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1 INLEIDING 
 

  - Muziek is wat ik hoor? 
Ha, ha! houd maat - hoe wrang zoete muziek is 
Met maatbreuk en gebrek aan harmonie! 
Zo ook in de muziek van mensenlevens. 
En hier heb ik zo'n delicaat gehoor 
Dat mij de maatbreuk van een valse snaar mishaagt; 
Maar voor de eendracht van mijn staat en tijd 
Geen oor dat hoorde hoe mijn ware tijd brak: 
De tijd verkwistte ik - nu verkwist de tijd mij; 
Want tijd benoemde mij tot tellend uurwerk; 
Gedachten zijn minuten - tikkend, zuchtend 
Zo meten ze hun verloop af op mijn ogen, 
Die uurplaat, waar mijn vinger, als een wijzer, 
Naar wijzen blijft, ze reinigend van tranen.' 
 
Shakespeare RICHARD I, V,v,41-54; vert: G. Komrij. 

 
Één van de grootste problemen of, liever: uitdagingen waar de operaregie zich voor gesteld ziet is het bij 
elkaar brengen van verschillende tijdmaten. Want hoewel theater1 en muziek beide tot de tijdkunsten 
worden gerekend, verschilt de aard van de processen die beide genres bepalen aanzienlijk. Door deze 
tijdprocessen, zoals ze zijn vastgelegd in operateksten2 te bestuderen wil deze studie een bijdrage leveren 
aan de operadramaturgie. 
 
Meer in het bijzonder wordt in deze theoretische studie nagegaan op welke manier componenten in de 
tijdstructuur van een operatekst `ensceneringspotentieel'3 bezitten, een begrip dat in de hoofdstukken met 
betrekking tot de tekenstatus van drama en opera zal worden gespecificeerd, en voorlopig op te vatten is 
als de verzameling aanwijzingen die richting geeft aan een búiten het drama of de operatekst te 
presenteren handelingsstrategie. Het kan daarbij gaan om de neventekst  “het toneel stelt een landhuis 
voor' of om een hoofdtekst als `waarom beef je zo?'.4 De focus ligt dus op de theatrale implicaties van het 
samengaan van muzikale en dramatische processen. Dit houdt in dat bij de analyses de zuiver musicologi-
sche interpretatie achterwege blijft. 
 
Nu ligt het bestuderen van teksten op zoek naar ensceneringstekens ten opzichte van de vigerende 
paradigma’s in de recente theaterwetenschap en musicologie (waarin juist niet de tekens maar de 
performance, de materie, het lichaam, voorop staan) bepaald niet voor de hand; en al helemaal niet met 
een semiotische methode. Deze aspecten vragen dan ook om een nadere plaatsbepaling. Als eerste volgt 
de positie van dit onderzoek ten opzichte van de operatekst en de muziektheatrale5 op- of uitvoering. 
Daarna is toegelicht waarom voor een semiotische methode is gekozen. 

1.1 De verhoudingen tussen tekst en opvoering 

Vanaf het moment dat de theaterwetenschap zich los heeft gemaakt van de letterenfaculteiten, heeft zij 
haar autonomie gerechtvaardigd door het theater - en met klem niet het drama - als object te kiezen. 
Theater en drama zijn als begrippen sterk onderscheiden. Daarbij is het bestuderen van drama veeleer 
opgevat als een letterkundige dan als een theaterwetenschappelijke activiteit; tenzij het een dramaturgische 
lezing betreft, dat wil zeggen, een lezing gericht op theatrale betekenissen en contexten. En als een 
dergelijke dramaturgische interpretatie in het geding is laait er met regelmatige tussenpozen een discussie 
op over de aard van de relatie tussen drama en theater. Eén van de opvattingen houdt in dat een drama 
functioneert als een soort `scenario' dat voorschrijft wat en hoe er gespeeld dient te worden. Zeker in de 
moderne theaterpraktijk bestaan er andere opvattingen over deze verhouding.6 Ook het hier te presente-
ren onderzoek heeft weliswaar de operatekst als object en beoogt de implicaties voor mogelijke theatrale 
uitvoeringen die het tijdsverloop in een operatekst met zich mee brengt te beschrijven, maar huldigt 
daarmee geenszins de `scenario-opvatting'. 
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Een drama bestaat uit woorden die naast hun onderlinge samenhang ook een verwijzende functie naar een 
door die woorden betekende wereld, of wereldscheppende functie vervullen. De contouren van die bete-
kende wereld kennen voor de verschillende mensen die het drama recipiëren wellicht ook vele, 
uiteenlopende varianten, en kunnen voor `uitvoerders' dan ook aanleiding zijn om in hun theatralisering 
van de dramatisch gegeven tekensamenhang af te wijken. 
 
Het drama herbergt dus wezenlijk een verwijzing naar een ándere actualiteit dan die van de recipiënt: de 
personages staan stuk voor stuk ten toon in een `ik, hier en nu'. Het muziekschrift kent een dergelijke 
functie in strikte zin niet. De muziektekst actualiseert doorgaans geen semantisch vastgelegde `alsof-rela-
tie'7 verbonden met deiktische categorieën vanuit een “ik, hier en nu’, maar is in haar opbouw en werking 
in sterke mate afhankelijk van de onderlinge samenhang der muzikale tekens, voor zover bij muziek al van 
tekens sprake is (zie hoofdstuk ‘Semiotiek en muziek’). Mede hierdoor is de interpretatievrijheid ten 
opzichte van muziek van een andere orde dan bij drama. Anders dan in de diverse verhoudingen tussen 
drama en theater, gekenmerkt door veel grotere vrijheden en dus vaak lossere verbanden, ook ten aanzien 
van de tijdsaspecten die een drama biedt, lijkt hierdoor de operatekst een veel dwingendere status 
verworven te hebben ten aanzien van de uitvoering ervan. Het woord `uitvoering' suggereert al een 
grotere `Werktreue', Maar dit betekent geenszins dat een operatekst alle gegevens dusdanig vastlegt dat de 
uitvoering volledig voorspelbaar wordt en de uitvoerenden volledig gebonden zijn: ‘(…) creative 
performance is made possible because of inadequacies in notation'8.  

1.2 Waarom een semiotische benaderingswijze? 

Zoals al is gesteld ligt binnen de huidige paradigma’s die onder andere hermeneutische of cognitivistische 
benaderingen uitwerken, de keuze voor een semiotische benaderingswijze niet voor de hand.  
 
Één van de belangrijkste redenen om deze benaderingswijze te kiezen is dat de cognitivistische en herme-
neutische benaderingen vooralsnog geen coherent en consistent analytisch instrumentarium hebben 
ontwikkeld, waarmee opera kan worden geanalyseerd. Dit biedt met name de Greimassiaanse semiotiek 
wél, in de vorm van een verfijnd en wijdvertakt consistent instrumentarium om op verschillende niveaus 
systematisch de betekenisvormgeving te onderzoeken. Door de hoge mate van explicitering en de vele 
vertakkingen is haar heuristische waarde groot, zoals uit de analyses moet blijken, ‘the proof of the pudding is 
in the eating’. 
 
Daarnaast zijn semiotische modellen althans ten aanzien van drama en theater als paradigma operationeel en 
hebben hun analytisch nut bewezen, hetgeen hun geschiktheid specifiek voor dit probleem doet 
vermoeden9, mede omdat opera een intermediaal verschijnsel is, dat in bepaalde opzichten zélf gebruik 
maakt van semiosis.10  
 
De Parijse semiotiek kent ten aanzien van andere uitingen dan de verbale een zelfde verfijning en 
verbreding. Haar streven is gericht op de vorming van een metataal die het mogelijk maakt over allerlei 
verscheidene media te spreken met een homogeen begrippenapparaat. Hierdoor wordt de studie van zeer 
uiteenlopende objecten beter uitwisselbaar, hetgeen de interdisciplinaire aanpak van een samengesteld 
object als opera in hoge mate kan bevorderen. Met name met betrekking tot de specificiteit van het genre, 
die nu juist ligt in zijn ‘intermedialiteit’11, een aspect dat niet exclusief tot het musicologische noch tot het 
theaterwetenschappelijke domein behoort; en evenmin tot de optelsom van beide benaderingen.  
 
Nu is het semiotisch project maar één van de mogelijke benaderingswijzen voor het analyseren van opera; 
een analyse die slechts enkele aspecten van het object kan belichten en dus nooit volledig zal zijn. Zoals 
ook voor de muziektekst en opvoering geldt, vormen mogelijke onderzoeksmethoden voortdurend aan te 
vullen configuraties. 
 
Om het onderzoeksdomein enigszins te specificeren is de tweedeling die Rastier voor de taalwetenschap 
maakt behulpzaam. De eerste invalshoek beschouwt taal als representatie en behandelt de relatie tussen 
subject en object. Hij benadrukt tekens en syntaxis en vormt het domein van de semiotische traditie en het 



 

 6 

cognitivisme. De communicatieve beschouwingswijze neemt de relatie tussen subjecten als vertrekpunt en 
staat in de retorische en hermeneutische traditie.12 Een hermeneutische interpretatie zou een gradueel 
grotere subjectiviteit en historiciteit inbrengen. De deconstructieve lezing zou misschien meer geschikt 
zijn voor het beschrijven van ideologische aspecten. Maar deze vormen niet het object en doel van deze 
studie. 

1.3 welke semiotische benadering, Greimas of Peirce?  

Uitgangspunt voor welke semiotische benadering dan ook is een hypothese over de richting waarin een 
associatie met een betekening gezocht moet worden. Bij Eco vindt deze hypothese plaats naar aanleiding 
van een teken, opgevat als `tijdelijke' ontmoeting van een teken en een betekenis door een gecodeerde 
correlatie.13 In de lijn van de Parijse school bestaat deze aanleiding in een `zinseffect': `de indruk van 
"realiteit", die teweeggebracht wordt door onze zintuigen, wanneer we met zin in contact komen, dat wil 
zeggen met een onderliggende semiotiek'.14 
 
Het postmodernisme van onder andere Lacan en Derrida heeft duidelijk gemaakt dat noch de verticale 
verbinding tussen betekenaar (Sa) en betekenis (Sé), noch de horizontale relaties van Sa1/Sé1 met Sa2/Sé2 
strikt vastliggen.15 Beide `verbindingen' leiden tenminste voor talen feitelijk tot eindeloze verschuivingen 
in een niet gesloten systeem. Daarnaast bekritiseert vooral Ricœur de afwezigheid van een diachronische 
verklaringswijze.16 
 
Deze kritiekpunten ondermijnen uiteindelijk de bestaansgrond van de semiotiek. Althans van de oudere 
semiotiek. De `modernere' Parijse semiotiek, globaal genomen vanaf DU SENS II17  en uitmondend in 
SÉMIOTIQUE DES PASSIONS18 en DE L'IMPERFECTION19, en met name ook de verdere ontwikkelingen 
door Fontanille en Zilberberg (LE DEVENIR 20   en TENSION ET SIGNIFICATION 21 ) biedt een aantal 
belangrijke alternatieven, waardoor deze semiotiek haar onmiskenbaar vele toepassings-mogelijkheden als 
heuristisch instrument behoudt binnen de hedendaagse interpretatiepraktijk.  
 
Één van de amendementen voorziet in een plaats voor continuïteit naast de onderscheiden discontinuïteiten, 
zoals zal worden uitgewerkt in hoofdstuk 2. De consequenties van deze ingreep zijn groot: in zekere zin 
wordt de semiotiek `verdubbeld', hetgeen haar toepassing niet eenvoudiger maakt. Niettemin weegt het 
nadeel van deze complicatie niet op tegen het voordeel, dat essentiële componenten voor deze studie – 
spanning, temporaliteit, emoties en esthetische tekensystemen - nu met de semiotiek van de Parijse school 
beschreven kunnen worden. 
 
Nu lijkt de pragmatische dimensie waarin de semiotiek van Peirce zich onderscheidt van de Greimas-
siaanse een solide basis te vormen waarop verdere operationalisering kan worden uitgewerkt. De semiosis 
is een handeling die voortdurend kan verschuiven en onderdeel wordt van een nieuwe semiosis. Daarmee 
is het semiotisch handelen zélf als verschuivend paradigma gegeven, zowel in historisch-dynamische zin 
als binnen het tekensysteem zelf. Het bezwaar van a-historiciteit dat poststructuralisten tegen de Parijse 
school aanvoeren22, raakt de analytische semiotiek – althans in theorie – niet. Peirces semiotiek ruimt 
duidelijker een plaats in voor de diachronie en voor het subject. 
 
Maar de analytische semiotiek is vergeleken met Greimas' semiotiek tot nu toe weinig geoperationaliseerd 
is.23 Één van de uitzonderingen richt zich op het domein van deze studie: A SEMIOTICS OF OPERA.24 De 
Peirceaanse analyse verschaf een tekentypologie en wordt vaak toegepast met het oogmerk om eerder de 
wijze van betekenisvorming door middel van interpretanten te beschrijven dan om verschillende betekenis-
niveaus in een systeem aan te geven. Ook A SEMIOTICS OF OPERA deelt dit bezwaar en biedt een té 
grofkorrelig raster, althans voor het doel van déze studie, dat gericht is op de beschrijving van 
ensceneringpotentieel. 
 
De Parijse semiotiek beperkt zich tot een synchrone analyse. Zij ontkent het belang van een diachrone 
aanpak allerminst, net zomin als de inwerking van culturele en individuele contexten op de 
betekenisvorming. Maar de analyse voltrekt zich binnen het betekenisgeheel als zodanig, waarbij de 
context alleen aan de orde komt als het discours er zelf naar verwijst. Het gaat de semiotiek dus in eerste 
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instantie alleen om de `bedoeling' van het discours, niet om de intentie van haar empirische maker, noch om 
andere contextuele zaken. Uiteraard zijn tegen een dergelijke immanente benadering bezwaren in te 
brengen, die al beginnen bij de vraag hoe een teken als zodanig te herkennen zou zijn. Daar staat 
tegenover dat deze benaderingswijze juist vraagt om explicitering van dergelijke keuzes. 
 
De stabiliserende beschrijvingswijze van de Parijse semiotiek maakt het mogelijk systematisch en expliciet 
betrekkingen vast te leggen. Het lijkt dus in eerste instantie zinvol om van beide `mentaliteiten' zoveel 
mogelijk de rijpe vruchten te plukken.25 Want - zoals hierboven is gesuggereerd - de houdbaarheid van 
`Peirce' als paradigma en de weidse toepasbaarheid van de Parijse semiotiek als analyse-instrument zouden 
tezamen voor de beschrijving van betekenisprocessen in een samenleving een adequaat koppel vormen. 
Maar omdat een wetenschaptheoretische homologatie van de twee mentaliteiten tot dusverre niet gelukt is, 
dient er noodzakelijkerwijs een keuze voor één van beide gemaakt te worden. 
 
De reden waarom hier de Parijse school en niet Peirce is gevolgd, komt voort uit het feit dat Greimas’ 
semiotiek in zijn uitwerking naar het discours meer gedifferentieerd is en een verfijnder begrippenapparaat 
oplevert. Als het object van deze studie een bredere context als aandachtsgebied zou hebben, zoals de 
opera in het algemeen in het geval van A SEMIOTICS OF OPERA, was wellicht een andere invalshoek te 
verkiezen. 

1.4 Vraagstelling en typering 

De doelstelling van deze dramaturgische studie is het opstellen van een operationeel semiotisch model 
voor de analyse van temporele tekenprocessen in de operatekst, om meer te weten te komen over hun 
ensceneringspotentieel, bestaande uit de aanwijzingen die richting geven aan een búiten het drama of de 
operatekst te concretiseren handelingsstrategie. De vraagstelling luidt: 
 
Waaruit bestaat het door de tijdsstructuur in operateksten gegenereerd ensceneringspotentieel en op welke 
wijze kan dit potentieel adequaat beschreven worden? 
 
Wil de bestudering van een operatekst met behulp van de een of andere semiotiek adequaat zijn dan moet 
deze onder meer aan de volgende criteria voldoen: 
• De benadering zal de betekenisvorming in relatie tot emoties moeten kunnen bestrijken. 
• Een operatekst bevat onder meer een esthetische betekenis. Het ensceneringspotentieel waar naar 
gezocht wordt bevindt zich naast dramatische en muzikale elementen binnen het domein van het 
esthetische. Een begrenzing van het zoekgebied voor een geëigende methode bestaat óók in de 
voorwaarde dat de semiotische benadering recht kan doen aan de esthetische dimensie. 
• Een operatekst bestaat uit een muziektekst én een verbale tekst. Beide media hebben hun eigen 
afzonderlijke tekenstatus. Of zij in hun samengaan eveneens een specifieke tekenstatus kennen, valt nog te 
bewijzen. Niettemin moet de semiotiek in al deze gevallen de eigensoortige tekens kunnen beschrijven en 
vergelijken. Dit criterium geldt ook voor de temporaliteit.  
• Zowel het ensceneringspotentieel als het temporele aspect vormen betekeniselementen die aan 
historische fluctuaties onderhevig zijn. De gehanteerde benadering moet de historiciteit van de 
betekenisproductie kunnen aangeven. 
 
Indien er een semiotische benadering bestaat die aan deze voorwaarden voldoet is de uitwerking van haar 
toepasbaarheid voldoende gerechtvaardigd. De beschrijvingswijze is in deze context adequaat als zij kan 
verklaren hoe de genoemde tijdsstructuur ensceneringspotentieel genereert. 
 
De studie valt te typeren als een systematisch theoretisch onderzoek naar de semiotische specificiteit van het 
muziekdramatische genre opera en naar het ensceneringspotentieel van temporele processen in 
operateksten, vergeleken met dergelijke processen in de muziek en in het gesproken drama. Hoewel er bij 
de analyses historische gegevens betrokken worden, betreft het hier nadrukkelijk geen historische studie. 
Het onderzoek zal zich toespitsen op de relaties tussen temporele tekens en betekenissen, in de muzikale 
en de verbale componenten van de operatekst in hun onderlinge samenhang. Het gaat dus in eerste 
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instantie om een theoretische uitwerking, waarvan de analytische benadering geïllustreerd is door een 
analyse van een corpus operateksten.  
 
Om een antwoord te krijgen op de gestelde vraag, moet een aantal stappen worden gemaakt.  
In hoofdstuk 2, ‘Semiotiek’ komen de voor het object opera noodzakelijke beschrijving van passies, 
emotionaliteit en van esthetische aspecten aan de orde. Verder wordt in het eerste deel (hoofdstuk 1-5) 
aandacht besteed aan de semiotische status van de operatekst. Dit gebeurt door allereerst de kenmerkende 
semiotische status van drama en muziektekst afzonderlijk te beschouwen (hoofdstuk 3 en 4), om 
vervolgens na te gaan of door beider samenvoeging in een operatekst voldoende recht gedaan kan worden 
aan de specifieke tekenprocessen die deze combinatie oplevert (hoofdstuk 5). Aangenomen dat de 
verbinding tussen muzikale en dramatische componenten in een operatekst tot nieuwe specifieke mu-
ziekdramatische - en dus genrebepalende - tekenprocessen leidt, luidt de vraag dus welke deze 
tekenprocessen zijn, en hoe zij zich verhouden tot dergelijke processen in de samenstellende muzikale en 
dramatisch/theatrale componenten, afzonderlijk beschouwd? Deze vraag is noodzakelijk om de mogelijke 
betekenissen binnen de tekensystemen van muziektekst, drama en muziekdrama in kaart te brengen. 
 
