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Hoofdstuk 1,3 

AANWEZIGHEID EN INTENTIONALITEIT 

Verborgenheid en onverborgenheid 

Aan een verborgen stem kleeft een risico, en wel de subjectiviteit van haar per
ceptie. Daardoor roept de verborgenheid een aantal vragen op. De eerste vraag is 
die naar de grens tussen verborgenheid en onverborgenheid. 

Meestal onderscheidt een verborgen (is ongeschreven) stem zich duide
lijk van een niet verborgen stem. Dat is zeker het geval in de tekst die in Deel II 
van deze studie aan een stemmenanalyse wordt onderworpen, het begin van 
Thomas Manns Der Erwählte. De verborgenheid van de stemmen blijkt daar 
alleen al uit het feit dat het er grotendeels om tekst-externe referenties gaat, voor 
het identificeren waarvan kennis van die externe teksten nodig is. Maar er zijn 
teksten denkbaar waarin de grens tussen openlijke denotatie en verborgen zin
speling op externe (tekst)elementen discutabel is. Wat de ene lezer als een ver
holen toespeling ervaart, kan voor een ander een primaire, ondubbelzinnige be
tekenis zijn. Alleen een lezer die de betekenis zonder het te merken ontgaat, zou 
een aanwijzing opleveren dat het om een (verborgen) zinspeling gaat. 

Deze lezer kan ons daarentegen niet helpen bij het bepalen van de grens 
tussen verborgen en onverborgen verwijzingen wanneer deze verwijzingen 
tekstintern zijn. In Hoofdstuk 1,7 wordt een hoofdstuk uit Thomas Manns 
Doktor Faustus besproken, waarin manifeste tekstelementen beurtelings op el
kaar zinspelen. In die bespreking zal blijken dat de grens tussen verborgen en 
onverborgen in dergelijke gevallen soms niet te trekken of aan verschuiving on
derhevig is. De verteller zelf vertoont daar bijvoorbeeld de neiging de verbor
genheid door denotatie teniet te doen. Hij wijst namelijk onverborgen op de ver
borgen aanwezigheid. 

Niet gehoorde aanwezigheid 

De tweede vraag die zich met betrekking tot de verborgenheid kan voordoen, is 
die naar de grens tussen verborgenheid en afwezigheid. Zij splitst zich op, of 
laat zich op twee manieren stellen. We kunnen te maken hebben met aanwezige 
maar niet gehoorde stemmen, ofwel gemiste subteksten, en met gehoorde maar 
afwezige stemmen, ofwel 'hineininterpretatie' van subteksten. In deze paragraaf 
bespreek ik het probleem van de niet gehoorde maar wel degelijk aanwezige 
stemmen. Daartoe moet ik terugkeren naar de lezer. Is een verborgen stem wel 
aanwezig wanneer zij door het gros van de lezers, of zelfs maar door één lezer, 
over het hoofd wordt gezien en voor deze lezer(s) ongehoord blijft? Thomas 
Mann bijvoorbeeld, rekende op en schreef voor een vast lezerspubliek van aan
zienlijke omvang. Deze lezers zouden wel vele, maar beslist niet alle door de 
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auteur verwerkte stemmen vernemen. Hoewel hij in reflecties op zijn werk al
gemene invloeden en verwijzingstechnieken besprak en soms op gebruikte (en 
zelfs als stem verwerkte) bronnen attent maakte, rekende hij bij het identificeren 
van stemmen meestal op de exegese van de lezer. Hij nam daarmee dus het ri
sico dat aanwezige stemmen onopgemerkt zouden blijven. 

