aangetast. De verborgenheid kan dus niet liggen in de betekenis 
maar moet het teken zelf betreffen. Het uitspreken zelf zal verborgen moeten 
zijn. Met andere woorden - terwijl verborgen uitspraken door (of in) muziek 
zich uitsluitend kunnen openbaren in (klinkende of genoteerde) tekens, schuilt 
de verborgenheid van literaire uitspraken juist in het ontbreken van (klinkende 
of genoteerde) tekens. 

In Hoofdstuk 1,1 werd geconstateerd dat polyfonie een simultane mani
festatie van stemmen verlangt. Nu kan bij een niet genoteerde (i.e. verborgen) 
uitspraak moeilijk worden gesproken van een manifestatie van een stem. Deze 
zal anderszins 'hoorbaar', althans percipieer- of verneembaar moeten zijn. De 
vereiste simultane manifestatie van stemmen in meerstemmige muziek zal zich 

Adomo 1984:139 
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bij literaire meerstemmigheid dus moeten vertalen in een simultane verneem-
baarheid. Dit is een gevolg van het materiaalverschil tussen muziek en literatuur. 
Ik zou zo een verneembare stem vanwege haar verborgenheid 'in muzikale zin 
hoorbaar' willen noemen. Zij kan worden beschouwd als het omgekeerd even
redige equivalent van de wel genoteerde (of noteerbare) maar inhoudelijk onbe
paalde stem of partij in muziek. Daarom versta ik onder een stem in literaire 
meerstemmigheid een niet genoteerde of niet klinkende, ofwel een verborgen 
uitspraak. Het vernemen van zo een niet manifeste uitspraak lijkt alleen moge
lijk wanneer zij verborgen ligt in een uitspraak die wel manifest is. De verbor
gen uitspraak zelf is niet manifest maar 'spreekt' mee. Het enigmatische van een 
literaire stem betreft dus niet klinkende verborgenheid of "gesprochene Unaus
gesprochenheit" maar, omgekeerd, niet-klinkende hoorbaarheid, 'unausgespro
chenes Sprechen'. 

Ik vat samen. Menigeen hoort ook in zuiver instrumentale 
(meerstemmige) muziek zonder (pre)tekst of context een discursieve functie, dat 
wil zeggen een stem (of stemmen) die verwijst (verwijzen) naar iets dat buiten 
de muziek zelf is gelegen. Deze verwijzing is onbepaald: de betekenis blijft ver
borgen. Sluit men zich bij deze opvatting aan, dan biedt de literatuur een equiva
lent. Een verborgen stem in proza doet het omgekeerde van een stem in muziek. 
Ook zij is 'veelzeggend' maar blijft, in plaats van inhoudelijk onbepaald, 
"unsung" ofwel ongeschreven. Zij, dat wil zeggen haar betekenis, ligt verborgen 
in of achter een onverborgen tekst. Toch is zo een ongeschreven literaire stem te 
verstaan, want ook zij 'klinkt', zij het in stilte. Ze is verneembaar, ofwel in muzi
kale zin hoorbaar. Om deze muzikale hoorbaarheid noem ik haar hier een stem. 
Alleen deze stille stem lijkt deel uit te kunnen maken van een muzikale meer
stemmigheid in literatuur. In deze gedachtengang wordt literaire polyfonie dus 
gevormd door een simultaan samengaan van impliciete uitspraken. 

Net als een stem in muziek spreekt een literaire stem dus wel toe maar 
niet uit. De term 'uitspraak' (of 'uitlating' en 'uiting') is daarom in dit verband een 
weinig gelukkige. 'Inspraak' of 'toespraak' zouden logische alternatieven zijn, als 
deze begrippen zouden verwijzen naar uitspraken en niet naar een conditie voor 
een uitspraak respectievelijk een reeks uitspraken. Ook de meeste synoniemen 
van 'uitspraak' (bewering, verklaring, mededeling, verkondiging enzovoorts) 
bewerkstelligen associaties met een bepaalde inhoud of toon van hetgeen wordt 
uitgesproken. Die associaties dienen hier te worden vermeden. Bovendien ont
breekt in deze begrippen het aspect van de verborgenheid. De term 'het verzwe-
gene' - de aanwezige maar onuitgesproken gedachte - zou weliswaar correct 
zijn, maar legt te veel het accent op het onuitgesprokene en te weinig op de 
aanwezigheid en verneembaarheid. De term 'het gezegde' verwaarloost daaren
tegen de verborgenheid en heeft bovendien de betekenis van redekundig predi
kaat. Daarom gebruik ik in het vervolg van deze discussie, in plaats van 'uit
spraak', de term subtekst. Onder omstandigheden worden ook 'aanduiding' of 
'implicatie', en 'zinspeling' of 'toespeling' gehanteerd. De onverborgen, geschre
ven tekst waarin de subtekst meeklinkt, noem ik de manifeste tekst of supra-
tekst. 
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Niet-stemmen 