Het tweede deel (hoofdstuk 6-9) begint met het hoofdstuk ‘Semiotiek en tijd’, waarin aandacht is besteed 
aan de wijze waarop temporaliteit een fundamentele plaats binnen de betekenisvorming heeft verworven. 
Want hoewel de structureelsemiotische beschrijvingswijze in zijn beginjaren juist niet temporeel is opgezet, 
heeft zich de laatste jaren met name de temporele basis van de semiotiek verder ontwikkeld.  
 
Pas daarna kunnen de contouren van de nadere inperking waar dit onderzoek om begonnen is, beschreven 
worden: de tekenwaarde van de tijdsstructuur, in drama en muziektekst afzonderlijk en in de operatekst 
(respectievelijk hoofdstuk 7, 8 en 9). De verbinding van temporele tekenprocessen met het enscenerings-
potentieel kan immers pas gelegd worden indien dit potentieel als specifieke betekenissoort is beschreven. 
De vraag luidt dus of de temporele aspecten van de opera adequaat beschreven kunnen worden met 
behulp van de noties, ontleend aan de analyse van de tijdsstructuur van het drama en die van de muziek. 
Op basis daarvan kan nagegaan worden welke invloed de beschreven temporele aspecten op het ensce-
neringspotentieel hebben. 
 
Het derde deel omvat de concrete analytische benadering van tijd in de operatekst, aan de hand van de 
vraag welke semiotische begrippen nodig zijn om de temporaliteit van een operatekst te beschrijven, en tot 
welke theoretische nuanceringen in het structureelsemiotisch begrippenapparaat deze beschrijving leidt. 
Voor de toepassing van de uit deze vragen resulterende analytische benadering is het nodig een verdere 
afbakening aan te brengen. De temporaliteit blijkt immers binnen alle parameters van de operatekst wel 
enige relevantie te bezitten, of het nu gaat om de ontwikkeling van klankkleur, melodie, tempo, 
harmonische dichtheid, of om de paralinguale temporaliteit in het zingen. Specifiek voor opera blijken zo-
als gesteld de temporaliteit van de narratieve sequenties en van emotionaliteit te zijn. Tot deze twee 
aspecten beperkt de illustratieve toepassing zich dan ook. 

1.5 Corpuskeuze 

Een andere afbakening betreft de keuze van het corpus operateksten. De term `opera' dekt een grote 
verscheidenheid aan werken, ook wat betreft hun temporele aspect. Alleen al de tijdsduur die een 
uitvoering vergt kan sterk variëren. Grote tegenpolen zijn wat dit betreft te vinden in het oeuvre van 
Darius Milhaud, enerzijds componist van het avondvullende, multimediale CHRISTOPHE COLOMBE, 
anderzijds schrijver van de ongeveer zeven minuten durende `opéra-minute' LA DÉLIVRANCE DE THESÉE 
(hoofdstuk 10). De claim van de te concipiëren analytische benadering is, dat hij op willekeurig welke 
operatekst van toepassing zou moeten zijn. Naast een uitvoerige temporele analyse van LA DÉLIVRANCE 
DE THESÉE is gekozen voor twee werken op de grenzen van het tonale idioom en één werk dat daar volle-
dig binnen valt, mede vanwege de nauwe relatie tussen tonale logica en temporaliteit: haar 
melodisch/harmonische processen van spanning en ontspanning produceren in het algemeen een gerichte 
‘voortgaande’ beweging. Werken die volledig buiten het tonale idioom geschreven zijn, verbreden het 
temporeel perspectief op opera dusdanig, en vaak op zoveel verschillende manieren dat hun insluiting 
deze studie extra zou compliceren.  
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Homogeniteit in het corpus is niet nagestreefd. Wel is gezocht naar in cultuurhistorisch opzicht 
verschillende operateksten, omdat de betekenis van temporaliteit in uiteenlopende perioden nogal kan 
afwijken, te weten: Monteverdi’s L'INCORONAZIONE DI POPPEA van 1643 (hoofdstuk 11); Meyerbeers 
LES HUGUENOTS uit 1836 (hoofdstuk 12); en Claude Debussy's PELLÉAS ET MÉLISANDE, waarvan de 
première in 1902 plaatsvond (hoofdstuk 13). Iedere keuze werpt de vraag op waarom bepaalde 
operagenres of opera’s niet zijn ingesloten, zoals het geval is met de opera seria en Wagners 
muziekdramatische werk. Maar, zoals reeds vaker gesteld, deze studie is gericht op de ontwikkeling van 
een theoretisch en dramaturgisch bruikbaar instrumentarium en het corpus dient als bescheiden toetssteen 
om de bruikbaarheid te kunnen wegen. Voor zover mogelijk is er bij de keuze rekening gehouden met 
voor het tijdsverloop relevante operavormen.  
 
Ook moet worden opgemerkt dat hier zeker niet gepretendeerd is alle soorten van temporaliteit te 
beschrijven. De analyses zijn opgenomen als demonstraties, niet als overzicht van al hetgeen temporeel 
mogelijk zou zijn. Het doel is op deze manier inzichten voor de productiedramaturgie aan te scherpen. 

“Of what use is music-knowledge? Here is one idea. Each child spends endless days in curious ways; we call it 
“play.“ He plays with blocks and boxes, stacking them and packing them; he lines them up and knocks them 
down. What is that all about? Clearly, he is learning Space! But how, on earth, does one learn Time? Can one 
Time fit inside another, can two of Them go side by side? In Music we find out!  
Many adults retain that play-like fascination with making large structures out of smaller things—and one way to 
understand music involves building large mind-structures out of smaller music-things. So that drive to build music-
structure might be the same one that makes us try to understand the world. 

  MINSKY 1981 
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2 SEMIOTIEK 
 
 
 
In de afgelopen twintig jaar heeft de semiotiek zich uitgebreid naar gebieden die zij, door haar immanente 
structurele aanpak, in eerste instantie alleen op oppervlakteniveau aandacht schonk. Deze gebieden 
vormen ook precies de polen van het discours, namelijk de positie van het subject aan de ene kant en de 
plaats van de referentie naar de “reële” wereld aan de andere kant. Met name Ricœur waardeert de 
mogelijkheden van Greimas' semiotiek, maar acht een hermeneutische uitbreiding van de semiotiek (of 
een semiotische uitbreiding van de hermeneutiek) noodzakelijk, gericht op zowel de positie van het 
subject als op de `natuurlijke wereld' als object. 
 
Een derde aandachtsgebied, temporaliteit en historiciteit, komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Een 
vierde aandachtsgebied, de problematiek van de esthetische genres en de enunciatie komt in de 
hoofdstukken met betrekking tot drama, muziek en opera aan de orde. 
 
Het object van de semiotiek is de betekenisvormgeving, een oneindig domein waar verschillende 
disciplines zich op richten. De semiotiek bestrijkt met name de betekenisrelaties achter (of voorafgaand 
aan) de gemanifesteerde verschijningsvormen. Waar de analytische semiotiek van Peirce de tekenproductie 
en haar referentiële relaties met de realiteit door bemiddeling van een interpretant met behulp van logische 
inferenties (abductie, inductie en deductie) beschrijft, fundeert de Parijse School haar benadering op een 
axiologische relatie tussen betekenis en “zin”. “Zin” is in dit verband op te vatten als een met belangen of 
waarden verbonden betekenisvormgeving. De Parijse semiotiek heeft niet veel op met louter denotatieve 
tekenanalyses. Integendeel: haar analyse selecteert op het diepteniveau juist de geconnoteerde waarden en 
belangen die in de sociale communicatie vaak doorslaggevende thema’s vormen.1 Zo beschouwd is de 
Parijse semiotiek eerder connotatief dan denotatief (zie onder meer het œuvre van BARTHES). Betekenis 
ontstaat dus niet door het empirische teken en zijn codificeringen, maar doordat de zín – waarden en 
belangen - tot betekenisvormgeving opvordert. Ook deze waarden en belangen als precondities voor de 
semiosis zijn gereconstrueerd uit teksten. 
 
Het is daarom voor een goed begrip van en voor het inzetten van de semiotiek in deze tijd van belang 
hierbij aan te tekenen dat betekenisstructuren en hun waarden niet vastliggen: het gaat altijd om 
knooppunten van verschillende waardenrasters, vergelijkbaar met de wijze waarop Foucault 
subjectposities beschrijft in termen van de verschillende vertogen waarvan het subject deel uit maakt. 
Voor de postmoderne positie van het subject kan het ontbreken van een ééndimensionaal, verankerend 
waardenraster als leidraad resulteren in een “ver-veel-de” grondhouding. De grote hoeveelheid (vaak ook 
tegenstrijdige) mogelijkheden om betekenissen te produceren leiden dan tot apathie: betekenis zonder 
waarde, louter denotatie. Het axioma van de semiotiek dat betekenis ontstaat door verschil impliceert op 
fundamenteel niveau dat er wel degelijk een waarde aan dit verschil gekoppeld is.  
 
De semiotische analyse beweegt zich steeds op het niveau van de immanentie, de bestaanswijze van tekens 
en tekenstructuren in een als afgesloten geldend systeem, dat wil zeggen `bevrijd' van iedere buitentalige 
referentie. Vaak wordt de semiotiek daardoor formalisme verweten. De nadruk op het blootleggen van 
formele structuren zou de band tussen het discours en zijn subject, zijn historische productie- en 
receptieomstandigheden, zijn historiciteit en zijn conventies, doorklieven. De hermeneutiek spitst zich 
juist toe op deze `intention fondamentale du signe, qui est de valoir pour..., donc de se dépasser et de se 
supprimer dans ce qu'il vise'.2 Door de geopende wereldaspecten wordt dit het niveau van de transcendentie. 
Al naar gelang het uitgekozen referentiepunt in de buitenlinguïstische wereld kan daardoor iedere tekst in 
het kader van verschillende hermeneutische benaderingen geanalyseerd worden, die geen aanspraak maken 
op algemene geldigheid, maar zich uitsluitend geldig verklaren binnen dat referentiekader. 
 
De noodzakelijke toenadering tussen semiotische en hermeneutische benaderingen heeft de laatste jaren 
steeds meer haar beslag gekregen. Niettemin berust de kritiek van formalisme vaak op een misverstaan 
van de reikwijdte van de semiotiek. Door immanente structuren bloot te leggen is het juist mogelijk 
conventies te herkennen die geleidelijk aan door veelvuldig gebruik zijn gecreëerd, in structuren gestold en 
geconstrueerd in impliciete regels. Deze conventies modelleren de verwachtingen van de lezer. Zij 
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waarborgen de voorspelbaarheid van de inhoud, de veronderstellingen en inferenties bij het lezen. Op 
deze sedimenten, culturele producten van deze enunciatieve praktijk, slaat de vernieuwing met nieuwe, 
individuele uitingen toe, en vormt nieuwe recipiënten. De synchronische benadering van semiotische 
structuren weerspreekt noch de diachronische historische benadering noch de pragmatische benadering 
van de receptie, maar levert de mogelijkheden deze in een ander tijdsregime dan het chronologische te 
bestuderen. De semiotiek richt zich vooral op de tekst en zijn organiserende structuren om de 
voorwaarden voor betekenisvormgeving te kunnen onderscheiden. Zij weert bijvoorbeeld de traditionele 
theatrale en muzikale beschrijvingswijze juist om ingesleten vanzelfsprekendheden te ontlopen en haar 
object zo onbelast mogelijk tegemoet te treden. 
 
Door middel van een kort overzicht van de analytische stappen die het algemene semiotische traject biedt 
zijn in het hierna volgende met name de diverse bijstellingen van de afgelopen jaren toegelicht. De analyse 
is de inverse bewerking van het generatieve traject dat probeert processen van betekenisvormgeving in 
kaart te brengen. 

2.1 Semiotische systemen 

In eerste instantie is het van belang te bepalen om wat voor soort semiotisch systeem het gaat. Zoals 
bekend onderscheidt Hjelmslev substantie en vorm van de expressie en substantie en vorm van de inhoud. 
Toegepast op muziek, wordt de substantie van de muzikale expressie, klank, gearticuleerd in een te 
onderscheiden klankvorm; de substantie van de muzikale inhoud, als bijvoorbeeld harmoniek, 
gearticuleerd in een samenklank als inhoudsvorm. De substantie is een variabele, ongearticuleerde 
grootheid; en voor de semiotisch analyse is alleen de vorm relevant. 
 
De Parijse semiotiek legt verbanden tussen het niveau van de expressie en het niveau van de inhoud. Naar 
gelang er conformiteit tussen beide niveaus bestaat, onderscheidt zij drie soorten semiotische systemen: 
het symboolsysteem, de éénvlakkige semiotiek met volledige conformiteit: aan iedere expressie-eenheid 
beantwoordt een inhoudseenheid, en er is geen onderscheid tussen beide te maken zoals in 
geformaliseerde talen (bijvoorbeeld algebra en verkeerstekens). Het twéévlakkige semiotisch systeem kent 
geen conformiteit, en de twee vlakken kunnen beide apart bestudeerd worden, zoals het geval is met de 
fonetiek en fonologie in natuurlijke talen. Ook de analyse van semi-symbolische systemen tenslotte gaat in 
eerste instantie uit van non-conformiteit, en bestudeert het niveau van de expressie in eerste instantie 
onafhankelijk van het niveau van de inhoud. 3  De wijze waarop het niveau van de expressie wordt 
opgedeeld is afhankelijk van het werk zelf. De segmentatie betreft de inventarisatie en classificatie van 
elementen (combinaties van bijvoorbeeld klankvormen en klankkleuren), en de indeling van de tekst in 
`sequenties', voorlopige tekstuele eenheden op het manifestatieniveau waarvan nog niet duidelijk is of die 
eenheden óók overeenkomen met de discursieve structuren. Eenmaal gecategoriseerd en gesegmenteerd, 
kunnen regelmatigheden in de expressievormen blijken en objecten met betekenisdimensies worden 
gecorreleerd, bijvoorbeeld door homologaties (`hoge toon : lage toon :: berg : dal') met 
betekeniselementen op het niveau van de inhoud. Bij het semi-symbolische systeem ligt de conformiteit 
dus niet tussen de eenheden van beide niveaus, maar in de correlatie van beider categorieën. Greimas geeft als 
voorbeeld de gestiek, waarin de tegenstelling `ja' - `nee' correspondeert met de oppositie verticale / 
horizontale hoofdbeweging.4  De “code connecteur” (ECO) omvat de regels die gebruikt worden om de 
homologe relaties tussen vormcategorieën van het vlak van de expressie en die van het vlak van de inhoud 
te beschrijven. 
 
Het semi-symbolische systeem vertegenwoordigt voor deze studie een grote waarde omdat het 
toegesneden is op objecten waarin het expressieniveau een beduidende rol speelt, zoals bij muziek, beel-
dende kunsten, of theater. 

2.2 Discursieve structuren: enunciatie, referentie en figurativiteit 

De eerste kwestie betreft – zoals hiervoor al is aangestipt - de enunciatie, de handeling van het uiten, in de 
semiotiek. Ricœur stelt vast dat de structuralistische linguïstiek verhelderingen biedt voor een ontleding en 
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begrip van de taal, maar dat ze tekort doet aan de ervaring van het spreken.5 De ervaring van de taal bevat 
referenties juist als een wezenlijk moment, waarbuiten spreken en schrijven helemaal niet mogelijk zijn. 
Het is daarom volgens Ricœur eenvoudig in te zien dat een structuralistische analyse alléén, noch 
uitsluitend een hermeneutische interpretatie voldoende begrip en verklaring biedt. Beide (‘comprendre et 
expliquer’) moeten operationeel én geïntegreerd elkaar complementeren.6 In het begin verworpen, heeft de 
semiotiek geleidelijk aan de enunciatie weer geïntegreerd in haar theorie om nu een centrale plaats in de 
taal- en discoursanalyse in te nemen.  
 
Bij aanvang van het semiotisch project heeft zij een groot wantrouwen gekoesterd ten aanzien van de 
psychologische subjectiviteit die bestudering van het spreken met zich zou meebrengen. Daarnaast erkent 
de poststructuralistische semiotiek de tekst -  in dit geval de operatekst – nog steeds als een 
betekenisgeheel dat onafhankelijk van de auteursintentie (en recipiëntsintentie!) ‘leesbaar’ is. De uiting kan 
dus alleen benaderd worden als theoretisch geconstrueerde veronderstelling.  De semiotiek probeert niet 
zozeer een verloren bedoeling terug te vinden, als wel “de déployer, en quelque sorte devant le texte, le 
‘monde’ qu’il ouvre et découvre”7, om een nauwe betrekking te leggen tussen een semiotiek van de 
uitdrukking gericht op het systeem van tekstinterne articulaties, met een semiotiek van het uitdrukken die 
het proces van de articulatiewijze omvat. Het gaat er Ricœur om, de twee-eenheid van de semiotische 
structuren en het werkelijke spreken als `iets zeggen over iets' samen te brengen. Het spreken (parole) is 
het nieuw leven inblazen van een bepaalde linguïstische kennis afkomstig van het vroegere spreken van 
andere mensen, dat zich heeft afgezet, `gesedimenteerd' is, en zo ter beschikking staat van de `ik' zodat `ik' 
nu die gerichte leegte van de betekenisgevende intentie in `mij' op het moment dat `ik' wil gaan spreken 
verbaal kan belichamen.8 
 
Een laatste reden waarom bestudering van de enunciatie lang buiten het gezichtsveld is gebleven hangt 
samen met het belang dat aan het concept “gebruik’ is toegekend. Het gebruik onderwerpt iedere 
individuele uiting aan de verzameling taalgewoontes van een bepaalde samenleving. En het behoeft 
nauwelijks betoog dat de studie van deze socio-culturele en onpersoonlijke dimensie van de uiting 
voorrang geniet in zoverre hij de communicatie conditioneert.  
 
Nu bestaat tussen proces en systeem van uitdrukken een spanningsveld dat voor een belangrijk deel 
binnen het domein van het esthetische ligt: “Entautomatisierung” van het vanzelfsprekend taal- en 
muziekgebruik opdat het “taal- en muziek-vreemd” wordt en zo betekenis actualiseert. Meer is brede zin is 
dit spanningsveld herkenbaar tussen discours en model: uit de afwijking van het schema, van het model, 
kan betekenis ontstaan in het discours, bijvoorbeeld uit afwijkingen van modellen voor realistische 
representatiewijzen. De stap van door de tekst vooronderstelde abstracte destinateur en destinataire naar 
subjectposities in vertogen vormt een toenadering van de semiotiek in hermeneutische richting. 
 