Soms was die onopgemerktheid, althans geheimzinnigheid, half en half 
zijn bedoeling. Dat is bijvoorbeeld het geval met de identiteit van de protagonist 
in Doktor Faustus, bij wie Mann met name aan Friedrich Nietzsche dacht. Diens 
"kaum einem Leser bemerklichen" dieet', dat dienst deed als Leverkühns dieet 
in Pfeifering, wordt door Mann in de tekst zelf bewust niet geïdentificeerd. Had 
hij namelijk de aanwezigheid van de filosoof geopenbaard door zijn naam te 
noemen, in een ontmaskering van het dieet of in een beschrijving van Lever
kühns uiterlijk, dan had hij diens symbolische belang in gevaar gebracht. Want 
zoals de muziek in deze roman paradigma is voor de cultuur, zo vatte de auteur 
de protagonist en de verteller niet zozeer op als "Romanfiguren im pittoresken 
Sinn", maar vooral als symbolen. Ze representeren een nationale toestand, een 
"seelische Lockerung" die de auteur, behalve op Nietzsche, op hun tijdsgewricht 
van toepassing achtte. Deze personages aanschouwelijk maken, was dus 
"geheimnisvoll unzulässig", want had hun symbolische betekenis ondermijnd.2 

Doordat hun identiteit (bijvoorbeeld die van Nietzsche) enigmatisch blijft, kan 
de stem van de hysterische cultuur waarvan zij deel uitmaken en waarvoor zij 
model staan, meeklinken. Anders gezegd: dank zij het verbergen van hun identi
teit wordt een belangrijkere stem, die van hun cultuur, hoorbaar. Dit feit (dat het 
niet-gehoord-worden van een stem de hoorbaarheid van een andere stem kan 
genereren) wijst erop dat verborgenheid niet gelijk kan staan aan afwezigheid. 
De met elkaar samenhangende betekenissen van de beschreven onderdelen heb
ben baat bij de onontdektheid van een stem. De aanwezigheid van dergelijke 
stemmen te ontkennen, zou betekenissen verloren doen gaan. 

De verborgenheid levert dus soms semantische voordelen op. Deze we
gen op tegen haar schaduwzijde, namelijk het risico dat stemmen die (anders 
dan de stem van Nietzsche) wel gehoord willen worden, ongehoord blijven. Dat 
kan dus ook het geval zijn bij de analyse in Deel II van deze studie. Zij kan on
volledig zijn. Een analyse van een tekst op polyfonie is niet betrouwbaarder of 
vollediger dan enige andere tekstanalyse. Dat is een gevolg van het feit dat een 
tekst meerdere betekenissen kan bevatten. Adrian Leverkühn noemde dit het 
diepste geheim van muziek, het "Geheimnis der Identität". 

Ook een vergelijking met de muziekpraktijk kan verduidelijken dat het 
eventuele gemist worden van stemmen geen argument is om een stem niet als 
zodanig te erkennen. Zou het anders zijn, dan moest men er ook van afzien bij
voorbeeld Bachs Kunst der Fuge meerstemmig te noemen. Er zullen immers 
vele luisteraars zijn die de stemmen in een dergelijk stuk complexe polyfonie 
niet als zodanig percipiëren. En het zou, om Adorno's woord te gebruiken, zelfs 

Die Entstehung des Doktor Faustus; Roman eines Romans. In RuA: 151 
! Ibid.: 150,189 
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"inhuman utopistisch"J zijn dat te verwachten bij Weberns dodecafonisch con
trapunt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat deze muziek wel degelijk stemmen 
bevat. Hetzelfde geldt voor muzikale stemmen in de zin van betekenissen. Er 
bestaan luisteraars die in Tsjaikovski's Ouverture 1812 de verwijzing naar de 
Franse Revolutie ontgaat. Moeten wij daaruit nu concluderen dat de verwijzing 
ontbreekt? Het lijkt me niet, want de verwijzing (via de melodie van de 
Marseillaise) is wel hoorbaar. Om een hoorbaar element daadwerkelijk tot een 
gehoord element te maken, zijn nu eenmaal 'competente' luisteraars nodig, dat 
wil zeggen luisteraars die verbonden zijn met de cultuur waarin en waarvoor de 
muziek is geschreven, en die over een scherp en soms zelfs een geschoold oor 
beschikken. Dat geldt mutatis mutandis voor literatuur. 

Gehoorde afwezigheid 

De grens tussen verborgenheid en afwezigheid van een stem, roept ook de om
gekeerde vraag op: is een stem aanwezig, dus hoorbaar, wanneer ze slechts door 
één lezer wordt gehoord? 
Velen menen dat een literaire tekst openstaat voor individuele interpretaties en 
zich nooit sluit. Een lezer kan, ook wanneer hij niet over meer contextuele ken
nis beschikt dan anderen, op eigen gezag subteksten horen die door niemand 
anders, ook door de schrijver zelf niet, worden gehoord. Anders gezegd: lezers 
voegen stemmen toe. 