We moeten vaststellen dat vrijwel elk literair kunstwerk min of meer muzikaal 
is. Een dergelijke werk pleegt immers gelaagd te zijn, waarmee het, zoals Tho
mas Mann zegt, "immer gleichsam auf verschiedenen Ebenen spielt, und es sich 
also um einen musikalischen Komplex von Reizen und Absichten handelt 
(...)"'2 Beperkt de tekst zich tot twee niveaus, namelijk de manifeste tekst of 
supratekst en de verborgen meeklinkende stem of subtekst, dan betreft het mu
zikale eenstemmigheid. De supratekst zelf ligt immers niet verborgen en is dus 
geen stem. Zij presenteert zich expliciet in de geschreven woorden en soms 
hardop door een voorlezer. (Teksten van Thomas Mann en anderen tonen vaak 
een complexere vorm van "hoger zwijgen". Het wemelt soms van stemmen (i.e. 
zinspelingen) die, bij afwezigheid van een eigen verwoording, in stilte meeklin
ken.) De manifeste tekst vormt in deze redenering, hoewel een uitspraak, zoals 
opgemerkt geen stem. Wat hij wel is, dat wil zeggen met welk element in mu
ziek de manifeste tekst te vergelijken is, zal in Hoofdstuk 1,6 worden besproken. 
Zoals we constateerden, is de manifeste tekst echter nodig om een verborgen, 
i.e. ongeschreven maar verneembare uitspraak te doen. De manifeste tekst leent 
zijn woorden aan de verborgen uitspraak. De laatste kan dus, anders dan een 
stem in muziek, niet geïsoleerd bestaan; zij kan slechts mee'klinken'. 

Moeten we inderdaad de consequentie trekken en de niet-muzikale uit
spraken - het vertelde, de dialogen, de citaten die als zodanig worden ontman
teld enzovoorts - dus van een literaire meerstemmigheid uitsluiten? Ik merkte op 
dat de enigmatische inhoud in muziek strikt genomen geen bijzonder kenmerk 
vormt van een polyfone stem, maar dat de verborgenheid behoort tot het wezen 
van muziek überhaupt. En hoewel polyfone literatuur aan de kenmerken van 
polyfonie moet voldoen, hoeven we er niet van te eisen dat zij wezenlijk muzi
kale verschijnselen vertoont. Het zou dus aanvaardbaar zijn af te zien van het 
kenmerk van de verborgenheid. Dat zou ook de genoteerde uitspraken tot stem
men bestempelen. Dat ik mij bij literaire meerstemmigheid inderdaad zal beper
ken tot verborgen stemmen, komt voort uit de wens niet alleen te tonen dat lite
raire polyfonie theoretisch denkbaar is, maar ook dat zij wezenlijk muzikaal kan 
zijn. 

Anders geformuleerd - de muzikaliteit van een stuk prozatekst kan liggen 
in de typisch muzikale verborgenheid van zijn stem(men). Muzikale parameters 
die met de kwaliteit van de toon te maken hebben (toonhoogte, toonduur, timbre 
enzovoorts) zijn in taal niet weg te denken. Dat onderscheidt hen van de verbor
genheid. Aangezien dergelijke elementen dus zowel taal- als muziek-immanent 
zijn, zijn ze minder typisch muzikaal dan de verborgenheid. Kortom: alleen als 
een aanwezige uitspraak schittert in verborgenheid is zij (muzikaal) hoorbaar en 
noem ik haar een stem. Later zal blijken vaak wordt gezocht en zelfs gestreefd 

" Ein Wort zuvor: mein Joseph und seine Brüder. In RuA:99 (accent, si) 
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naar een simultaneïteit van manifeste 'stemmen'. Het betreft dan geen samen
gaan van betekenissen maar een van klanken. Een dergelijke poging tot vertalen 
naar de literatuur van een klankprocédé uit de muziek, blijkt gedoemd te mis
lukken. Het resultaat van een simultaneïteit van klinkende teksten is een 
heterofonie of, bij een te grote gelijkenis van de klanken, een unisono. Deze ver
schijnselen zullen opnieuw ter sprake komen in de volgende hoofdstukken, tij
dens de discussies naar aanleiding van concrete voorbeelden. Reeds de volgende 
paragraaf biedt de gelegenheid tot enkele opmerkingen over een heterofone si
multaneïteit. 