Op het eerste niveau van de analyse, de discursieve analyse, ligt de figurativiteit. De term figurativiteit 
duidt op de correlatie tussen een element van het representatiesysteem met waargenomen eigenschappen 
op het expressieniveau van de ‘natuurlijke wereld’.9 De figuratieve semiotiek richt zich onder andere op de 
‘mimesis’, maar ook op andere relaties tussen zintuiglijke activiteit en de vormen van zijn discursivering. 
Het betreft een gradueel gespannen proces tussen iconisatie die de gelijkenis met figuren uit de 
waarneembare wereld waarborgt, en de abstractie die hem ervan verwijdert. Dit concept maakt het 
mogelijk rekening te houden met de culturele categorisering van de figurativiteit. Met het begrip ‘semische 
dichtheid’ is op semantisch niveau aan te geven in welke mate de tekst naar iconisatie dan wel naar 
abstractie neigt. 
 
De figurativiteit creëert dus een indruk van ‘realiteit’ níet op basis van een directe verwijzing naar 
ontologische eenheden, maar met door cultureel gebruik gemodelleerde percepten (‘zien’ is ‘zien als’, 
‘horen’ is ‘horen als’). Met andere woorden: het /doen-zien/ 10  dat de figurativiteit aanstuurt is 
bewerkstelligd door een /doen-geloven-te-zien/. Zo beschouwd is de ontologische referent dus niet 
ontkend, noch uitgesloten, maar wel geproblematiseerd.11  
 
Toegespitst op de taal definieert Greimas een  lexeem als een virtueel betekenismodel, een complex van 
mogelijke sememen, waarvan de daadwerkelijke realisering afhankelijk is van de in de talige context 
optredende klassemen. Echter, de herhaaldelijke manifestatie van bepaalde klassemen garandeert pas het 
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vormen van een discours met eenduidige betekenis. Deze `permanence d'une base classématique 
hiérarchisée' die samenhang tussen klassemen of in de figurativiteit bewerkstelligt, noemt Greimas isotopie.  
 
Doordat de isotopie niet op lexicaal maar op discursief niveau ligt kan zij niet alleen het figuratief 
universum (isotopieën van acteurs, tijd, ruimte), en de thematisering van dat universum (abstracte , 
thematische en axiologische isotopieën), maar ook en vooral de hiërarchie tussen de isotopieën die de 
interpretatie stuurt, bewerkstelligen. Een metafoor is zo te beschrijven als het gespannen, eventueel strijdig 
samengaan van twee of meer simultane betekenisniveaus. De isotopie is volgens Ricœur een belangrijk 
element in de verbinding tussen hermeneutiek en semiotiek Voor het lezen van isotopieën is het noodza-
kelijk dat de lezer bij diens interpretatie beschikt over een cultureel en maatschappelijk gevormd weten. 
Greimas noemt dit een `grille culturelle', en Ricœur de opening naar de hermeneutiek. 
 
Op een volgend niveau worden betekenissen gecondenseerd tot thema’s. De betekenis krijgt hier een 
algemener en abstracter gehalte, omdat ze gekoppeld is aan een bedoeling. Afzonderlijk beschouwd kan 
het thematische niveau meerdere figuratieve relaties omvatten, afhankelijk van het soort tekst, 
gerepresenteerd als bijvoorbeeld literaire motieven of muzikale topoi, betrekkelijk zelfstandige eenheden, 
vaak stabiel van structuur en variabel naar gelang hun figuratieve manifestatie. 

2.3 Narratieve structuren: definiëring van de subje ctpositie 

Op een volgend reconstructieniveau is duidelijk dat een motief niet gescheiden kan worden van zijn plaats 
in de aaneenschakeling van gevolgen (of veronderstellingen, naar gelang de richting van de interpretatie). 
Eerste in de logische aaneenschakeling is (de sequentie van) de manipulatie in de vorm van een contract 
tussen subject en destinateur. De destinateur, die ook sanctioneert, beschrijft de waarden die op het spel 
staan. Hij zorgt ervoor dat een subject gelooft (of niet gelooft) aan de in de objecten ingeschreven 
waarden. Hij staat garant voor deze waarden en geeft het subject het mandaat om de handeling te 
volbrengen. Op modaal niveau is de destinateur gedefinieerd door factiviteit: hij doet geloven, willen, weten, 
doen. De (sequentie van de) competentie beschrijft de verwerving van het verlangen, de overtuiging, het 
moeten, weten en kunnen dat het subject nodig heeft om te handelen in (de sequentie van) de performantie. 
De (sequentie van de) sanctie behelst een terugkeer naar de destinateur. Van achter naar voren 
veronderstelt dus de sanctie de performantie die weer de competentie en de manipulatie veronderstelt. 
Deze aaneenschakeling van logische veronderstellingen (dus geen chronologische vooronderstellingen) opent de 
analyse naar een brede context en beheerst bovendien de discursieve voorspelbaarheid als het gaat om een 
canoniek narratief schema met de hiervoor genoemde vier typen sequenties. Aan de formulering van deze vier 
sequenties ligt een ideologisch bepaalde narrativisering van betekenis ten grondslag (zie het begin van dit 
hoofdstuk). 
 
De formele narratieve syntaxis beschrijft de interne articulaties in elk van de vier canonieke sequenties, als 
een transformatie van de relatie tussen twee actanten. Bij een narratief programma van bijvoorbeeld 
verwerving gaat het om de overgang van disjunctie naar conjunctie met een door de destinateur ingesteld 
waardeobject. De actanten zijn interactantieel: zij definiëren zich ten opzichte van elkaar in een 
syntagmatische relatie. Het traditioneel personage ligt op het kruispunt tussen narratieve syntaxis (actant) 
en de discursieve semantiek (semantische rollen). Zo geconstrueerd vermijdt het concept ‘actor’ de 
karakterpsychologische benadering van het personage. 
 
Maar naast de interactantiële bepaling en als handelingssubject kan en moet het subject verder 
gepreciseerd worden. Het subject is niet alleen bepaald door de toestand waarin zijn handelen hem brengt 
in relatie tot het waardeobject, maar ook door zijn geestestoestand, want een handelend subject is tegelijk 
een uit een modale compositie opgebouwd emotioneel subject. De modaliteiten specificeren de 
wederzijdse relaties tussen subject, object en andere actanten. De destinateur is tevens te beschrijven in 
termen van modale structuren als /weten/ en /kunnen/. Zijn aanwezigheid zet het traject van het /doen-
geloven/, /doen-willen/, /doen-weten/ en uiteindelijk /doen-doen/ of /doen-niet-doen/ in werking. 
Maar ook van het /doen-plezieren/. Want naast de pragmatische dimensie die het handelend subject 
definieert tekent zich de pathemische dimensie af voor het modaal traject, dat op actantieel niveau net zo 
geïnterpreteerd kan worden. Naast de circulatie van objecten en waarden projecteert het “voelend” subject 
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allerlei “schijnbeelden” en moduleert of handhaaft zijn geestestoestand. De semiotiek van de emoties 
voorziet derhalve in een verdubbeling, doordat het object ertoe neigt imaginair `partner-subject' te worden: 
onder de object-structuren schuilt een potentiële intersubjectiviteit.12 
 
Greimas en Fontanille stellen dus een formele equivalentie tussen `toestanden van dingen' en `gemoeds-
toestanden' van het subject voor.13 Het pathemisch traject bewerkt het /zijn/ door modulatie van de 
zijnstoestanden van het subject. De pathemen vormen het geheel van discursieve condities voor de mani-
festatie van een emotioneel betekeniseffect. Onderscheiden worden proces-pathemen, en pathemische rollen, al 
naar gelang gezocht wordt naar passionele syntagma's, of naar vergankelijke identiteiten van het discursie-
ve subject bìnnen deze syntagma's. Een generaliseerbare en transculturele vorm van proces-pathemen is - 
analoog aan het narratief schema – het canoniek pathemisch schema14, dat het pathemisch traject verdeelt in 
vier sequenties: de gesteldheid, de ontvankelijkheid, de emotie en de moralisatie.  
 
Ter beschrijving van de taxonomieën met betrekking tot emoties is het noodzakelijk om terug te grijpen 
op concrete contexten. Greimas en Fontanille, maar ook Parret gebruiken talige voorbeelden, omdat de 
taal een specifiek lexicaal veld biedt dat de samenhangende emotie-taxonomie van een gehele cultuur zou 
omvatten. Daartoe worden onder andere het lexicon en literaire voorbeelden aangehaald. Specifieke 
aandacht ruimen zij in voor de begrippen die binnen de filosofie zijn ontwikkeld, omdat deze een met de 
semiotiek vergelijkbaar traject doorlopen, met name de filosofieën van Descartes en Spinoza.15  
 
Essentieel is het uitgangspunt dat emoties ontstaan uit de vergelijking van het appel van een situatie en de 
belangen en waarden van een subject.. Emoties ontstaan uit het verlangen een gebrek op te heffen. In de 
belangen en waarden van een subject, zijn modale instelling, ligt de competentie tot emoties besloten, 
onder meer door de `gevoeligheid' waarmee een disjunctie wordt beoordeeld. Een individu omvat immers 
een dispositie die hem ertoe aanzet bepaalde bevredigingen te zoeken en confrontaties te vermijden. De 
precondities in waarden en protensiviteit maken in tweede instantie een onderscheid tussen subject en 
object mogelijk. 
 
De emotie ontstaat vanuit een oriëntatie in de forische tensiviteit, die omgezet kan worden op de 
cognitieve, pragmatische of thymische dimensie. Daarnaast is een emotie ook een beleving van euforisch of 
dysforisch getinte waarden, ten aanzien van zowel de interoceptieve als de exteroceptieve dimensie. 
 
Op het niveau van de modalisaties is het onderscheid tussen modale competentie en existentie voor de 
beschrijving van emoties wezenlijk. Emoties hebben immers voor Greimas en Fontanille eerder 
betrekking op het `zijn' dan op het `doen'16, maar een subject van toestand wordt pas modaal door 
tussenkomst van een /willen-zijn/, gedragen door een waarde-object, of door een rivaal. Met andere 
woorden: de emotie omvat een toestandssubject, een handelings-subject en een modaal subject, dat een reeks 
vergankelijke modale identiteiten doorloopt (S →s1, s2, s3, ... sn).17  Een subject met bijvoorbeeld vrees is 
gekenmerkt door een /willen-niet-zijn/, maar zijn imaginair parcours blijft berusten op een conjunctie met 
een anti-object, dat wil zeggen op het dysforisch beeld van een gerealiseerd subject.18 
 
Er ontstaan twee assen: de as van het `heteronome' subject met de transitieve modalisaties /moeten/ vs 
/kunnen/, en de as van het `autonome' subject met de reflexieve modalisaties /weten/ vs /willen/. 
Tevens verschijnen de schema's van virtualiserende modalisaties (/moeten/ vs /willen/) en actualiserende 
(/weten/ vs /kunnen/). De twee deixis verschijnen ten slotte als respectievelijk stabiliserende modalisaties 
(/moeten/ vs /weten/) en mobiliserende modalisaties (/kunnen/ vs /willen/).19 
 
Op het narratieve niveau vindt de onderscheiding van modulaties op het /worden/ plaats, die modalisaties 
genereert. Er zijn twee soorten modalisaties: de bekende, traditionele modaliteiten (/willen/, /kunnen/, 
/moeten/ en /weten/); en anderzijds de existentiële schijnbeelden (`simulacres'). De existentiële schijnbeelden 
zijn door het subject geprojecteerde juncties in de door de modaliteiten geopende, imaginaire tijd-ruimte. 
 
Gelegen op het oppervlakteniveau van de narratieve structuren kunnen de pragmatische en cognitieve 
dimensie functioneren als modale instellingen, nabootsingen waarvan de modale subjecten vergankelijke 
identiteiten ontvangen gedurende de syntactische afwikkeling van hun instellingen. De specificiteit van 
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deze syntactische functie, en in het bijzonder de zogenaamde intermodale syntaxis - de hiërarchische 
structuur tussen modale instellingen - garandeert de autonomie van de thymische dimensie.20 
 
De analyse van deze pathemische structuren is het object van de semiotiek van de passies. Bestudering van 
de  pathemische dimensie is uitermate relevant voor de opera, in onze cultuur immers bijna synoniem 
voor een vertoog over hartstochten. 
 
Daarnaast wordt op narratief niveau ook de enunciator geïnstalleerd. Dit gebeurt door koppelingsoperaties, 
die met name de genres en tekststructuren codificeren. Zoals bekend is de ontkoppeling primair, en de 
koppeling secundair. Als interactie tussen sprekend subjecten is de uiting gevormd door narratieve 
schema’s. Het gaat daarbij vooral om persuasieve en interpretatieve interacties tussen actanten. 
Epistemologisch zijn hier relaties tussen de semiotische vertooganalyse en de linguïstische pragmatiek.  
 
Tenslotte is het, zowel met betrekking tot de in het volgende hoofdstuk te bespreken temporaliteit als met 
betrekking tot theatraliteit, nodig het belang van de observator aan te geven. De observator is een cognitief 
subject, dat door ontkoppeling door de enunciator geïnstalleerd wordt, en belast is met het ontvangen en 
doorgeven van informatie. De manifestatievormen van de observator kunnen variëren van de indicatie van 
een observatiepost tot een impliciete positie die pas in de analyse blijkt uit de wijze waarop een schijnbaar 
onbetekenend voorval een gebeurtenis blijkt te zijn. De betrekkingen tussen observator en geobserveerde 
kunnen complex en wederkerig zijn, een gegeven dat in theatrale contexten vaak wordt gemanifesteerd 
(het subject dat zich bekeken weet verandert, manipuleert, bedriegt het observerend subject). 

 
Het is van belang voor de discursieve manifestatievorm van een actor ‘in elk geval’ verschillende posities 
te erkennen: liggend op de cognitieve, pragmatische en pathemische dimensie, grosso modo vergelijkbaar 
met de klassieke trits logos, ethos en pathos.21 Deze  posities moeten uiteraard op elkaar betrokken 
worden: de pathemische dimensie heeft zijn weerslag op de pragmatische, et cetera. 

2.4 Fundamenteel niveau: forische, tensieve en thym ische dimensie. 

Op elementair niveau liggen de axiologische waarden die aan het narratieve en figuratieve weefsel ten 
grondslag liggen. Deze axiologische waarden kunnen verschijnen als doel van een individueel of collectief 
“levensproject”. Haar positie in het semiotisch vierkant, een differentieel net van betekenissen, bepaalt haar 
semantische bestaanswijze.  
 
Zoals gesteld is het axioma van de semiotiek dat betekenis uit verschil ontstaat. Dit impliceert dat 
betekenis pas uit ontkenning naar voren kan komen. De afwezigheid van bijvoorbeeld ‘vrijheid’  geeft het 
begrip pas een waarde en maakt haar tot doelobject, op het semiotisch vierkant te parafraseren als 
/kunnen-doen/. De negatieve pool (het gebrek) conditioneert de bevestiging van de positieve term: geen 
vrijheid zonder te weten dat er ook onvrijheid bestaat: /¬kunnen-doen/, ‘onvermogen’. Deze negatieve 
positie impliceert als complement ‘onafhankelijkheid’, /kunnen-¬doen/. 
 

vrij  onafhankelijk 
kunnen doen kunnen ¬doen 
 
 

 

¬kunnen ¬doen  ¬kunnen doen 
gehoorzaam  onvermogen 

 
De analyse van de toestandmodaliteiten veronderstelt de thymie, de fundamentele affectieve dispositie die 
de relatie van het voelend lichaam met zijn omgeving bepaalt. Zij ligt ten grondslag aan de klassematische 
categorie van euforie, dysforie, en als neutrale term, aforie, op narratief  niveau geconverteerd in 
toestandsmodaliteiten. Deze waarden zijn – zoals in het begin van dit hoofdstuk aangegeven – 
“aangedreven” door belangen. Zo kan de pathemische structuur uiteindelijk een ‘moralisatie’ ondergaan, 
de sociale regulatie die de maatstaf  bepaalt tussen exces en onvermogen van de waarden. 
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In de actuele semiotiek is het begrip ‘spanning’ van groot belang, getuige alleen al de titel van het boek 
TENSION ET SIGNIFICATION van Fontanille en Zilberberg, een boek dat qua opzet sterk doet denken aan 
de twee dictionaires die Greimas heeft uitgegeven. In een niet-semiotische context kan er van het begrip 
spanning  - zonder de hoeveelheid literatuur over `spanning' weer te geven - toch globaal een 
gemeenschappelijke eigenschap uit afgeleid worden: er is sprake van spanning indien een element (of 
elementen) op een of andere wijze weerstand kent ten opzichte van een toestand van stabiliteit (of 
`evenwicht' in literair theoretische terminologie).22 Op basis van deze beschrijving is eveneens in te zien 
dat spanning nodig is voor het ontstaan van betekenis: verschil is kenbaar als afwijking van overeenkomst, 
weerstand ten opzichte van stabiliteit.  
 
Toegespitst op diverse betekeniscategorieën, moet het spanningsbegrip gespecificeerd worden, maar op 
fundamenteel niveau ligt het belang van de formulering in de mogelijkheid de diverse specificaties van 
spanning te genereren, allereerst op de verschillende dominantieverhoudingen tussen de cognitieve, 
pragmatische en thymische dimensie. 
 
Alvorens de specificatie in spanningscategorieën kan worden aangebracht, is het nodig enige aandacht te 
besteden aan de plaats van het subject op fundamenteel niveau. De verschillende stadia van het subject, 
virtueel, actueel en gerealiseerd, hangen zoals bekend samen met de junctie-verhouding tot het object. 
Uitgezet op het semiotisch vierkant, is echter de vierde pool onbesproken gebleven: het `gepotentiali-
seerde subject'23: 
 

CONJUNCTIE DISJUNCTIE 
gerealiseerd subject geactualiseerd subject 
  
gepotentialiseerd subject  gevirtualiseerd  subject 
¬DISJUNCTIE 

 

¬CONJUNCTIE 
 

In de constructie van het subject, is het zo mogelijk van het discursief subject te stellen dat het gerealiseerd 
is, het narratieve geactualiseerd, en het fundamentele virtueel. Het niveau dat voorafgaat aan de 
elementaire betekenisstructuren voorziet dan in een gepotentialiseerd subject. Dit laatste subject is 
verbonden met de zogenaamde `forische' laag, nog ongedifferentieerd in euforisch of dysforisch. Net als 
reeds ten aanzien van de tijd-ruimte is aangenomen, kent ook het subject een bestaanswijze vóór dat het 
als subject onderscheiden wordt. 
 
Greimas en Fontanille komen er daarnaast via een andere weg toe om een potentieel effectief subject te 
postuleren. Puur logisch gezien wordt deze positie immers voorondersteld door het gerealiseerd subject én 
moet het bestaan als ontkenning van het geactualiseerd subject. Zonder gepotentialiseerd subject ligt er 
geen fundamenteel concept ten grondslag aan de transformatie van een geactualiseerd, narratief subject 
naar een gerealiseerd subject. Dit handelen dat ingegeven is door een breuk tussen twee toestanden, 
vereist voorwaarden, modale competenties, die het subject al potentieel effectief maken.24  
 
Ter beschrijving van geestestoestanden zijn op het diepte-niveau van de semiotiek twee concepten 
behulpzaam gebleken: spanning (`tensivité') en `forie'. Beide concepten krijgen bij Greimas en Fontanille 
een filosofische context, die echter voor het hier gezochte toepassingsgebied niet direct noodzakelijk 
behoeft te worden opgevoerd. Hier wordt de `tensivité' benaderd als een spanning die tot graduele 
verschuivingen kan aanzetten, terwijl de `forie' uiteindelijk categorische verschillen bewerkstelligt. Aldus 
opgevat en plastisch voorgesteld kan de `tensiviteit' leiden tot contractie of expansie van een substantie; 
terwijl de `forie' leidt tot polariteiten, en daarmee tot breuken. Beide voorwaarden tot betekenisvorming 
kùnnen in elkaars verlengde liggen (zoals expansie totdat het `lijntje' knapt), maar dat hoeft niet. 
 