In het vorige hoofdstuk vergeleken we de literaire verborgen stem (de 
subtext) met de genoteerde maar inhoudelijk onbepaalde muziek of een stem 
(partij) daarin. Hieraan vasthoudend constateren we dat de lezer die op zoek is 
naar (muzikale) stemmen in literatuur dus vrijstaat wat de luisteraar van stem
men in muziek niet vermag. Al zullen vele componisten en muziektheoretici in 
staat zijn stemmen aan bestaande meerstemmige muziekstukken toe te voegen, 
en al kan zulk een toevoeging iets meedelen over hun interpretatie van de oor
spronkelijke notentekst, het toevoegen is geen analytische maar een composito
rische daad. De oorspronkelijke compositie die ter discussie stond, is met de 
toevoeging verlaten en ingeruild voor een nieuwe compositie, die een nieuwe 
analyse zal opleveren. En niet muziektechnisch geschoolden zullen zelden 
stemmen kunnen toevoegen. Al vereist ook de muzikale polyfonie in sterke mate 
activiteit - men spreekt wel van 'meecomponeren' - van de luisteraar, zij laat 
geen eigengereide toevoeging van stemmen toe. Een muzikale stem is grafisch 
of akoestisch aantoonbaar. Dat geldt ook voor stemmen waarvan het bestaan 
afhankelijk is van dat van andere en die slechts meeklinken, bijvoorbeeld wan
neer ze bestaan uit bourdontonen of boventonen. Het aantal stemmen in muzi
kale polyfonie is dan ook zelden onderwerp van discussie. Gezonde luisteraars 
zullen in principe geen stemmen (steeds in de zin van partijen) horen die niet 
aan- en bewijsbaar aanwezig zijn. 

Adorno 1990:183 
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Deze (quasi-)onomstotelijkheid biedt een literaire tekst dus niet. Zoals 
gezegd, kan een lezer volgens sommigen meer verborgen literaire stemmen ho
ren dan andere lezers. Het aantal stemmen in literaire meerstemmigheid is dan 
kortom subjectief. Dat bemoeilijkt een kwantitatieve analyse van literaire meer
stemmigheid. Men kan zich afvragen of überhaupt nog gesproken kan worden 
van meerstemmigheid. Gaat het niet altijd om potentiële x-stemmigheid of 
oo-stemmigheid? Beschouwt men de tekst als een open vorm. dan is deze subjec
tiviteit niet te elimineren. Theoretisch laat een tekst zich niet sluiten en staat hij 
dus open voor individuele interpretaties. Maar het is noodzakelijk om bij het 
zoeken naar een polyfone structuur althans paal en perk aan deze openheid te 
stellen en te besluiten de grenzen onder omstandigheden te sluiten. Want vrijwel 
elke tekst leent zich voor meerdere interpretaties. Zou men elke betekenis die 
een lezer in een tekst ontdekt of legt, als een stem erkennen, dan zou de term 
meerstemmigheid dus niet meer verwijzen naar een soort tekst die zich van een
stemmige teksten onderscheidt. De term zou betekenisloos zijn. Anders gefor
muleerd: wil men een talige meerstemmige (dus in dit opzicht muzikale) tekst 
onderscheiden van een talige eenstemmige (in dit opzicht onmuzikale) tekst, dan 
dient men haar grenzen te bewaken en te sluiten voor zuiver persoonlijke bete
kenisverleningen. De creatieve vrijheid van de lezer moet zich, althans bij het 
zoeken naar meerstemmigheid, beperken tot een "rezeptive Aktivität", zoals H. 
Meyer het (zonder aan muziek te denken) formuleert. De lezer mag in dat geval 
wel in vrijheid met de auteur meespelen, echter op zo een manier dat hij geen 
stemmen toevoegt maar zich tevreden stelt met het "integrieren" van door hem 
gehoorde aanwezige stemmen. 