Voorbeelden 

Zoals gezegd, merkt Mandelkow op dat de experimentele wijze waarop aan de 
nieuwe roman gestalte wordt gegeven, aanzet tot muzikale vergelijkingen. " Dat 
geldt ook voor experimentele poëzie, bijvoorbeeld het volgende fragment uit 
Paul van Ostaijens bundel Music Hall (1916). Om te beginnen wekt de dichter 
met zijn grafische notatie de indruk muzikale taal te willen laten horen. (Zoals 
hierna blijkt, verwijst zij zelfs naar bestaande muziek.) Ik merkte hiervoor op 
dat het niet de klank is die muziek wezenlijk onderscheidt van taal. De muzikali
teit van het fragment schuilt dan ook niet zozeer in deze klank-evocerende 
vormgeving van de losse woorden en in de wisseling van de taaiklank 
(Nederlands, Frans, Italiaans). Wat hier wel aan muziek doet denken, zijn de 
onder elkaar geschreven Franse regels. Want ze zijn door een accolade verbon
den op dezelfde wijze als simultaan klinkende stemmen tot een zogenoemd sys
teem in een partituur. 

L u ' l g i n i drama in volle slag 

filmtoeschouwer let op de muziek en 

|e weet hoever de film is 

leer het woordeboek van de filmmuziek 

zonder magie 

je hoeft niet naar de film te kijken 

muziek vertelt precies 

Wat de muziek "precies vertelt", betreft de "lente van de zieke jongeling". Dat 
wordt dan als volgt genoteerd: 

13 Mandelkow 1962:53 
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I 
Lente van de zieke jongeling 

minnesmarlrayon 

Pourquoi me R E V E I L L E R 

souffle du 

printemps 0 » 

Misschien dienen de Franse regels dus synchroon te worden gelezen of verstaan. 
In dat geval brengen ze geen harmonie voort maar klinkt er, dank zij de onver-
borgenheid van de 'stemmen', een heterofonie. Maar ook als de accolade geen 
muziektechnische betekenis bezit, schijnt er hier sprake te zijn van simulta-
neïteit. M. Reynebeau wijst er namelijk op dat de dichter overal streefde naar 
sonoriteit, waaronder hij "de resonantie van een woord in het onderbewustzijn" 
verstaat. In deze onderbewuste resonantie verenigen zich, aldus Reynebeau, de 
klank en de betekenis van het woord.14 Men zou in dat geval van een 'twee
stemmigheid' kunnen spreken, ware het niet dat elk verstaanbaar uitgesproken 
woord een samengaan van klank en betekenis, dus een "resonantie", vertoont, 
waardoor de term 'meerstemmigheid' aan betekenis zou inboeten. Bovendien -
en daarom gaat het hier - staat de eis van verborgenheid de benaming stem, en 
dus meerstemmigheid, in de weg. De 'stemmen', klank en betekenis, treden - al 
ervaren we hun samengaan misschien alleen onbewust - onverborgen aan het 
daglicht. 

Een stem die hier wel verborgen blijft, is die van Werthers aria "Pourquoi 
me réveiller", uit de opera Werther. In tegenstelling tot een aantal andere opera's 
worden Jules Massenet, zijn werk noch de titelheld in het gedicht genoemd. Wat 
zich onverborgen presenteert, is de onverborgenheid van bepaalde filmmuziek 
die door de manifeste tekst van dit fragmentje wordt gereflecteerd. Het fragment 
lijkt de rollen te willen omdraaien. Het gedraagt zich als muziek door inhoud 
(Massenets muziek) te verzwijgen, en geeft ondubbelzinnig te kennen dat be
paalde muziek in staat is iets "precies te vertellen". 

Een gebrek aan verborgenheid dat enigszins vergelijkbaar is met de hier
voor genoemde onverborgenheid van woordkJank en -betekenis, treffen we aan 
in wat door R. Ingarden polyfonie wordt genoemd. Dat is namelijk het samen
gaan van talige laag en beschreven wereld in literaire, of optische laag en object 
in beeldende kunst.15 Noch bij de materiële lagen noch bij de representaties gaat 
het echter noodzakelijkerwijs om verborgen componenten. Ze zijn niet hoor-
respectievelijk zichtbaar, maar gehoord respectievelijk gezien. 

Ostaijen 1989: Inleiding:27. het gedichtfragment: 155 
15 Ingarden 1931:26,56ff; Ibid. 1962:32; vgl. ook Frobenius 1980:12 
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