Spanning is volgens Greimas en Fontanille als fundamentele categorie niet afdoende om `emoties' te 
beschrijven, omdat het nodig is een voelend én een waarnemend subject te onderscheiden, een 
waarnemend subject dat uiteindelijk de betekenis van het voelen kan vormen. De actanten 
verveelvoudigen immers vaak bij emoties 25 , een kenmerk waarvan de forische dimensie met zijn 
`polariserende en brekende werkingen' rekenschap geeft. 
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De instantie van waaruit de betekenisvorming ontluikt, is in de semiotiek daarom omschreven als een 
`forische tensiviteit'.26 Deze spanning impliceert nog geen posities en te onderscheiden `polen': het gaat 
om proto-typen van actanten, om de `protensiviteit' (in de zin van Husserl) van het subject, en de potentialiteit 
van het object, zoals kenbaar in de potentialiteit van aantrekken en afstoten.27 

/worden/ 

Voor de onderscheiding van de ongedifferentieerde proto-actant is het nodig dat er een oriëntatie - bij 
Parret gemarkeerd door een gerichtheid en een temporaliteit  - bestaat: wil betekenis ontstaan, dan moeten de 
krachten die een scheiding prefereren de overhand hebben; alleen dan tekent de protensiviteit zich af als 
een oriëntatie, en de potentialiteit als een waarde.28 Deze `positieve' storing van het evenwicht29 noemen 
Greimas en Fontanille /worden/.30 Het begrip `worden' zal ook noodzakelijk blijken voor de descriptie 
van muzikale continua in hoofdstuk 8. Het heeft als voordeel dat het als `drager van een historiciteit' kan 
gelden, tegelijk oriëntatie en evolutie. /Worden/ creëert een beoogd effect waarop een syntaxis mogelijk is, 
onderscheiden in een bron-effect (het subject) en een doel-effect (het object). 
 
De `modulaties' 31  die op het /worden/ opereren hebben een temporele relevantie. Het prototype van 
/willen/ kan zich ontwikkelen vanuit een `opening' die geactualiseerd is door het doel-effect. Het proto-
type /willen/ is op het spannings-niveau herkenbaar aan een versnelling van het /worden/, en ieder nieuw 
optreden van het /willen/ bepaalt telkens een nieuwe opening of een nieuw versnellen. Het prototype van 
/weten/ daarentegen sluit het /worden/ af door een effect van `begrip' - de inversie van `beoogd' - te 
actualiseren. /Weten/ stopt de wordings-gang om de ontwikkeling te meten. Gegeneraliseerd opent het de 
mogelijkheid het gehele zinvolle universum te rationaliseren door de spanningen te stabiliseren. Het proto-
type van /kunnen/ is geladen met het `in gang houden van de stroom' van het /worden/. Het prototype van 
/moeten/ presenteert zich als een opschorting van het /worden/, in die zin dat het de tot een eenheid 
verenigende krachten (fusie) transformeert naar krachten die de samenhang van een geheel 
bewerkstelligen (coherentie). Want als eenmaal het scheidingsprincipe door de oriëntatie is ingesteld, 
dreigt het gevaar van dispersie, versnippering. Er ontstaat chaos indien geen enkele kracht tegen deze 
onbepaalde scheiding ingaat. Dit gevaar wordt dus bestreden door het prototype van /moeten/, als een 
cohesieve kracht die de totaliteit van spanningen beoogt.32 
 
Het postuleren van een potentieel subject en de prototypische modulaties levert belangrijke voordelen op. 
Allereerst is er een fundamentele samenhang die de tijd-ruimte niet meer objectiveert en daarmee isoleert 
van een subject. Bovendien prefigureren de modulaties  `openend', `sluitend' en `stromend' op discursief 
niveau de aspectuele triade `inchoatief-duratief-terminatief', hoewel deze wel totaal verschillende procedu-
res bezitten. Daarmee bezit temporaliteit een fundamentele oorsprong. Op dit aspect zal in het volgende 
hoofdstuk verder worden ingegaan. 

`ontkennen om te kennen' 

Een subject dat gemodaliseerd is door de voornoemde prototypen, en geassocieerd is met potentiële en 
protensieve waarden, vermag deze waarden nog niet te kennen, hij kan er slechts de waarde van voelen33, in 
het bijzonder op de wijze van de ‘aisthetische’ waardering.34 De `aisthesis' (in de zin van waarneming) 
wordt door Greimas en Fontanille gezien als een verenigende kracht, als `nostalgie' naar de ongedifferen-
tieerde `forische tensiviteit' van het `ene'. Deze emotie kan worden geïnterpreteerd als een opnieuw 
gewaar worden van de eerste scheiding, de dissociatie waaruit het subject zelf is voortgekomen: het esthe-
tisch subject hervindt het moment waarop zijn prototypische configuratie zowel als object als in de 
hoedanigheid van subject ingesteld kon worden. Dit verklaart onder meer waarom ook manifestaties van 
de aisthesis vaak gepaard gaan met syntactische rolwisselingen: het subject hervindt het moment waarop 
zijn prototypische configuratie als object maar ook als subject ingesteld kon worden.35 
 
De ontkenning is de eerste operatie waardoor het subject zich als uitvoerend subject manifesteert en een 
kenbare wereld fundeert door te breken met de continuë modulaties van spanningen en met de onkenbare 
wereld van potentiële waarden. Deze ontkenning voltrekt zich in twee `gestes'. De eerste geste is de zoge-
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naamde `opvordering'  van een tijd-ruimtelijk gebied, een geste die zelf een ontkenning vormt doordat het 
de fluctuering van de spanning stopt, en `geslotenheid' en `stabiliteit' genereert.36 
 
De tweede geste is in feite de keerzijde van de eerste: de contradictie, de ontkenning in categorische zin. 
Logischerwijze kan de toepassing van de eerste geste slechts /niet-s/ installeren, de eerste term van het 
semiotisch vierkant: er is niets anders te vorderen dan de afwezigheid (betekenis ontstaat immers door 
verschil). Om betekenis te `benaderen' en de spanning te stabiliseren heeft het uitvoerend subject slechts 
één oplossing: het categoriseren van het verloren object. Daarom is de eerste operatie een ontkenning: 
alleen door de introductie van het discontinuë in het continuë kan het subject waarde kennen. 
 
Door de opvorderings-ontkenning creëert het subject een grootheid: de categorie, welke een antwoord is 
op de oorspronkelijk noodzakelijke vraag naar eenheid, maar deze eenheid vormt dan een netwerk van 
stabiele relaties (zie het proto-typische /moeten/ hiervoor), die zich in het vierkant steeds uitbreiden door 
zowel een dialectische syntaxis als een categorische vorm van totaliteit. Tegelijk wordt het /worden/ door 
onderscheidings-procedures getransformeerd in een opeenvolging van disjuncties en discontinuë conjunc-
ties. Zo verandert de eerste opvordering de modulaties in een opeenvolging van `ervoor' en `erna', van 
fases en fasedrempels.37  
 
Resumerend voorziet de semiotiek dus in een geheel van precondities, dat voorafgaat aan welke 
betekenisvorming dan ook, de forische tensiviteit. Een onderdeel van deze niet-gedifferentieerde continuïteit 
is de protensiviteit die niet alleen een tensief of `bijna'-subject definieert, maar tevens door de geprefereerde 
spanningen zowel het /worden/ als het vertrouwen genereert, het vertrouwen waarop zich potentiële waarden 
aftekenen. 
 
De relatie tussen het niveau van precondities, van continuïteiten en het niveau van de semio-narratieve 
discontinuïteiten, kan geen eenvoudige conversie aangaan, want zowel de horizontale transformaties als de 
verticale conversies opereren slechts tussen discontinue grootheden.38 Geëigender achten Greimas en 
Fontanille daarom het begrip onderscheiding (`discretisation'), met de vordering en de categorisatie als 
componenten.39 
 
In plaats van uit te komen op één waarde blijkt het zinvol - ook op fundamenteel niveau - rekening te 
houden met meerdere schema’s tegelijk. Zo beschouwd gaat het dus steeds meer om een modulair dan om 
een generatief traject. Daarnaast wordt allengs duidelijk dat de semiotiek interdisciplinair opereert, 
gestructureerd door de taal waarin ze zich uitdrukt, gemodelleerd naar cultureel bepaalde 
productievoorwaarden van betekenissen en gefundeerd op epistemologische postulaten.40 Eens te meer 
blijkt dat de semiotiek geen mechanisch in te zetten methodologisch raster biedt, maar de mogelijkheid 
biedt processen van betekenisvormgeving te expliciteren en te communiceren. 
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3 TEMPORALITEIT 
 
 
Met de invoering van de semiotiek van de passies is een eerste aanzet gegeven om het gebrek aan 
beschrijvingsmogelijkheden van temporele verschijnselen te verzachten (zie hoofdstuk 2). Maar het is het 
voorstel van de ‘tensieve semiotiek’, al vroeg in eerste aanzet aanwezig in het werk van Zilberberg en in 
samenwerking met Fontanille verder uitgewerkt, dat het mogelijk maakt betekenisvormgeving zowel in 
termen van discontinue categorieën als continue gradaties te benaderen, en zo recht te doen aan temporele 
dynamiek.  
 
Achteraf bezien is de uitwerking van het concept “wording” (“le devenir”) breekijzer geweest voor de 
opening van een continuïteitssemiotiek. Tarasti stelt in SÉMIOTIQUE II voor om het /worden/ een 
centrale positie te geven als neutrale term tussen het /zijn/ en het /doen/, waardoor een versnelling van 
het worden het /doen/ genereert en een vertraging het /zijn/.1  
 
Het gaat er uiteindelijk om identiteiten en samenhangen niet alleen te denken als effecten van een afgesloten 
transformatiereeks zoals in de narratieve semiotiek, maar ook als inspanningen van het “vertoog in 
constructie”. Daarom moet tussen de instanties ab quo (het tensieve continuüm) en ad quem (discursieve 
totalisatie en isotopie) een intermediaire instantie gedacht worden, gekenmerkt door fragmentatie, de 
spanning tussen samenhang en versnippering, conflicten, weerstanden en inspanningen met betrekking tot 
identiteit en samenhang.2 
 
Dit hoofdstuk behandelt de belangrijkste algemene begrippen uit de tensieve semiotiek, zodat het mogelijk 
is hierna te bekijken welke rol deze, specifiek met betrekking tot temporaliteit, in de verschillende genres 
(muziek, drama en opera) speelt. 

3.1 wat is tijd? 

Het aantal studies dat aan `tijd' is gewijd èn de diversiteit aan verschijnselen die er onder zijn vergaard, zijn 
enorm.3 Misschien is er - deze studie incluis - zelfs sprake van wildgroei aan literatuur, omdat tijd zo’n 
onvatbaar fenomeen betreft. Wèl is het mogelijk dit `onvatbare' enigszins te verklaren. Mensen nemen 
deel aan een proces en kunnen dat ook waarnemen. Vanuit dit gegeven ontstaat het spanningsveld waar-
mee een poging tot beschrijving van het begrip `tijd' te maken krijgt. Hoe dat zo? Essentieel zijn hier de 
begrippen `deelnemen' en `waarnemen'. Het deelnemen aan een proces veronderstelt een opgaan van het 
handelend subject in de dynamiek ervan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de positie `ik-hier-nu' 
voor te stellen – het vormen van een deixis –waardoor gelijktijdig een cognitief subject gevormd wordt 
met een heden, verleden en toekomst.4 
 
Omdat het waarnemen en het deelnemen binnen de betrokken subjecten in een dynamisch proces niet 
van elkaar te scheiden zijn, blijft de deelname van het subject van handeling aan het dynamisch proces 
voortduren terwijl de waarneming en benoeming door het cognitief subject noodzakelijkerwijs bij dit 
dynamisch proces `achterlopen'.5 Want het /worden/ is semiotisch slechts kenbaar door disjunctie, door 
ontkoppeling in een waarnemend en kennend subject, naast het handelend subject. Als gevolg zijn er 
principieel verschillende niveaus waarop ‘tijd’ begrepen kan worden. 
 
Naast tijden als heden, verleden en toekomst die betrokken zijn op de positie van het subject, zijn voor de 
intersubjectieve tijd waarneembare ijkpunten nodig, vastgelegd op objecten die daardoor niet uitsluitend 
afhankelijk lijken te zijn van de positie van één subject: een geobjectiveerde tijdmaat.6 Voor beide `tijd-
soorten' zijn uiteenlopende termen en figuren onderscheiden: antropocentrisch versus fysisch, relatief  
versus absoluut, A-series versus B-series, subject-object versus object-object, fenomenologisch versus 
kosmologisch, et cetera.7 
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3.2 tijdvormen 

Meettijd is de figuratieve vorm voor een abstractie - een begrip `tijd' los van bewegende lichamen - die 
vervolgens weer materiële gestalte kan krijgen, bijvoorbeeld in een zandloper of een stopwatch. Vanuit dit 
gegeven is het mogelijk te observeren dat `tijd' altijd `ruimtelijk' wordt weergegeven. Gaat men echter uit 
van de beweging waaruit de meettijd is geabstraheerd, dan is duidelijk dat deze tijdvorm van oorsprong al 
tevens ruimtelijk is. Een zelfde gedachtegang treft de rol van het subject, waarvan geabstraheerd wordt, 
terwijl vervolgens voor het meten toch ook de positie en handeling van degene die meet van belang blijkt.8 
 
Als instrument kan de meettijd figuratief gevormd worden al naar gelang de toepassing. Bij het 
construeren van een meettijd voor processen waarin het subject zelf een belangrijk onderdeel van de 
dynamiek is, levert dat grote problemen op, vandaar dat daarbij ook lang van het subject is afgezien. 
Veelvuldig wordt de metafoor van de rivier als illustratie aangehaald om opheldering te geven. 9  De 
snelheid van één waterstroom binnen deze rivier wordt als ijkpunt gekozen om de snelheid van de andere 
te meten. Maar een dergelijke relatie tussen de geijkte snelheid en de te meten snelheid is grotendeels 
arbitrair, net zoals bij linguïstische relaties. Beide snelheden beïnvloeden elkaar bovendien. 
 
Het dualisme tussen meettijd en ervaren tijd is groter naar mate de meettijd in een cultuur meer macht 
uitoefent op de structurering van activiteiten, als de ‘tijddruk’ wordt ervaren. Dan is ook de invloed van 
meettijd en te meten tijd op elkaar groter. Dat klinkt vreemd: immers als de gemeten tijd synchroon loopt 
met de meettijd zou men veeleer genegen zijn aan te nemen dat het dualisme juist geringer wordt. 
Maar - en dat maakt `tijd' vermoedelijk zo ongrijpbaar - strikt genomen bestaat de te meten tijd niet. Tijd 
bestaat in het meten, en niet als afzonderlijke grootheid. Elias benoemt dit aspect van `tijd' op een heldere 
manier. Hij stelt dat men bij `tijd' misleid raakt door de linguïstische vorm van het begrip: het zelfstandig 
naamwoord. Een gerelateerd voorbeeld is de vorm: `de wind waait', maar `waaien' en `wind' zijn identiek: 
er bestaat geen niet-waaiende wind. Met het instrumentele begrip `tijd' is het precies het zelfde. Elias 
impliceert alleen nog van `tijd' in werkwoordsvorm te kunnen spreken: `timen' of `synchroniseren' in 
plaats van het misleidende: `de tijd bepalen of meten'. Er bestaat immers geen tijd zonder bepalen of me-
ten.10 
 
Daar moet echter nog een vraag aan worden toegevoegd. Wat wordt er precies gemeten als men `timet', of 
`tijdmeet'? In de beantwoording van deze vraag ligt mogelijk ook het antwoord op het probleem van het 
voortdurend dualisme in `tijden'. Beweging is meetbaar gemaakt door herhalende vormen in die (of een 
andere) beweging als ijkpunten te gebruiken: meettijd. Door de objectivering van het meetinstrument, de 
kloktijd, lijkt het nu alsof er `meerdere' tijden bestaan: immers de metende activiteit van een klok dient 
ertoe een andere activiteit te `timen'. De klok stelt in staat meetbaar te maken en mensen projecteren die 
meetbaarheid op een andere activiteit (daardoor bestaat het meetbare zelfs pas). Doordat de eigen 
activiteit van ieder organisme ook in eerste instantie zijn eigen ijkpunt vormt, ontstaat er een voortdurende 
spanning tussen een eigen norm en een meettijd-norm (bijvoorbeeld kloktijd). Misschien kan daarom 
gesteld worden dat de wijze waarop een organisme zich aan dient te passen aan de omgeving kan leiden 
tot een tweede `extensie'11, naast de kloktijd, van `tijd': de ervaringstijd. Door het gegeven dat iets gemeten 
wordt, lijkt het nodig iets meetbaar aan te bieden in dezelfde termen: “het leek wel drie uur te duren, 
terwijl er in werkelijkheid slechts één uur verstreken was”. De ijkpunten van het meetinstrument worden 
zo als het ware verdubbeld in het te meten proces. Dat `tijd' zo ongrijpbaar blijkt, is dus paradoxaal 
genoeg onder andere te wijten aan het gegeven dat het een constructie betreft, maar dan een constructie 
die leidt tot een andere constructie, meerdere malen en vaak gevarieerd opnieuw opgebouwd.  
 
Bij Elias is het woord `tijd' een symbool voor een relatie die een groep mensen - dus met het vermogen tot 
herinnering en synthese - legt tussen twee of meer continua van veranderingen, waarvan er één door deze 
groep wordt gebruikt als referentiekader of maatstaf om de andere te meten.12 Deze definitie is bruikbaar, 
mits men zich er rekenschap van geeft dat er bij tijdmeten vaak sprake is van een `verdubbelde standaard'. 
Daarom is hiervoor ook geformuleerd dat `tijd' meermaals gevarieerd wordt geconstrueerd: de groep 
mensen die verbanden legt verandert van samenstelling, net als - per definitie - de verschillende continua 
van veranderingen. Is eenmaal een maatstaf in gebruik èn van invloed, bijvoorbeeld dus de kloktijd, dan 
ontstaat een behoefte de continua van activiteiten te synchroniseren. Dit kan ertoe leiden dat de te 
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synchroniseren activiteit óók als een `tijd' wordt opgevat, bijvoorbeeld `ervaringstijd', zodat een tweede 
tijdconstructie plaatsvindt. 
 