Maar wanneer is een stem slechts een persoonlijke toevoeging en wan
neer geïntegreerd onderdeel van de gesloten structuur? Het antwoord moet zijn 
dat een stem ofwel subtekst wordt geïntegreerd wanneer haar aanwezigheid niet 
meer op subjectiviteit berust maar op een zekere mate van objectiviteit. Haar 
aanwezigheid moet dus plausibel zijn. Dat is zij wanneer ze berust op kenbaar 
cultuurgoed. Daarbij denk ik aan teksten die publiekelijk toegankelijk zijn. 
Soms wordt gezinspeeld op materiaal dat slechts aan een of enkele lezers - in de 
praktijk zal het gaan om kennissen van de auteur - bekend kàn zijn (waaruit 
blijkt dat de toespelingen dus uitsluitend voor hen bedoeld zijn). Zo een subtekst 
kan, moeten we concluderen, geen component in meerstemmigheid vormen, 
zolang dat materiaal - door middel van dagboeken, brieven, gepubliceerde in
formatie van ingewijden en dergelijke - niet vanuit de persoonlijke sfeer van de 
auteur een publieke sfeer is binnengehaald, voor iedereen hoorbaar wordt en 
zich leent voor een openbare discussie. Berust een stem op kenbaar cultuurgoed, 
dan is zij van haar subjectiviteit verlost en haar aanwezigheid 'objectief, althans 
intersubjectief, bevestigd. De stem zal dan algemeen, althans in grotere kring, 
kunnen worden erkend of gefalsifieerd. Wanneer de lezer intersubjectieve 
stemmen over het hoofd ziet, kan dat de meerstemmigheid niet verzwakken. Dat 
geldt dus mutatis mutandis ook voor zijn hoogstpersoonlijke, niet plausibele 

"Meyer 1987:23 
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toevoegingen; zij kunnen de meerstemmigheid niet versterken. Want berust zo 
een toegevoegde stem niet op algemeen kenbaar materiaal, dan is zij niet hoor
baar en beschouwen we haar hier als afwezig. 

Samenvatting 

Ik vat de bovenstaande paragrafen samen. Een stem is verborgen wanneer zij 
zonder bepaalde voorafgaande kennis wel ongehoord (i.e. niet gepercipieerd of 
onbegrepen) moet blijven. Dat zij aanwezig is, blijkt uit haar hoorbaarheid. Ik 
noem een stem hoorbaar, wanneer de lezer over die voorafgaande kennis kan 
beschikken, dat wil zeggen wanneer de stem ofwel subtekst berust op kenbaar 
cultuurgoed. De hoorbaarheid van stemmen in een meerstemmige tekst moet, 
kortom, zo veel mogelijk worden geobjectiveerd. Al zijn polyfone stemmen in 
een literaire tekst immanent 'onbestemd', dat wil zeggen gestalteloos, verborgen 
en daardoor een mogelijke prooi voor willekeurige ontkenning of toevoeging, de 
stemmen zullen moeten worden ingebed in een voorwaardelijk 'gesloten' struc
tuur. Een meerstemmige tekst is maar beperkt het resultaat van een lezersdaad. 
Zij resulteert vooral uit een doordachte schrijversdaad. Aan deze doordachtheid 
is de volgende paragraaf gewijd. 

Intentie 

Met de verborgenheid van een stem hangt, zo bleek in de voorafgaande paragra
fen, de vraag samen naar de aanwezigheid van een stem. De verborgenheid zou 
nog een vraag kunnen oproepen. Kan een verborgen stem onbeoogd zijn ont
staan. En kan een onbeoogde stem polyfoon zijn, of behoort haar beoogd-zijn tot 
de kenmerken van polyfonie? 