Een voorbeeld uit de muziekpraktijk. Het instrument dat te boek staat als Maelzels metronoom geeft 
tijdseenheden per minuut aan voor de uitvoerend musicus. De metronoom is op zich al gebaseerd op een 
tweede extensie: de regelmaat van de pendelbeweging enerzijds en de kloktijd in minuten anderzijds. Naast 
deze indicatie kan ook de hartslag, polsslag, loopritme, ademhaling en dergelijke als `maatgevend' worden 
aangemerkt voor het muzikaal tempo. De rol die temporaliteit in muziek speelt komt uitvoeriger aan bod 
in hoofdstuk 8 over tijd en muziek. Wel kunnen aan de hand van dit voorbeeld nog twee definities worden 
gegeven van de vaak verwisselde termen `simultaan' en `synchroon'. In het vervolg wordt gesproken van 
`simultaneïteit' als er twee of meer temporele ontkoppelingen hebben plaatsgevonden. De term 
`synchroniteit' wordt gebruikt als een specificering van simultaneïteit, namelijk als twee of meer tempo-
raliteiten gelijktijdig (maar niet gemeenschappelijke) markeringen door intensiteit kennen.  

3.3 Genereren van tijdfiguren 

Om de betekenisvorming door tijdfiguren te beschrijven is in de tensieve semiotiek een aantal begrippen 
gedefinieerd, waarbij met name de intensiteit, de extensiteit en de existentie van wezenlijk belang zijn voor 
de bespreking van temporaliteit. Het semiotisch vierkant is op het diepteniveau allengs verdrongen door 
een netwerk dat beheerst wordt door dimensies en spanningen, die leiden tot een tensief schema. Het 
tensieve schema gaat vooraf aan de contradictoire termen en wordt uitgebeeld door een soort 
correlatieboog onder het semiotisch vierkant. Het tensieve schema wordt gekenmerkt door intensiteit, 
extensiteit en existentie. 
 
De intensiteit mondt uit in de spanning tussen toniciteit en ‘atonie’. Op het niveau van de inhoud bepaalt 
deze de polariteit gebeurtenis ↔ toestand.  Een gebeurtenis onderscheidt zich minimaal door een 
intensiteit waar te nemen door een waarnemend subject als getuige van de ‘slag’ eigen aan de gebeurtenis. 
De extensiteit resulteert in de spanning tussen opening en sluiting en schetst op die manier of de ruimten 
waarin de waarden opdoemen open of gesloten zijn. Op het niveau van de inhoud beheert zij de relatie 
tussen universaliteit en exclusiviteit. De existentie levert de spanning tussen aan- en afwezigheid op, en op 
het niveau van de inhoud de polariteit tussen ‘passeïficatie’ en ‘presentificatie’. De existentie berust op 
temporaliteit en de mnesie (als niet-psychologisch term voor ‘geheugen’). De existentie veronderstelt de 
andere twee; de intensieve waarde van de gevoeligheid en de extensieve waarde van de waarneming.13 
 
De wording beheerst drie subklassen: de wording van de forie (intensief), de wording van de verbreiding 
(extensie) en de wording van het (niet-psychologisch te interpreteren) geheugen (existentie).  
 
De meest pertinente drie operaties in de tensieve ruimte zijn vervolgens: de oriëntatie, de sequentialisatie 
en de segmentatie. De oriëntatie polariseert het traject dat als positief in een bepaalde universum wordt 
gewaardeerd; de sequentialisatie legt de plaats en het aantal in een keten gemanifesteerde grootheden vast; en 
de segmentatie leidt tot differentiatie en ritmiek. In syntagmatische zin vormen oriëntatie en sequentialisatie 
de onderscheidende criteria. De oriëntatie bestaat erin bij een polariteit van A en ¬A te herkennen of het 
gaat om (A → ¬A) of om (¬A → A). De sequentialisatie stelt vast of het discursieve schema zich tot dat 
paar beperkt of zich verketent tot drie sequenties (A→¬A→A) of (¬A→A→¬A). 
 
Het samengaan van de oriëntatie en sequentialisatie leidt tot het onderscheid tussen twee typen wording: 
als de uiterste termen van het parcours onderscheiden blijven, dan is de wording lineair; zijn ze identiek 
dan is de wording circulair. Uiteraard zijn semiotische waarden altijd contextueel: de inhoud van de 
beginpositie ‘A’ in (A→¬A→A) is niet gelijk aan de ‘A’ in eindpositie. Daarnaast kan een circulaire 
wording die een langdurig suspens kent, zodat ze voor het cognitief subject ‘onbepaald’ wordt, als lineair 
te worden gekwalificeerd.  

 
Heel belangrijk is dus ook de vaststelling van het tempo als een van de belangrijkste voorrechten van het 
subject van uiting. De weerslag van het tempo op de drie al genoemde dimensies geeft rekenschap van de 
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elementaire morfologieën van intensiteit, extensie en existentie. Ter illustratie geven Fontanille en 
Zilberberg het volgende voorbeeld: 

 
tempo snel neutraal langzaam 
INTENSITEIT shock ontwikkeling diepte 
EXTENSITEIT toegang expansie diffusie 
EXISTENTIE stop duur mnesie 

 
Op zichzelf en globaal beschouwd, dat wil zeggen als schema, ziet de wording bepaald door 
tempovariaties er als volgt uit:14 

 GEBEUREN  
� ↓ � 
plotseling komen worden zijn 
↓ ↓ ↓ 
slag proces toestand 

 
De slag, waarop de pulsering is gebaseerd is gekenmerkt door een snelle intensiteit en nauwelijks 
extensiteit. Is er daarentegen grote extensiteit zonder grote verschillen in intensiteit dan is sprake van een 
toestand. Een toestandvariabele heeft op ieder moment een waarde en is dus permanent aanwezig 
(bijvoorbeeld temperatuur). Als deze variabele saillante `pieken' kent, dan schuift de kwalificatie van dit 
gebeuren meer de richting op van een proces.  
 
Gebeurtenissen markeren daarentegen door hun grote intensiteit in eerste aanzet altijd een discontinuïteit. 
Het kan gaan om een plotselinge interruptie van een continuerend proces, een incidentele onderbreking 
zonder gevolgen. Maar een gebeurtenis kan echter ook duurzaam zijn: “sinds de val van de `Muur' is het 
leven van vele Oostduitsers veranderd”. 
 
In het verlengde van het tempo, kan ook ritme – op narratief niveau - gezien worden als een minimale 
vorm van intentionaliteit: verschijningen en verdwijningen volgen elkaar kennelijk in een regelmatige orde 
en frequentie op, en geven zo aan dat zij het effect kunnen zijn van een intentionele handeling, van een 
programma dat ze zo heeft georganiseerd. Het ritme programmeert, regelt en legt de waarneming van 
contrasten (elementaire waarden) op. Daar waar er ritme is moet er - minimaal virtueel - ook betekenis 
zijn.15  
 
Voor het aangeven van duur en snelheid is op figuratief niveau de `schaal' van belang: is een verdeling in 
minuten of seconden nodig ten aanzien van het te meten dynamische proces? Deze schaal moet immers 
passen op de pulseringen van het te meten dynamisch proces. Bijvoorbeeld: om de snelheid van de 
polsslag te bepalen hanteert men aan de ene kant de maatstaf van de stopwatch en aan de andere kant de 
pulsering van de slagader. De eerste is (bij benadering) absoluut in zijn periodisering; de tweede tem-
poralisatie hangt af van het ritme van markeringen binnen het dynamisch proces. Bij het voorbeeld van de 
polsslag is het betrekkelijk eenvoudig de markering voor dat ritme te bepalen: de slagader `klopt'. In vele 
andere processen hangt het ritme af van de intensiteit, extensiteit en existentie: op welk niveau wil men 
van een verandering spreken, van een nieuwe fase? Een pulsering moet intensief genoeg worden geacht 
om als markering te gelden. Bij een hoge `frequentie', een hoog aantal pulseringen per tijdseenheid, wordt 
het moeilijker om aan te geven welke pulsering ten opzichte van andere markant is. Dergelijk 
beoordelingen hangen af van normeringen.  
 
Per Aage Brandt geeft daartoe een modale weg aan tussen actant A en het scenario SC. Modaal omdat hij 
als zone van de ‘juiste maat’ een deontisch gemodaliseerde kwantiteit constitueert, een “zoals het hoort” 
voor de actant die het oordeel inschat; deze actant moet doen wat het scenario voorstelt binnen de 
kwantitatieve limieten die de juiste maat bepalen en hij moet het niet doen buiten deze limieten, dus noch 
te weinig, noch teveel. Als volgt geschematiseerd16: 
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SC   
 “teveel” (= /moeten niet-doen/) 

  
 
“genoeg” (= /moeten doen/) 

 “te weinig” (= /moeten niet-doen/) 

A   
 
 
Lineaire tijdvoorstellingen gaan uit van een gebeuren in ontwikkeling, als het eindig is met een begin, een 
midden en een einde. Maatstaven waaraan dergelijke lineaire `tijdordeningen' worden afgelezen zijn `stro-
mend' of `vloeiend': zandlopers of waterklokken. In de geobjectiveerde temporalisatie van `de' tijd is noch 
`het oerbegin', noch `het einde der tijden' bekend, waardoor vaker aan beide kanten van de lijn een onbe-
paaldheid en `dus' oneindigheid wordt verondersteld. 
 
Uiteraard hoeft tijd niet lineair te worden voorgesteld. Vervangt men de weergave van het dynamisch 
proces door een cirkel, een spiraal, een kegel (Bergson) 17 , twee elkaar aan de top snijdende kegels 
(Minkowski), een wormgat of welke geometrische figuur dan ook, dan geschiedt dat feitelijk alleen omdat 
de opvatting over tijd met deze andere geometrische vorm het best geïllustreerd wordt. De vormgeving 
van het dynamische proces geeft dus al een door de maatstaf genormeerde voorstelling weer. Ook in dit 
opzicht is temporaliteit betekenisvormend. 
 
Neem bijvoorbeeld de voorstelling van meettijd door middel van een cirkel. Een dergelijke presentatie ligt 
veel meer voor de hand. Meettijd wordt van de zon of van een klok afgelezen, die beide een cyclisch 
verloop kennen: een continue verandering die regelmatig in al eerder waarneembare vormen terugkeert.18 
Deze terugkeer bestendigt de vorm van de cyclische organisatie: hij bewijst het `gelijk' van de maatstaf. 
Door deze regelmaat lijkt de cyclus een `hogere' organisatievorm te kennen (in veel culturen gekoppeld 
aan een `goddelijk principe').19 
 
Daarnaast is bij vele cycli een soort ‘vooruitgang’ te herkennen: het bioritme van een organisme is niet 
alleen cyclisch gebouwd, daarnaast is er een begin en een einde aan te herkennen. De keuze tussen een 
cyclische of een lineaire voorstelling hangt samen met de prioritering van het eeuwig terugkerende 
(bijvoorbeeld in een theologische of mythische orde) óf een van verandering dan wel evolutie. In tegen-
stelling tot de cyclische opvatting kent de lineaire immers het aspect van onomkeerbaarheid: `gedane 
zaken nemen geen keer'. Vele pogingen zijn gedaan om de cyclische en de lineaire temporaliteit met elkaar 
te verbinden, meestal resulterend in de voorstelling door een spiraal.20 Dergelijke pogingen komen onder 
andere voort uit de vaststelling dat tijdmeting niet mogelijk is, als het cyclische zuiver cyclisch zou zijn.21  

3.4 de gesubjectiveerde temporalisatie 

Van groot belang is - zoals gesteld - het onderscheid tussen gesubjectiveerde en geobjectiveerde 
temporalisering. De gesubjectiveerde temporalisatie heeft betrekking op de temporele posities van het 
uitingssubject, gemanifesteerd in tijdwoorden als `verleden', `heden', `toekomst' en aanverwante termen. 
De geobjectiveerde temporalisatie betreft de temporele posities van een uitings-object, los van de 
temporele posities van het uitings-subject. Aspecten van beide soorten temporalisatie zullen nu kort 
worden besproken. 
 

 
Kunnen 
/doen/ 
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Na de modalisatie en aspectualisatie op de tensieve ruimte,  steunt op semio-narratief niveau het 
belangrijkste onderscheid met betrekking tot tijd op (ont-)koppelingsprocedures. Bij ontkoppeling wordt 
vanuit een enunciator (een `ik' dat `hier' en `nu' optreedt) een tijd geprojecteerd die een `niet-nu' vormt. 
Het universum van de uiting is dus altijd een universum van het `niet-ik', `niet-hier' en `niet-nu'. Zelfs bij 
de manifestaties `ik', `hier' en `nu' is er sprake van een `niet-ik' met betrekking tot de instantie en de 
spatiotemporele positie van de enunciatie. Zij zijn immers ontkoppeld: de `ik' in het discours verwijst niet 
naar de enunciator zelf, net zo min als `hier' en `nu' naar de zelfde spatiotemporele posities verwijzen. 
 
Tegelijkertijd zijn het wél nabootsingen van die instantie, het is een `geuit uiten', een `énonciation énoncé', 
zoals bij verhalen in de ik-vorm en gedialogiseerde sequenties. In het voorbeeld: `Ik schrijf nu dat ik me 
vergis' projecteert de enunciator het `ik' buiten zichzelf en het `nu' buiten het `nu-moment', en juist omdat 
beide samenvallen met respectievelijk de enunciator en het `nu'-moment wordt een effect van identificatie 
teweeggebracht. 
 
De inverse procedure, de temporele koppeling, kan geïnterpreteerd worden als de ontkenning van het 
`niet-nu'. Deze ontkenning wordt uitgevoerd door het subject van de enunciatie en heeft de terugkeer van 
de geprojecteerde termen naar de bron van de enunciatie op het oog, alsof zij een identificatie zouden 
beogen van het uitingssubject met het geuite subject. Dit maakt de koppeling moeilijk te herkennen. Ook 
performances waarbij het subject van uiting en het geuit subject lijken samen te vallen zijn – alleen al door 
het frame waarbinnen de performance plaatsvindt – gemedieerd. Een totale koppeling is onmogelijk, want 
dan zou ieder spoor van het discours gewist zijn. 
 

 punctualiserend 
t0 ∩ "nu" 

 stromend 
t0 ∪ "niet-nu" 

 

koppeling 

 

ontkoppeling 

 t0  ¬∪ "niet-nu" 
sluitend 

 t0 ¬∩  "nu" 
openend 

 

 
Indien de term `niet-nu' als nulpunt in het discours wordt geprojecteerd op het moment van de taalhan-
deling en vanuit de instantie van de enunciatie, dan wordt als gevolg ook de tijd `nu' van de enunciatie 
ingesteld. Voor de bouw van een model dat de geuite tijd benoemt moet worden uitgaan van een 
zogenaamde `tijd toen'-positie als nulpunt. Daarop past de categorie /samengaan/ versus /niet-samen-
gaan/, waarbij het /niet-samengaan/ weer onderverdeeld is in de termen /anterioriteit/ vs /posteri-
oriteit/.22 

heden, verleden, toekomst en het denken 

Het heden kan niet binnen zijn tegenwoordigheid als zodanig herkend worden; daartoe is het immers 
nodig te kunnen vergelijken met het dan niet-tegenwoordige. Het onmiddellijk tegenwoordige heeft 
betrekking op de thymische proprioceptieve categorieën, `à l'aide  de laquelle on cherche à formuler, très 
sommairement, la manière dont tout inscrit dans un milieu, “se sent" lui-même et réagit à son 
environnement, un être vivant étant considéré comme “un système d'attractions et de répulsions".23 Het 
onmiddellijke bewustzijn van gevoelens door een voelend subject in termen van `instinctief' /aantrekken/ 
vs /afstoten/ gaat vooraf aan het `evident' bewustzijn van een cognitief subject dat dit gevoelens van een 
ego zijn binnen een omgeving: het zijn van het `gevoelde' zijn als /zijn/ (reëel) of /schijnen/ (illusoir).24 
Het tegenwoordige is dus pas herkenbaar als gerealiseerde en voltooide mogelijkheid.25 Pas het verwe-
zenlijkt-zijn vormt de bestaanswijze van tijd. Als iemand beweert dat hij een bestaande toestand kent, 
bedoelt hij te weten dat het tot dan toe bestond, in elk geval lang genoeg om de hersenen te bereiken, als 
mnesie te zijn opgeslagen en vervolgens overgedragen te worden als bewering. Ervaring en kennis impli-
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ceren voltooidheid. Het verleden werkt dus daadwerkelijk op iemand in, net als een ander bestaand object, 
en is - in Peirceaanse termen - een Second.26 
 
De toekomst is evenmin onmiddellijk kenbaar, maar ook deze beïnvloedt het tegenwoordige, weliswaar 
niet op de directe manier waarop het verleden het tegenwoordige `bespeelt', maar als een gemodaliseerde 
optie. Op fundamenteel niveau door een ‘openende’ extensiteit. Bij een volitieve modaliteit als /willen-
weten/ zet de twijfel aan tot een cognitieve test.27 Toekomstige feiten zijn in zekere zin de enige feiten die 
iemand kan beheersen. In dit verband kan bijvoorbeeld de autoriteit van uitvoeringsinstructies als regie-
aanwijzingen genoemd worden (zie hoofdstuk 7). Meer in het algemeen worden wetten en conclusies 
daarom vaak (im- of expliciet) in de toekomende tijd geformuleerd (of in de daarvan afgeleide conditionele 
modus).28 
 
Zowel Peirce als Greimas stellen dat de kern en betekenis van ieder denken (geabstraheerd van 
begeleidende elementen) ligt in het produceren van overtuiging.29 Denken in actie heeft volgens Peirce als 
enig motief het bereiken van een rustende gedachte, en alles dat niet naar overtuiging verwijst, is geen deel 
van de gedachte zelf. Het semiotisch proces zelf heeft een pulserende werking, gebaseerd op de 
voortdurend instabiele tensieve ruimte op fundamenteel niveau door de spanningscategorie die een 
cognitief subject modaliseert met twijfel (spanning) en overtuiging (ontspanning). Maar doordat 
overtuiging tegelijk weer tot handelen aanzet ontstaat er weer spanning, zodat de pulsering van de 
intensiteit inderdaad ad infinitum in een semiosis voort kan gaan.30 

aspectualiteit van tijdbeleving 

De zojuist beschreven temporele posities hebben betrekking op zeer korte perioden op de as 
/punctualiteit/ vs /durativiteit/. In de tijdbeleving is echter sprake van een voortdurende fluctuerende 
`tijdhorizon': een mens is zich bewust van een tijd die op sommige momenten `nauw' en beperkt tot 
luttele seconden blijft, terwijl hij op andere momenten grote perioden overziet. Deze aspectualiteit komt 
voort uit de extensiviteit die in de tensieve ruimte een bepaalde omvang insluit. Het mechanisme van 
insluiten en uitsluiten kan `gaten' in deze ‘tijdhorizon’ veroorzaken: bepaalde gebieden van zijn verleden 
lijken ontoegankelijk voor de mens, terwijl andere `als gisteren' toeschijnen. Door een ander gebeuren kan 
plotseling echter zo'n ontoegankelijke situatie gedetailleerd opdoemen, of een voorheen toegankelijke 
uitgesloten worden en verdwijnen.31  
 
In deze context gebruiken Fontanille en Zilberberg Guillaumes onderscheid tussen stijgende en dalende 
tijd. Stijgende tijd omvat de tegenstelling (nakend ↔ toekomst) en de dalende (recent ↔ oud). De 
spanning tussen het nakende en de toekomst is analyseerbaar als variabele in spanning en in slapte, waarbij 
de gespannen pool, het nakende kan worden ontspannen, en de ontspannen pool, de toekomst juist 
gespannen kan worden. 
 

nakende toekomst 
  deixis van ongeduld 
vervroegd  verlaat       

deixis van geduld 

 
Ook de spanning van de dalende tijd kan op een dergelijke manier verrijkt worden door spanning32: 
 

recent oud 
  deixis van permanentie 
reminiscent  vergeten       

deixis van onzekerheid 

 
Dat de toekomst de tijd van verwachting, hoop en plannen is, zoals de nagedachtenis en de herinnering 
zich op het verleden richten is duidelijk. Met de vaststelling dat al deze activiteiten zich alleen in het heden 
kunnen voordoen,33 is echter niet bedoeld dat hun relatie tot het heden in de beleving dominant zou zijn. 
Het is in dit verband zinnig om het herinneren en de herinnering van elkaar te onderscheiden. Wie zich 
iets kan herinneren, bezit dus een competentie in het heden (gemanifesteerd in het woord `her-inneren'), 
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maar de herinnering heeft in eerste instantie een betrekking op de werkelijkheid van het verleden zèlf.34 Bij 
herinnering en anticipatie bestaat niet alleen de ontkoppeling naar dat verleden en die toekomst, maar 
binnen die ontkoppeling bestaat ook hetgeen dat in de herinnering toen al verleden was of nog toekomst 
zou zijn, en dat in de anticipatie dan verleden en nog toekomst zal zijn. Het betreft een 
ontkoppelingsprocedure in de tweede graad, zoals in bijvoorbeeld `Piet zei gisteren: "ik kom morgen 
terug"'.35 
 
Tijd wordt vaak als onomkeerbaar beleefd, in tegenstelling tot bepaalde opvattingen in de fysica.36 Hij 
verschuift van `nog-niet' naar `niet-meer'. De toekomst kan bij vrees onverbiddelijk toekomen, niet te 
stuiten noch te vertragen, en bij verlangen lijkt de tijd eindeloos uit te dijen. Maar, komen doet hij: de 
toekomst is niet verleden. Toekomst en verleden zijn niet gelijk aan elkaar en doordat zij onomkeerbaar 
zijn bestaan er kwalitatieve verschillen tussen `verleden', `heden' en `toekomst'. Het verleden staat voor 
het subject onherroepelijk vast, is gesloten; de toekomst is open en onbepaald, een modaliteit. Maar 
doordat het subject toekomst heeft, kan hij het vaststaande verleden modaliseren waardoor dit met het 
oog op de toekomst een andere of anders uitgewerkte betekenis krijgt.37 
 
Één onderscheid is in deze context zeker nog van wezenlijk belang: de dynamiek activiteit ↔ passiviteit 
die de interactie tussen de drie koppels actanten: subject en object, destinateur en ontvanger, observator 
en informator bestuurt. Een actant van ieder koppel wordt gekenmerkt door actantiële passiviteit. In het 
eerste koppel zorgt de intentionaliteit van het subject dat het waardeobject passief wordt. In het tweede 
koppel staat de richting van de kennis (/weten/) en de macht (/kunnen/) aan de voet van de passiviteit 
van de ontvanger; in het derde geval verklaart de handeling van cognitieve observatie de passieve status 
van de informateur. Maar het zijn de reacties van de passieve actant die actantiële activiteit garanderen. Per 
Aage Brandt geeft aan wat deze dynamische reactie mogelijk maakt: de actant wordt actief als deze is 
gemodaliseerd door /willen/ . Logischerwijze heeft afwezigheid van deze modaliteit actantiële passiviteit 
tot gevolg.38 Maar meerdere modaliteiten zijn betrokken bij de constructie van de identiteiten van actanten; 
er is sprake van een intermodale syntaxis. De positie van /willen/ op het semiotisch vierkant gegenereerd 
door variaties van de spanning:39 
 

‘contensief’ 
punctualiserend 

 extensief 
stromend 

 

 

 

sluitend  
‘retensief’ 

 openend  
‘detensief’ 

 
 
De modaliteit van /willen/  opent het /worden/: zonder /willen/ vindt het /worden/ niet plaats. Door 
het openend effect toe te voegen aan het /willen/ ontstaat activiteit. Als het subject bijvoorbeeld 
gemodaliseerd is door /moeten/ is hij niet volkomen actief, want hij is altijd onder invloed van de 
dominante actant, de destinator. Als de destinator actief wordt gaat het om de modaliteit van /willen/ 
(vandaar dat de destinataire het gedelegeerde subject genoemd wordt). 
 
Op deze basis is het mogelijk een onderscheid te maken tussen de tijdsbeleving die ontstaat doordat een 
actief subject uit een dynamisch proces `breekt' (LÉVINAS) enerzijds; en de tijdbeleving die ontstaat door 
het (passief) `stoten op' een dynamisch proces. Met name in de interactie is dit onderscheid van belang. 
Over het `ik' van een ander beschikt immers niemand. Daarom ligt in een ontmoeting met een ander als 
sociale categorie een gemeenschappelijk, ogenblikkelijk aspect. Dit interactieve aspect behoort ook tot de 
levensgeschiedenis van een subject, niet alleen in het heden, maar evenzeer in zijn historiciteit: het besef 
betrokken te zijn bij en op het bestaan van vroegere en latere generaties.40 
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de temporele aspectualiteit van het handelen 

Een bepaalde kwaliteit moet opvallen, waardoor de niet als zodanig waargenomen en ongereflecteerde 
betrokkenheid bínnen een dynamisch proces wordt onderbroken ten behoeve van een interpretatie. Dat 
`iets', op de tensieve ruimte als ‘saillance’ beschreven, kan misschien nog het beste worden omschreven 
met de term `markering'. Indien de temporalisatie tijdens het proces plaatsvindt, dan is het van belang te 
weten hoe beslissend de voortdurende betrokkenheid van het deelnemend subject voor het welslagen van 
het proces is. Gekoppeld aan de gelegenheid (gecreëerd door de extensiviteit) is daarom het motief 
(intentionaliteit): wat is het motief om juist op dit moment te temporaliseren, welke waarden dient het: 
gaat het om het afwachten van een dramatische inlossing, om het creëren van een herhaald muzikaal 
patroon in een ritme? 
 
Deze problematiek raakt uiteraard de grond van de semiotiek. Betekenis ontstaat door een opvordering 
tot een oplossing, in relatie tot de tensieve dimensies van intensiteit en extensiteit:  

 
 
Het dalend schema (Guillaume, zie hiervoor) omvat minstens een fase die gekenmerkt is door wederzijdse 
vooronderstelling tussen een maximum intensiteit en een minimum extensiteit; deze twee spanningsgraden 
kunnen wel of niet worden geconverteerd, respectievelijk in een teveel aan intensiteit en een tekort aan 
extensiteit als de graad de drempel van een norm overschrijdt (zie de figuur van Brandt hiervoor).  
 
Als het maximum aan intensiteit geconverteerd word in een teveel aan intensiteit, vooral door een 
moralisatie, dan zeggen we dat dit exces contensief is en noemen een detensief [ontspannend] tegenprogramma 
van oplossing, ontworpen om het gebrek aan extensiteit aan te vullen. In afwezigheid van deze evaluatie 
zal het maximum van intensiteit eenvoudig retensief (weerspannig?) zijn en presenteert zich dan als een 
tegenprogramma met betrekking de potentiële oplossing. Zo komen we dus uit op elementaire tensieve 
stijlen.  
 
De derde toegevoegde term, de aforie, kan op twee manieren geïnterpreteerd worden: volstaat het dit 
schema ternair te denken of juist als een ‘montage’ van twee binaire schema’s: 
    [opvordering → oplossing] + [oplossing → aforie]. 
De ‘montage’ draagt twee onderscheiden schematische waarden bij aan de oplossing, want als het proces 
de aforie bereikt, dan is de voorafgaande oplossing te waarderen als een soort opvordering. 
 
Beide interpretaties zijn plausibel: de eerste is conform het attractieve karakter van de minima. Anderzijds 
bestaat het eigene van een specifieke cultuur vaak in het kiezen van een bepaald deel uit het schema. Zo 
wil – door een soort syncope van het eerste deel van het schema –de hinducultuur volgens Fontanille en 
Zilberberg slechts het deel van de boog kennen dat van oplossing naar aforie leidt. “Het doel is de tijd als 
totaliteit te laten verdwijnen, met alles waar hij vorm en naam aangeeft. De levensvlam dooft in het 
aangezicht van de zuivere kennis, het einde van de emotie”. 
 

 Toniciteit 
   + 
    opvordering accent 
    
INTENSITEIT    
 
 
    Oplossing modulatie 
 
 
   -    aforie stilte 
 Atonie 
    -   + 
   Concentratie   diffusie 
     EXTENSITEIT 
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Omgekeerd houdt de westerse eschatologische cultuur slechts het eerste deel van de boog over en 
verwerpt de aforie als excessief. Hoe dan ook, binnen de tensieve ruimte zijn beide accentueringen en 
verschillen te beschouwen.  
 
Op semio-narratief niveau kan de vraag naar de motivatie voor temporalisatie naast de modalisatie 
betrekking hebben op de aspectualiteit van het handelen. Is er sprake van één enkel programma waar een 
subject alle aandacht op kan richten, dan is zijn competentie om waar te nemen sneller in vergelijking met 
de waarneming van het onverwachte. Bovendien - en dat is erg belangrijk - leidt de competentie om een 
chronologie waar te nemen tevens tot de competentie om een logische ordening waar te nemen, mits de 
elkaar volgende prikkels zich als samenhangend, en vooral kwalitatief gelijksoortig, vertonen.41  In dit 
geval worden de chronologische as en de logische as /anterioriteit/ vs posterioriteit/ met elkaar `verward'. 
 
Een andere aspectuele factor van belang voor de afsluiting tot een geheel van een reeks prikkels is, zoals 
hiervoor aangegeven, het tempo. De snelheid moet het toestaan de elementen duidelijk waar te nemen, 
maar moet tegelijk snel genoeg zijn opdat de aaneensluiting spontaan geschiedt.42 
 
Is er sprake van één programma of een hoofdprogramma dat bestaat uit meerdere hulpprogramma's (de te 
verrichten transformaties vormen een eenheid), dan blijkt de tijdsduur kort te schijnen. Dat geldt zeker 
ook voor moeilijke en veeleisende handelingen, tenzij de competentie van het subject tekort schiet. Hoe 
groter het belang, het /willen/ handelen is, hoe korter de tijdsduur lijkt. De motivatie is daarbij onder 
andere gecorreleerd aan de te voorziene positieve sanctionering, en kan de affectieve reactie op tijd 
beïnvloeden: `tijd gaat snel' of `blijft staan', vaak nog versterkt door kennis van de `werkelijk verstrijkende 
tijd'. De motivatie kan anderzijds ook inwerken op de eigenlijke tijdschatting: is de gegeven tijdsduur niet 
lang, dan neemt één enkele handeling hem volledig in bezit, een handeling waarvan de stappen min of 
meer met elkaar versmelten. 
 
Worden de stappen, de hulpprogramma's afzonderlijk beschouwd, dan lijkt de tijdsduur langer. En ook 
hier geldt een recursief effect dat bij langere tijdsduur veeleer gelet wordt op alle stappen die scheiden van 
de sanctionering en het einde van de handeling, zodat ook de ervaren hoeveelheid stappen groot wordt. 
Een vergelijkbare inschatting doet zich voor bij het optreden van een aantal parallelle programma's: de 
tijdsduur wordt langer geschat bij een hogere frequentie van gebeurtenissen. 
 
Binnen de tegenwoordigheid die met een markering tot temporalisatie manipuleert is de vraag of het 
subject de competentie daartoe bezit wezenlijk van belang: laat de dynamiek van het proces een temporali-
satie toe? Aan de `nul'-kanten van het proces, als het nog niet begonnen òf al voltooid is, bestaat er 
uiteraard geen onderbrekende temporalisatie. Duidelijker gemarkeerd is een proces dat eindigt zonder 
voltooid te zijn, bijvoorbeeld een `te vroeg' gestorven geliefde. Hetzelfde geldt voor een proces waarvan 
een inzet wordt waargenomen terwijl het al begonnen is: de inzet van een zwangerschap bijvoorbeeld 
neemt de vrouw meestal pas waar als zij `over tijd' is. De aspectualisatie bevat daartoe semische waarden 
als /inchoativiteit/ vs /terminativiteit/, /punctualiteit/ vs /durativiteit/, /onvoltooidheid/ vs 
/voltooidheid/.43 

manipulatie tot temporalisering 

Schoorvoetend oppert Fraisse of het misschien toch de moeite loont Guyau (1902) te ondersteunen die 
stelt dat iemand zich alleen van tijd bewust is als er een tijdelijk interval bestaat tussen het optreden van 
een behoefte en de bevrediging daarvan. Dat wil zeggen, als er een weerstand geleverd wordt door de tijd. 
Daarbij moet in acht genomen worden dat men wel midden in een gebeuren staat: de tijd duurt langer als 
men op hem let.44 Dit nu, is in overeenstemming met Peirces formuleringen met betrekking tot tijd. Het 
voert te ver deze hier in extenso te vermelden. Kort samengevat geeft Peirce de categorieën van bewust-
zijn als volgt weer: `It seems, then, that the true categories of consciousness are: first, feeling, the consci-
ousness which can be included with an instant of time, passive consciousness of quality, without 
recognition or analysis; second, consciousness of an interruption into the field of consciousness, sense of 
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resistance, of an external fact, of another something; third, synthetic consciousness, binding time together, 
sense of learning, thought'.45 
 
Temporalisering is dus mogelijk doordat een bewustzijn temporeel gescheiden ervaringen kan 
synthetiseren. Voor zover dit vermogen door een leerproces verworven is46, wordt het opgeslagen in het 
geheugen. Op grond van verleden ervaringen is het mogelijk een `nu' te onderscheiden, te anticiperen en 
te herinneren. De herinnering speelt daarom een cruciale rol, of het nu gaat om een codering middels 
eigen ervaringen of om geïntegreerde collectieve coderingen. Op basis van herinnerde codes kan iemand 
bepalen hoe lang een proces onder bepaalde omstandigheden duurt, op welk tijdstip een gebeurtenis 
doorgaans plaatsvindt, et cetera. Heeft er zich een gewoonte gevormd, dan is de temporele aard van een 
`gewone' gebeurtenis niet betekenisvol. Pas als het gewone bijzonder belang en aandacht krijgt dan wordt 
de gewoonte temporeel interessant: het gaat dus niet alleen om afwijkingen van een bestaand patroon, 
maar ook om zijn belang. Temporalisering geschiedt dus op basis van het interpreteren met behulp van in 
het geheugen opgebouwde codes al naar gelang de tegenwoordige omstandigheden die daartoe aanzetten. 

3.5 de geobjectiveerde temporalisatie 

Naast de gesubjectiveerde tijdmaat waarin een `ik-hier-nu' de centrale positie inneemt, is een 
geobjectiveerde tijdmaat onderscheiden, onafhankelijk van een subject dat de gebeurtenissen `nu' kan noe-
men. Het gaat om gebeurtenissen die zich vroeger en later ten opzichte van een bepaald tijdstip tn voltrek-
ken. De geobjectiveerde tijd is zoals hiervoor reeds vermeld een constructie die als oriëntatiemiddel 
dient.47  
 
De meettijd verlegt het `nu' van een subject naar een vastgelegd moment, buiten dit `nu': de continuïteit 
wordt opgedeeld in discrete eenheden. Het subjectief-tegenwoordige is immers om tijd te meten totaal 
ongeschikt. Het discrete, telbare `nu' is alleen mogelijk bij een beweging die zich voortdurend herhaalt, 
zoals de rotatie van de zon. Van wezenlijk belang is echter de erkenning dat de meettijd die ontstaat door 
extensie inderdaad een constructie vormt. Een constructie waarover men vervolgens denkt te kunnen be-
schikken: `(meet)tijd wordt besteed', `is kostbaar', et cetera. `Tijd' vormt zo een niet te onderschatten 
machtsmiddel: wie de `tijd' kan bepalen heeft macht.48 Dat `tijd' een machtsmiddel is hangt samen met de 
extensie, omdat door de geobjectiveerde tijd mensen in staat zijn de activiteiten van anderen te reguleren 
of bedwingen. Dit gegeven is uiteraard ook van belang in de sturende werking van `tijd' binnen het 
ensceneringspotentieel in een opera. 
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4 DE TEKENSTATUS VAN DRAMA 
 
Nu in algemene zin duidelijk is gemaakt waarom hier voor een semiotische benadering is gekozen en de 
notie temporaliteit in algemene zin is uitgewerkt, komen in de volgende drie hoofdstukken 
toepassingsgebieden aan bod die relevant zijn voor de analyse van opera: drama, muziek en ten slotte 
opera zelf. Per toepassingsgebied zal aangegeven worden wat er de tekenstatus van is, om later duidelijk te 
maken welke betekenisvorming de temporele categorie mogelijk maakt. Overigens mag uit deze 
afzonderlijke bespreking niet worden afgeleid dat het om een syncretische analyseopvatting van opera zal 
gaan (zie hoofdstuk 6 over de tekenstatus van opera).  
 
In dit hoofdstuk over de semiotiek van het drama is geen aandacht besteed aan de semiotiek van het 
literaire genre.1 Relevant voor het ‘ensceneringspotentieel’ is immers alleen het specifiek dramatische. Ook 
is hier niet ingegaan op dramatische spanning, en de segmentatieproblematiek want deze laat zich beter in 
hoofdstuk 7 over dramatische temporaliteit bespreken. Dit hoofdstuk concentreert zich op de specifiek 
dramatische betekenisvorming en het afgeleide ensceneringspotentieel.  