Inderdaad kan een auteur, door onwillekeurige associaties, onbedoeld en 
door hem zelf onbemerkt iets zeggen of impliceren, dus onwetend een stem 
schrijven. (Hierin verschilt literaire dus opnieuw van muzikale polyfonie. Al is 
een componist zich soms niet bewust dat hij een melodie citeert, de melodie zelf 
is overwogen toegevoegd.) Of een auteur de aanwezigheid van zo een stem nu -
indien hij nog leeft - a posteriori bevestigt of ontkent, doet weinig ter zake. Ten 
eerste kunnen allerlei oneigenlijke drijfveren - consideratie, commercie, ideolo
gie, artistieke werking - hem tot ontkenning van stemmen brengen, ook indien 
ze in volle bewustzijn zijn neergeschreven. Ten tweede brengt het in de vorige 
paragraaf beschreven kenmerk waaraan een aanwezige stem voldoet, de hoor
baarheid, het met zich mee dat de mening van een componist of auteur inzake 
het stemmenaantal even veel of weinig aan dat aantal toe- of afdoet als die van 
een luisteraar of lezer. Hij kan de analyticus de weg wijzen, maar zijn bewust
zijn bepaalt niet de uiteindelijke vorm van zijn tekst. De aanwezigheid van een 
subtekst zal ook anderszins moeten blijken of aannemelijk zijn. De tekstanalyse 
zal zich, kortom, niet kunnen beperken tot commentaren van de auteur op de 
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desbetreffende tekst. Het "kenbare cultuurgoed", dus de context, teksten van 
anderen of levenslopen, dient de beweerde aanwezigheid van stemmen te be
vestigen. 

Teksten van auteurs die bekend zijn om hun gelaagde schrijftechniek, en 
van wie sommigen, zoals Thomas Mann, bovendien vaak verslag deden van hun 
complexe verwijzingstechniek en van hun verwijzingen, verleiden tot het vinden 
van wat er niet is, althans waarvan de aanwezigheid onaannemelijk is. De aan
wezigheid van een subtekst zal evident of minstens waarschijnlijk moeten zijn. 
En die waarschijnlijkheid zal moeten worden beargumenteerd. Ontbreken over
tuigende argumenten, dan dient een mogelijke stem in meerstemmigheid buiten 
beschouwing te worden gelaten. Het gaat dus niet om auctoriale erkenning, maar 
om een intersubjectieve bevestiging dat een zinspeling tot de tekst behoort, of
wel een aanwezige stem is. 

Een literaire stem kan dus wel onbeoogd zijn geschreven. Maar stellen 
we ons de vraag of zo een onbeoogde stem polyfoon kan zijn, dan is het ant
woord ontkennend. Hoofdstuk 1,1 verduidelijkt dat het schrijven van polyfonie 
een aanzienlijk technisch kunnen vereist. Er werd geconstateerd dat, wil een 
stemmensynthese niet in een unisono of accoordopeenvolging uitmonden maar 
in een polyfone (dat wil zeggen min of meer complementaire) harmonie, de 
stemmen zelfstandig dienen te zijn. Hoewel de combinatie van zelfstandigheid 
en complementaire harmonie bijna een tegenspraak lijkt, blijkt zij in de praktijk 
mogelijk. Maar wel is er veel ambacht nodig om deze combinatie te bewerkstel
ligen. Voor het componeren van polyfonie is dus een helder bewustzijn vereist. 
Boud gezegd: niemand schrijft per ongeluk een fuga. Dat geldt ook voor literaire 
polyfonie, die immers aan dezelfde onverenigbaar lijkende eisen moet voldoen. 
Het is dus niet aannemelijk dat literaire stemmen die aan alle kenmerken van 
zelfstandigheid (sterke en gelijkwaardige maar verschillende profielen; zie 1,1 
en 1,6) voldoen en desondanks een component vormen van harmonie, onbeoogd 
zijn. Onbeoogd ontstane polyfonie is amper denkbaar. 

De vraag of de intentie van de auteur een kenmerk vormt van polyfone 
stemmen, had dus eigenlijk niet hoeven worden gesteld. De aanwezigheid van 
een stem hangt niet af van de auctoriale intentie maar van haar intersubjectieve 
hoorbaarheid. En is de stem polyfoon, dan is zij haast per definitie geïntendeerd: 
haar polyfonie bewijst de beoogdheid. En voor klaarblijkelijk onbeoogde stem
men geldt: zij zullen zelden of niet polyfoon zijn. Zoals een polyfone stem in 
muziek immanent geïntendeerd is, zo vloeit ook in een literaire tekst de intentie 
haast automatisch voort uit de andere kenmerken van een polyfone stem. 
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