4.1 Enunciatie: het drama wordt verteld 

De tekenstatus van drama wordt wel beschreven vanuit een oppositie tussen drama en andere literaire 
genres. Vaak wordt daartoe aangevoerd dat drama `absoluut' is: de talige, expliciete communicatie verloopt 
uitsluitend via de `acteurs'. Het drama zou geen `vertelinstantie' kennen.2 Deze visie is echter onjuist, in de 
eerste plaats omdat hier drama en theater verward worden. Bovendien geldt ook in het theater een zekere 
graad van spanning tussen acteerinstantie en rolfiguren.3 Tenminste: theater zoals hier opgevat in de 
betekenis van zogenaamd “gesproken” theater, onderscheiden van bijvoorbeeld de performance.4 
 
Een van de hoofdprincipes voor de bestaanswijze van theater is zijn `alsof'-karakter: er is volgens Arno 
Paul slechts sprake van theater als in een symbolische interactie roluitdrukkend gedrag wordt beantwoord 
met rolondersteunend gedrag, berustend op een gemeenschappelijke afspraak van `als-of'.5 De acteur 
drukt met zijn gedrag in een iconische relatie het gedrag van zijn rolfiguur uit. Of, nog breder gesteld: een 
werkelijkheid, bestaande uit onder andere een acteur of actrice, wordt ingezet om een andere werkelijkheid 
te creëren. Daardoor kan de acteerinstantie tot op zekere hoogte beschouwd worden als vertelinstantie 
van `zijn' rolfiguur.6  
 
De destinateur als werkimmanente tekenproducent wordt hier aangeduid met de term `auctor'. Auctoriële 
taalhandelingen zijn gericht op het delegeren van spreek-taalhandelingen naar personages en/of op de 
bouwwijze van `hun' dramatische wereld voor de (niet empirische) recipiënt.7 
 
Er bestaat in welk narratief genre dan ook áltijd een vertelfunctie. Enunciatie veronderstelt narrativiteit. 
Het meest expliciet binnen het drama blijkt dit uit de neventekst. Hogendoorn wijst er op dat de speci-
fieke aanduiding van de namen der sprekende personages, de zogenaamde clauskoppen, of van de 
sprekerswisseling door middel van strepen of dubbele punten in drama's uit de oudheid minimaal tot deze 
neventekst behoren.8 Overigens kan juist het optreden van een typografisch geformaliseerde spreekbeurt-
wisseling wel als genre-bepalende indicatie op het niveau van de expressievorm worden aangemerkt. Het 
teken voor de dramatis persona is in elk geval constitutief.9 
 
De scheidslijn tussen drama en andere teksten bestaat echter vooral doordat een handeling gecombineerd 
wordt met `de directe presentatie van personages en speelplaats'. 10  Dit wil zeggen dat personages en 
speelplaats gepresenteerd worden alsóf ze zichzelf in monoloog- of dialoog zouden presenteren, telkens 
vanuit een actualiteit (`ik-hier-nu'). Het drama is primair performatief van karakter.  
 
Met deze formele onderscheidingen (typografisch specifieke vorm en de combinatie van handeling met 
performatief karakter) wordt de kern van het onderscheid echter te veel ontweken. Niet de betekenisvorm, 
maar de betekenisfunctie11 is doorslaggevend in het onderscheid met andere teksttypen: het drama bevat 
tekens die duiden op mogelijkheden om theatraal opgevoerd te worden: het ensceneringspotentieel.12 
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Zoals eerder in hoofdstuk 1 opgemerkt is met de term ‘ensceneringspotentieel’ niet een dramatisch 
diepteniveau bedoeld dat uitmondt in een theatrale opvoering of uitvoering als manifestatie. Drama en 
theater zijn te beschouwen als afzonderlijke genres en betekeniseenheden. 

4.2 drama maakt gebruik van meerdere codes tegelijk  

De projectie van tekenvolgorde (de syntagmatische as) op de paradigmatische as van mogelijke `code-
sleutels' steunt bij het drama specifiek op een analoge theatrale handelingsstrategie. Voor de tekens in het 
drama die op het spoor van deze opvoerbaarheid wijzen, wordt hier de term`ensceneringspotentieel' 
gehanteerd. Een dergelijke betekenissoort wordt gevormd door zijn mógelijke functie. 
 
Het drama is allereerst een narratieve tekst, die zich bedient van tekenrelaties die voor een groot deel geba-
seerd zijn op een algemeen begrip van de ‘natuurlijke’ wereld, zonder welke het drama onbegrijpelijk zou 
zijn. Daarnaast spelen generieke, stilistische en andere strategieën een rol betreffende de compositie van 
het narratief,13 zoals de algemene narratieve subcode (bijvoorbeeld auctoriële spanning van de intrige14 en 
personagespanning van de handeling, zie hoofdstuk 7). Dramatisch wordt een narratieve tekst pas met 
inbegrip van een theatraliseringscode (bijvoorbeeld gestileerde houdingen en bewegingen).  
 
Bepalend voor het dramatische is dus dat de auctor voor het `vertellen' van de intrige niet op één maar op 
twee inferenties tegelijk stoelt, een verschijnsel dat door Hogendoorn onder de term `simultaneïteit' 
uitvoerig is besproken.15 Een code verwijst naar geconventionaliseerd en algemeen gebruik van regels of 
strategieën door een bepaalde groep. Zowel voor de spreektaalhandeling als voor de bouw van de dramati-
sche wereld wordt enerzijds een beroep gedaan op codes uit de mogelijke wereld van de recipiënt; en 
anderzijds op meer genrespecifieke `theatraliseringscodes'. Een theatraliseringscode wordt hier begrepen 
als een repertoire associaties tussen tekens en betekenissen die betrekking hebben op de constructiewijze van 
de theatrale wereld. De simultaneïteit van deze twee inferenties voltrekt zich eveneens bij zogenaamde 
leesdrama's, waarmee zij met recht `leesdrama's heten. Het voorvoegsel `lees-' hebben deze werken 
weliswaar te danken aan het feit dat `men' ze bij voorbaat theatraal onuitvoerbaar acht, maar dit doet niets 
af aan het gegeven dat zij tot inferentie van theatraliseringscodes opvorderen.16 Overigens impliceert de 
term ‘theatraliseringscode’ niet dat het drama pas een ‘voltooide’ betekeniseenheid is als deze in een 
theatrale manifestatie is gerealiseerd; net zomin als omgekeerd het theater afhankelijk zou zijn van 
drama. 17  Verscheidene theatervormen hebben niet eens een drama nodig, en zeker in het 
‘postdramatische’ theater is de verhouding tussen drama en theater nog meer geproblematiseerd.18 
 
Het is noodzakelijk de narratieve en de theatraliserende vormen goed uit elkaar te houden. Als een 
personage in een drama zegt `Tel dat geld maar rustig na'. (pauze) `Wat duurt dat lang!' is de in de pauze 
geïmpliceerde handeling van het geldtellen narratief en niet per se theatraliserend. Het terzijde, door Elam 
als voorbeeld van een dramatische subcode genoemd, kan het verschil tussen een narratief en een 
theatraliserend gecodeerde tekenrelatie goed illustreren. Het feit dat het als terzijde wordt aangegeven (`(-
terzijde:)') maakt het theatraliserend gecodeerd. De perspectiefwisseling kan een onderdeel zijn van ieder 
narratief, maar juist het samengaan met een performatieve oriëntatie-wisseling is de aanleiding om naast de 
narratieve subcode ook de theatraliseringscode in te zetten. 

4.3 communicatiefuncties 

Bij het decoderen van een drama kunnen allerlei mogelijke codes worden ingevoerd, maar deze liggen 
`ingebed' binnen de inferentie van een theatraliseringscode. Deze inbedding geeft geen hiërarchie aan, 
want de codes zijn van een categorisch andere orde. Om dit te illustreren kunnen de door Jakobson gefor-
muleerde communicatiefuncties in twee groepen worden onderscheiden, naar hun globale oriëntatie.19 
Deze oriëntaties zijn ofwel gericht op het énoncé, de inhoud van de uiting, en zijn effect op degene die de 
uiting ontvangt, de énunciatiare,  ofwel op de énonciateur, degene die de uiting doet en de wijze waarop 
deze dat doet. De eerste groep bestaat uit de fatische, conatieve en referentiële functie. De fatische en 
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conatieve functie zijn gericht op het contact met en het effect op degene die de uiting binnen een 
taalsituatie in ontvangst neemt. De referentiële functie is georiënteerd op het onderwerp van de uiting. De 
tweede groep heeft betrekking op de uitingswijze (metalinguaal en poëtisch) en op de enunciator zelf 
(emotief). De poëtische en metalinguale functie zijn georiënteerd op respectievelijk de stijl en de code van 
de uitingswijze. De emotieve functie tenslotte verwijst naar de gevoelens en houding van de enunciator 
ten opzichte van zijn uiting. 
 
In de talige context die het drama vormt, betreft de theatraliseringscode een specifiek terrein van de 
uitingswijze, dus van het metalinguale en poëtische niveau. De theatraliseringscode bestuurt binnen de 
uitingswijze de associatie met betekenissen die een theatrale wereld construeren. De theatraliseringscode 
valt dus niet samen met de metalinguale en poëtische codes. Deze bevatten immers nog andere 
betekenissen die betrekking hebben op de uitingswijze, zoals bijvoorbeeld jargon of het bewegingsschema 
bij een handicap. De zes communicatiefuncties van Jakobson zijn alle mogelijk betekenisvol door de infe-
rentie van diverse codes. 20  Slechts de inferentie van een theatraliseringscode voor de poëtische en 
metatalige functie beslist het dramatische. 

4.4 specificatie van het begrip `ensceneringspotent ieel' 

Het is nu mogelijk het begrip `ensceneringspotentieel' duidelijker te bepalen. Het ensceneringspotentieel 
omvat figuren uit alle codes die inzetbaar zijn om een mogelijke wereld te construeren, alle mogelijke 
uitingsvormen, mits deze ingebed liggen in een theatraliseringscode. Het ensceneringspotentieel is dus veel 
ruimer dan het repertoire aan figuren van de theatraliseringscode; ook bijvoorbeeld het bewegingsschema 
dat een mens in de ‘natuurlijke’ wereld hanteert kan ertoe behoren. Om dergelijke betekenissen echter als 
ensceneringspotentieel op te vatten is hun besturing door een theatraliseringscode een conditio sine qua 
non. Het narratieve niveau van drama's is te decoderen zonder theatraliseringscode. Het enscene-
ringspotentieel niet. De theatraliseringscode en het eruit resulterende ensceneringspotentieel zijn dus 
categorisch van een andere orde dan de andere codes omdat zij steunen op de invoer van betekenisas-
sociaties uit een ander (het theatrale) genre. 
 
Voor deze studie kan het drama nu worden getypeerd als: 
- een narratief genre dat bestaat uit 
- auctoriële taalhandelingen, 
- gericht op de bouwwijze van een dramatische wereld, veelal gecombineerd met 
- het delegeren van spreektaalhandelingen naar personages  
- voor de (niet empirische) recipiënt, die daartoe de nodige codes invoert, ingebed binnen de inferentie 
van een theatraliseringscode, resulterend in het ensceneringspotentieel. 
 
De nadruk op de specifieke status van het ensceneringspotentieel als steunend op invoer uit een ander 
genre is niet alleen nodig voor een duidelijke begrips-`afscherming', maar houdt tevens verband met een 
methodologisch standpunt, dat consequenties heeft voor de hier te volgen analytische benadering. Want, 
dat taalgebruik een vorm van handelen is, is met Jakobson, maar vooral Searle en Austin voldoende 
bekend. De taalhandelingtheorie wordt in de drama-analyse dan ook gebruikt: van taalfeiten worden de 
bijbehorende handelingsbegrippen afgeleid. Het `taalhandelen' kan met deze benadering wellicht adequaat 
worden beschreven.21 Om het ensceneringspotentieel te onderzoeken volstaat deze benadering echter niet, 
omdat nauwelijks of geen rekening wordt gehouden met de theatraliseringscode. De vraag is dus welke 
plaats deze code dan binnen de drama-analyse in dient te nemen. 

4.5 de verhouding tussen theatercode en theatralise ringscode 

De theatraliseringscode vormt een context voor het drama, maar is gebaseerd op de code voor het theater. 
In tegenstelling tot de hiervoor gestipuleerde theatraliseringscode voor het drama betreft de algemene 
theatercode alle mogelijke elementen en regels die voor de semiotiek van het theater constitutief zijn. Om 
de theatercode te beschrijven ontleent Fischer-Lichte aan Coseriu de driedeling tussen systeem, norm en 
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werk22. Het theatrale systeem omvat bij Fischer-Lichte alle mogelijke regels alsmede het repertoire van 
tekens en betekenissen waarop deze van toepassing kunnen zijn: 

`Der theatralische Code als System liegt also nicht einer Aufführung irgendeiner tatsächlichen, historisch 
nachweisbaren Theaterform zugrunde, sondern in ihm sind alle Elemente enthalten, aus denen die unterschied-
lichsten Theaterformen sich die sie jeweils konstituierenden Elemente auswählen können. Da er keiner realen 
Theaterform entspricht, müssen wir ihn als ein theoretisches Konstrukt ansehen'. `(..) im Mittelpunkt stehen 
Überlegungen zu der Frage, was theoretisch überhaupt denkbar und möglich wäre: es geht um die Konstruktion 
einer Theorie'.23 

De norm is een historisch gebonden selectie uit dit systeem, terwijl het werk een specifieke actualisering 
van norm en normdoorbreking betreft.24 De indeling is hecht en fundamenteel voor Fischer-Lichtes 
theatersemiotiek. De drie domeinen stemmen overeen met de disciplines van de theoretische en de histo-
rische theaterwetenschap, en de opvoeringsanalyse.25 
 
De hiervoor beschreven theatraliseringscode is gebaseerd op de theatercode en geniet in zekere zin -
dezelfde status. Het fundamentele verschil tussen beide codes is dat de theatraliseringscode toegesneden is 
op de inferentie van constructiemogelijkheden in de taalcontext, het drama. Hij beregelt associaties met 
betekenissen die de constructie van een theatrale wereld betreffen en die op grond van talige uitingen 
mogelijk zijn. De theatercode heeft een andere status: hij is veel ruimer omdat hij een vrijwel onbeperkt 
aantal codes kan herbergen. Tussen die codes hoeft de linguïstische slechts een beperkt of zelfs geen 
aandeel te hebben. De theatercode bezit een totaliserend bereik, terwijl de theatraliseringscode getypeerd 
kan worden als een modificatie van een narratieve handeling. Wél een beslissende modificatie, zo dit 
narratief als drama gelezen wil worden. Een narratief is een gemotiveerde sequentie van taalhandelingen die 
linguïstisch gepresenteerd worden. Bij het drama worden deze taalhandelingen binnen een theatraliserende 
context geplaatst. De ostensie is niet onderscheidend, wél het gegeven dat het om theatraliserende ostensie 
gaat. 
 
Maar de inferentie van de theatraliseringscode alléén volstaat niet: alleen de constructiewijze van het 
theatrale wordt ermee `binnengehaald'. Daarnaast is een aantal andere codes zeker zo belangrijk. Een 
teken dat opvalt door zijn mogelijke overeenkomst met een theatraal teken wordt ook door een andere 
code bewerkt. Het theater kent immers een gespannen dubbele semiosis. De decodering van een gebaar 
ligt bijvoorbeeld in de spanning tussen de duiding als algemeen menselijk gebaar en als theatraal gebaar. 
Het ensceneringspotentieel steunt als interpretant van een bepaald werk in elk geval op een codetweetal, 
waaronder de theatraliseringscode.  Zelf is het geen code (het kent ook geen systeem, noch norm in de 
hiervoor gebruikte betekenis).  
 
De figuren uit het ensceneringpotentieel komen dus voort uit de kruising van minimaal twee verschillende 
isotopieën. Deze isotopieën kunnen een relatie van identiteit of van ‘andersheid’ onderhouden, in 
tegenstelling tot de relatie van gelijkheid.26 Het bewegen van een personage kan bijvoorbeeld geëncodeerd 
zijn met het oog op figuren uit een realiteitscode, maar ook met het oog op die uit een theatraliseringscode: 
beide codes bevatten gemeenschappelijke tekenrelaties met betrekking tot bijvoorbeeld het antropomorfe 
bewegen, waardoor een identificatieproces mogelijk is.27  
 
Daarnaast bestaat echter het anders-zijn: bijvoorbeeld in de stilering van de realistische tekenrelaties. Het 
gaat hier niet om een identificatie die specificeert, maar die de vergelijking toont: het gemeenschappelijke 
en het afwijkende blijft in spanning staan. Een spanning die mogelijk is doordat de in een tekst op te 
sporen identificatiemogelijkheden (die de codes moeten selecteren waarmee de tekenrelatie wordt 
ontsloten) vaker slechts een globale richting aangeven waarin de code gezocht kan worden, zonder de 
vindplaats te bepalen28 .  
 
Een categorisering van dergelijke spanningen kan gemaakt worden op basis van Van Heusdens 
onderscheid van vier niveaus waarop literaire iconiciteit zich kan voordoen: op het niveau van de taal, het 
niveau van de tekst, het niveau van de intertekst, en het niveau van de extratekstuele context.29 Hier worden ter 
illustratie enkele voorbeelden gegeven binnen het drama. 
a) Op het niveau van de taal bestaat iconiciteit bijvoorbeeld in rijm. Het volgende voorbeeld is uit de 
heksen-scène van MACBETH: 
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“Fair is foul, and foul is fair. 
Hover through the fog and filthy air”. 

Door de combinatie van zowel het beginrijm (klankovereenkomst) op expressieniveau als de syntactische 
gelijkstelling van `fair' en `foul' met de juist tegengestelde semantische waarde van beide woorden wordt 
de lezer uitgenodigd (‘opgevorderd’) zich af te vragen wat hiervan de betekenis kan zijn.30 
 
b) Op tekstniveau plaatst Van Heusden de iconiciteit tussen focalisatieniveaus, bijvoorbeeld van auctor en 
personage. Een semiosis die op deze basis op gang wordt gebracht is onder meer te vinden bij Duras' 
SAVANNAH BAY waar in een neventekst in een stil moment onder andere wordt genoteerd: 

“Zij doet haar ogen dicht. Het is een ritueel dat hun beiden vertrouwd is en dat te maken heeft met een essentiële 
gebeurtenis in hun verleden; een gebeurtenis die door Madeleine zou zijn meegemaakt. Door de Jonge Vrouw niet. 
Waarschijnlijk valt de geboorte van de Jonge Vrouw op tragische wijze met die gebeurtenis samen; maar het is niet 
met stelligheid te zeggen. In deze is niets zeker, alles valt of staat met de gebrekkigheid van Madeleine's geheugen, 
met dat ontoegankelijke, ondoorgrondelijke punt in het verleden dat de Jonge Vrouw en Madeleine gemeen hebben. 
De een is te jong om het zich te herinneren, de ander te oud om dat verleden en de vertolking ervan uit elkaar te 
houden”.31 

Later wordt aan een neventekst een voetnoot toegevoegd waaruit blijkt dat Duras ‘denkt’ dat Madeleine 
inderdaad de grootmoeder van de Jonge Vrouw is: “* Ik ben persoonlijk deze stelling toegedaan (M.D)”32 
 
c) De intertekstuele icoon ontstaat als een teken een geproblematiseerde overeenkomst vertoont met één 
of meer andere teksten, zoals Rijnders TITUS, GEEN SHAKESPEARE waarbij de titel al de overeenkomst 
aangeeft èn problematiseert. Een grote bron van illustraties is te vinden in het werk van Heiner Müller, 
waar bijvoorbeeld de zinsnede `Ich war Hamlet" in de HAMLETMASCHINE zowel voor het drama als voor 
de ensceneringsgeschiedenis tot het leggen van intertekstuele verbindingen aanspoort. 
 
d) het niveau van de extratekstuele iconiciteit beschrijft de geproblematiseerde overeenkomst met de 
mogelijke werkelijkheid buiten de tekst. Uiteraard gaat het hier allereerst om de vergelijking tussen fictie en 
mogelijke werkelijkheid: op basis van de overeenkomst worden betekenisvolle verplaatsingen gemaakt, in 
spatio-temporele posities, maar ook naar fantastische werelden, zoals bijvoorbeeld in A MIDSUMMER 
NIGHT'S DREAM. 
 
Op dit extratekstuele niveau bevindt zich ook het ensceneringspotentieel. Het gaat dan niet alleen om 
tekens die zich mogelijkerwijs in het systeem van theatraliseren bevinden, maar ook om de in een bepaalde 
cultuurhistorische norm vigerende theatrale tekens. 33  Deze tekens actualiseren zich op basis van de 
overeenkomst met het systeem of met een norm van theatraliseren. Het gebruik van `Wortkulissen' ten 
tijde van Shakespeare leidt er voor sommigen toe de isotopische overeenkomst tussen de vele f-klanken in 
de hiervoor weergegeven taal uit MACBETH enerzijds en het blaasgeluid bij het aanwakkeren van vuur 
anderzijds om deze ook als talige verbeelding van de ruimte aan te merken. Op zijn beurt kan dit er weer 
toe leiden dat dit teken als interpretant kan functioneren voor een enscenering waarin de heksen daadwer-
kelijk om een houtvuur zitten te blazen. 
 
Duras' voorbeeld kan eveneens gelden als ensceneringspotentieel. De twijfel omtrent de gebeurtenissen en 
omtrent de identiteit van de moeder van de Jonge Vrouw functioneert als interpretant van een nieuwe 
semiosis voor het personage dat Madeleine speelt. 

4.6 andermaal ensceneringspotentieel 

Het ensceneringspotentieel van een dramatisch teken `ontstaat' als een mogelijke overeenkomst met een 
theatraal teken de énunciataire opvalt.34 Daartoe beschikt het interpreterend subject over kennis, maar hij 
wijst ook een theatrale intentie toe aan het object, waardoor het actief wordt.35 Want – en dat zal ook voor 
de muzieksemiotiek van groot belang blijken – de activering van een actant hangt af van de volitieve 
modalisatie («willen»). Let wel, het betreft hier de figuren die te ontdekken zijn, anders gaat het om een 
«moeten»: er is al een raster van isotopieën dat de status van een bepaalde wetmatigheid heeft verkregen, 
een soort poëtica. Deze deontische modalisaties zijn voornamelijk gebaseerd op herhaling en herinnering.   
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Na het formuleren van een hypothese omtrent de tekenwaarde van het ontdekte ensceneringpotentieel 
kan dit vergeleken worden met de extratekstuele context (systeem en norm) van theatermaken, waarop de 
overeenkomst verondersteld wordt te berusten (het culturele raster, of bij Peirce: de `ground').36 Zodra 
deze overtuigt (zekerheid: «geloven - te zijn», maar ook waarschijnlijkheid: «niet-geloven – niet –te zijn»), 
functioneert het als ensceneringspotentieel.  
 
In de neventekst wordt het ensceneringspotentieel expliciet aangeboden. Het drama verschaft dan dus niet 
alleen informatie over de mogelijke wereld die erin getoond wordt, maar ook over de wijze waarop die 
wereld dient te worden getoond. Het gaat inderdaad om een imperatief, doordat de instantie die deze 
neventeksten levert, nergens binnen de fictie waarneembaar is en daarmee geobjectiveerd is.37 Daardoor 
doet de neventekst zich voor als iets onaanvechtbaars. Is deze instantie wél gemanifesteerd dan kan de 
hoofdtekst een veel groter effect van `waarschijnlijkheid' krijgen. Een treffend voorbeeld daarvan is het 
hiervoor geciteerde voorbeeld uit Duras' SAVANNAH BAY: doordat in de neventekst weergegeven wordt 
dat de Énunciator de toedracht ook niet kent, en twijfelt, wordt de lezer gemanipuleerd tot een meer 
coöperatieve strategie. 
 
Impliciet bestaat er een grote hoeveelheid ensceneringspotentieel in de hoofdtekst. Duidelijke voorbeelden 
zijn de `Wortkulisse' bij Shakespeare, of uitingen als `waarom beef je zo?'. In veel gevallen gaat het er 
echter om de door de tekst geproduceerde situaties op te sporen. Deze situaties kunnen in neven- of 
onderschikkend verband worden aangeboden. Waarbij ook in temporeel opzicht van belang is dat 
inbedding -zeker meervoudige- doorgaans een intensievere interpretatieve betrokkenheid van de lezer 
vraagt dan een nevengeschikt verloop. Overigens geeft ook inbedding bínnen de hoofdtekst vaak een 
groter realiteitseffect aan de inbeddende instantie, zoals in het play-within-a-play.38 
 
Deel van het ensceneringspotentieel zijn dus allerlei tekens die een lezer niet zozeer manipuleren tot een 
lezen van de tekst maar tot een (virtueel) tonen ervan. De tekens die in een drama hieraan het meest 
vanzelfsprekend voldoen, zijn performatieve en deiktische oriëntaties. Daarom wordt het performatief 
karakter van de tekst vaak als een eerste voorwaarde voor het dramatische genre genoemd. 
 
Omdat uiteindelijk vastgesteld moet worden welke semiotische invloed de temporele structuur in een werk 
heeft op het ensceneringspotentieel is het zaak om in hoofdstuk 7 vanuit de temporele tekenrelaties te 
redeneren die aanleiding geven om in een specifieke coderingsrichting te zoeken. Dat de temporele 
structuur in de richtingen van diverse codes kan wijzen en vaak onverbindbaar zal zijn met een specifieke 
code behoeft na het voorgaande nauwelijks betoog. De realiteits- en narrativiteits-codes zijn pertinent in 
het drama. Tegen de achtergrond van deze twee codes zal de systematisering van de manifestatie van de in 
het drama beoogde materiële vormen moeten plaatsvinden. 

4.7 het niveau van de betekenaar 

Voor de geboden systematisering op het niveau van de betekenaar is gebruik gemaakt van de studies van -
Kowzan, Hogendoorn, Übersfeld, Pfister, Fischer-Lichte, Elam, en Van den Dries. Hoewel geenszins de 
intentie bestaat de zoveelste systematisering van het theatrale systeem op te bouwen, kent de hier ge-
toonde systematisering toch een grote afwijking ten opzichte van de studies waaraan zij schatplichtig is. 
Dit is deels te wijten aan het gegeven dat hier uitgegaan wordt van een dramatisch systeem in plaats van een 
theatraal; en grotendeels aan de tweedeling in auctorieel - dan wel personagegebonden tekenoverdracht. 
 
1. Een eerste criterium ter onderscheiding kan worden aangebracht naar gelang de zenders. In het 
drama bestaan twee zenders: de auctor en het door hem gedelegeerde personage. Daarnaast bestaat nog 
een verdere indeling die relevant is voor de zendersoort. De auctor heeft een extradiëgetisch perspectief, 
waarin de relatie met het publiek ligt besloten, en een heterodiëgetisch, dat een dramatische wereld met 
personages construeert, maar daar zelf buiten ligt. Het extradiëgetisch standpunt van de auctor mani-
festeert zich in bijvoorbeeld theatraliserende tijdruimtelijke begrenzingen als `doek' en `donkerslag'. Het 
heterodiëgetische is te vinden in neventeksten die de tijdruimtelijke omgeving van de personages bepalen. 
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De auctor is niet materieel gesubjectiveerd in een ik-hier-nu. Dit in tegenstelling tot het personage, waarbij 
de wijze waarop dit `ik' ook naar een ego verwijst tamelijk sterk kan wisselen. Het personage is een con-
structie, maar een gedelegeerde constructie doordat het wordt opgevoerd als een kracht die principieel in 
staat is zelfstandig (ten opzichte van de intrige) te opereren. De materiële vorm van zijn `ik-hier-nu' 
manifesteert zijn homodiëgetisch standpunt, zoals het zich in zijn uiterlijke verschijningsvorm te kennen 
geeft. Neemt het personage een heterodiëgetisch perspectief aan, dan zijn er twee mogelijkheden. Het 
personage toont of vertelt situaties die buiten het actuele liggen, maar alleen de act van het tonen of 
vertellen wordt materieel gemanifesteerd; of er is sprake van een verdubbeling: hij toont of vertelt een 
situatie die tevens materieel wordt gerealiseerd. In beide gevallen krijgt het personage geen afzonderlijke 
materiële status. 
 
Het eerste criterium levert derhalve de volgende indeling op: 

a. extradiëgetisch (relatie met publiek) 1. auctor 
b. heterodiëgetisch (constructie dramatische wereld en personages) 

2. personage c. homodiëgetisch (verankerd in `ik-hier-nu') 
 
Geprojecteerd in een semiotisch vierkant, is duidelijk de dubbele status van het heterodiëgetisch 
perspectief te zien: 

Homodiëgetisch 
«”Ik, Hamlet”» 

 Extradiëgetisch 
«(doek)» 

 

 

 

Interne 
communicatie 
PERSONAGE 

¬extradiëgetisch 
heterodiëgetisch 
«”Ik speel 
vanavond Hamlet 
voor u”» 

 ¬homodiëgetisch 
heterodiëgetisch 
«(Hamlet af)» 

Externe 
communicatie  
AUCTOR 

 
 
2. Het volgende criterium, ook door Pfister en Van den Dries gehanteerd, is het zintuiglijk kanaal 
waarlangs de in het drama `verzonden' vorm wordt waargenomen: a) optisch, b) akoestisch, c) olfactorisch, 
d) haptisch of e) gustatorisch. Ook hier is uiteraard de onderliggende intentionaliteit doorslaggevend. Zo is 
het evident dat een audiovisueel object geheel anders wordt waargenomen als één van beide kanalen 
wegvalt. Waarneming is – zo zou men kunnen stellen – ‘interperceptief’: de verschillende 
waarnemingsorganen modificeren, dubbelen, vervangen, versterken, elimineren elkaar mogelijk. ‘Audio’ is 
vrijwel nooit uitsluitend ‘audio’. Eten smaakt een verkouden mens beduidend minder, zeker als het er ook 
nog onsmakelijk uitziet. 
 
Binnen deze categorisering is het zinvol rekening te houden met de materiële bronnen van waaruit deze 
kanalen worden aangesproken. De olfactorische, haptische en gustatorische kanalen zijn alleen door 
middel van direct contact waarneembaar. De auctoriële bronnen zijn hierin zeer beperkt. Op 
extradiëgetisch niveau is het theoretisch wel mogelijk, maar praktisch vrijwel onmogelijk met tekens als 
geur, smaak en voelbare kwaliteiten te werken, omdat de tekens vrijwel meteen betrokken worden op de 
constructie van de dramatische wereld. Geeft de auctor aan `het publiek krijgt vooraf aardbeien te eten', 
dan zal het publiek deze geste allereerst proberen te decoderen in samenhang met de opbouw van de 
dramatische wereld. Het zelfde geldt voor geuren, temperatuur of tast. De theatraliseringscode blokkeert 
hier een andere inferentie. Al deze bronnen worden als heterodiëgetisch geïnterpreteerd. Zo geldt een 
bepaalde voorgeschreven geur, bijvoorbeeld van kruidnagels of wierook als `odeur locale' en een 
opvallende temperatuur als `chaleur locale'. 
 
Maar de meeste auctorieel gematerialiseerde bronnen liggen op optisch en akoestisch niveau. 
Extradiëgetisch optisch zijn bijvoorbeeld de eerder genoemde notaties `doek' of `donkerslag' en de ruimte 
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die nodig is om de scènische ruimte te tonen, zoals de plaatsing van het publiek: de buitenscènische ruimte. 
De middelen die deze categorie vormen zijn te vatten onder de term `buitenscènische tijd-ruimtelijke, 
optische begrenzingsbronnen'. Heterodiëgetisch optisch zijn de organisatie van de scènische ruimte 
(toneelbeeld) en objecten (rekwisieten). Voorwaarde blijft hier het heterodiëgetische karakter van de bron, 
sterk verbonden met de inzetbaarheid van de theatraliseringscode. Zo kan er sprake zijn van een persona-
ge dat zich tussen de coulissen verborgen houdt. Op personage-niveau bestaan deze coulissen (meestal) 
niet als zodanig, maar is er sprake van een boom of een ander object waarachter het betreffende wezen 
zich verschuilt. Afhankelijk van de lokalisatie van de ruimtes en objecten, kan het noodzakelijk zijn de 
waarneembaarheid voor het publiek te versterken, of kunnen de daartoe ingezette middelen semiotisch 
relevant worden. Een bekend voorbeeld is de belichting, waarbij traditioneel een onderscheid gemaakt 
wordt tussen verlichting (noodzakelijk voor de zichtbaarheid) en belichting (semiotisch relevant). Tevens 
is het mogelijk via lichtbronnen `andere' werelden voor het publiek zichtbaar te maken, bijvoorbeeld via 
filmbeelden. 
 
Hoewel de activiteiten van het personage gedelegeerd zijn, vormt het personage als object ook een 
auctorieel bepaalde optische bron. Daarom is het zinvol te onderscheiden tussen optische bronnen die 
gebonden zijn aan de ruimte, aan het personage dan wel aan beide (situatie-gebonden). Ruimte-gebonden 
zijn de hiervoor genoemde apparatuur voor belichting en audio-visuele overdracht, het decor en 
rekwisieten. Personage-gebonden optische bronnen zijn verbonden met de wijze waarop de uiterlijke 
verschijningsvorm van het personage tevens heterodiëgetisch betekenisvol is: kostuum (waaronder ook 
kapsel, schoeisel en grime worden gevat), fysionomie, mimiek en gestiek. Binnen de dramatische wereld 
hoeft immers het feit dat iemand met een bepaald masker rondwaart geen enkele tekenwaarde te bezitten, 
in tegenstelling tot de typerende waarde in heterodiëgetisch perspectief. Situatie-gebonden optische 
bronnen tenslotte zijn de plaatsing en verplaatsing in de ruimte en/of ten opzichte van andere personages, 
samen te vatten in de respectievelijke termen proxemiek en locomotie. 
 
Extradiëgetisch akoestische tekens zijn geluidssignalen voor aanvang en einde van de dramatische wereld: 
de `buitenscènische tijd-ruimtelijke, akoestische begrenzingsbronnen'. Daarnaast zijn er vooral de 
heterodiëgetische geluidsbronnen van de auctor. Bij gesproken taal die niet gedelegeerd is naar een perso-
nage, betreft het bijvoorbeeld bandopnames of (niet met personages te identificeren) sprekers in de bui-
tenscènische ruimte. De auditieve bronnen van het personage onderscheiden zich juist doordat deze binnen 
de dramatische wereld zijn geplaatst. Het geluid uit de verte `als uit de hemel, als van een snaar die knapt' 
in Tsjechows KERSENTUIN wordt hier opgevat als een personage-gebonden geluid, omdat de personages 
het waarnemen, het maakt deel uit van de dramatische wereld. De `voix de la pièce' in Cixous' PORTRAIT 
DE DORA is daarentegen duidelijk heterodiëgetisch. De mate waarin het geluid semiotisch relevant is en 
dus overgaat in klank of muziek, hangt af van het vierde criterium dat hierna wordt besproken. De 
geluidsbron is ofwel in de buitenscènische ofwel in de scènische ruimte gesitueerd. 
 
Ten opzichte van de auctor zijn de bronnen voor de diverse waarnemingskanalen van het personage 
gevarieerder, omdat het personage `belichaamd' is. Hoewel ook voor het personage het gebruik van 
gustatorische en zeker van olfactorische kanalen weinig frequent wordt beschreven, wenden personages 
zich in elk geval toch vaak tot het haptische kanaal in het lichamelijk contact met de ruimte, met objecten 
of andere personages. In principe is vrijwel het gehele lichaam in staat tot waarnemingen via de tastzin. 
Het gaat immers niet alleen om lichamelijk contact omwille van het tasten, waartoe de meest naar buiten 
gelegen delen het meest functioneel zijn (vingertoppen, handen, armen, lippen, voeten) maar ook om het 
al of niet gemakkelijk zitten, liggen, staan, of het voelen van koude en warmte. 
 
De bronnen voor het optische kanaal van het personage zijn in wezen identiek aan die van de auctor. 
Alleen is uiteraard hun functie anders. Deze andere functie wordt hier tot uiting gebracht door andere 
termen te gebruiken, ontleend aan de realiteitscode. Ruimte-gebonden zijn: lichtbronnen (in plaats van 
auctorieel: apparatuur voor belichting en audio-visuele overdracht), ruimte (decor), en objecten 
(rekwisieten). Personage-gebonden zijn: aankleding (kostuum, waaronder ook haardracht, schoeisel en 
make-up), fysionomie, gelaatsuitdrukkingen (mimiek), houding en gebaar (gestiek). Situatie-gebonden 
optische bronnen zijn: afstanden (proxemiek) en beweging (locomotie). 
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Een soortgelijke verdeling is zinvol voor de akoestische voortgebrachte tekenbronnen. Geluidsbronnen 
komen voort uit de ruimte (krakende deuren), of uit objecten (radio's, speeldozen). Ook kan de 
geluidsbron gebonden zijn aan het personage (handenklappen, ruisende kleding, stemgebruik); en tenslotte 
gebonden zijn aan de combinatie tussen personage en ruimte: krakende schoenen tijdens het lopen, het 
bespelen van muziekinstrumenten, of het kloppen op de deur, et cetera. Net als bij de optische kanalen 
kan ook het akoestische kanaal door het personage dan wel door zijn omgeving versterkt dan wel 
verzwakt worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld met microfoons, de televisie, de radio of de walkman 
een andere omgeving hoorbaar kan maken. 
 
3. Bij de onderscheiden kanalen zijn diverse codes mogelijk. Deze codes kunnen gedifferentieerd 
worden naar gelang de dominantie in het soort tekenrelaties en strategieën dat de code omvat. Het derde 
criterium is daarom ingegeven door het soort tekenrelaties dat leidt tot het inzetten van een bepaalde code. 
Aangezien deze tekenrelaties niet gebonden zijn aan de zendersoort kan in de bespreking het eerste 
criterium buiten beschouwing blijven en volstaan worden met een bespreking per waarnemingscategorie. 
 
Olfactorisch, gustatorisch en haptisch waarneembare tekens kunnen symbolische, indexicale en iconische 
relaties hebben, hoewel deze nauwelijks als zodanig gedifferentieerd worden. Wierook kan een 
symbolische relatie met religieuze rituelen hebben, zoals het brailleschrift een symbolische taal voor de 
tastzin vormt. 
 
Verreweg het meest gecodeerd zijn de codes voor optische en akoestische tekens. Ieder over het 
akoestische kanaal verzonden element wordt pas geluid doordat het als zodanig overeenstemt met andere 
verschijnselen die als geluid herkenbaar zijn (het iconische aspect). Bestaat er bovendien een relatie van 
contiguïteit tussen de iconische elementen dan worden deze hier `klanken' genoemd. Contiguïteit maakt 
van `ruis' een klank. Al naar gelang het soort `aangrenzendheid' in de schikking van het geluid wordt 
bijvoorbeeld in het ene geval de muzikale code ingezet, in het andere de verbale. De tekenrelatie van een 
geluid kan duidelijk als `toon' in plaats van als foneem gecodeerd zijn. Dat het ene teken wordt gerelateerd 
aan muziek en het andere aan taal is afhankelijk van de gevonden code. Het is mede daarom onjuist te 
veronderstellen dat taal en muziek alleen verschillen in het al of niet bezitten van semantische waarden. 
De opbouw van beide codes zijn van meet af aan verschillend. In het tonale muzieksysteem bestaat er onder 
andere een contiguïteitsrelatie op basis van herkenbare afstanden in toonhoogte (intervallen) en -waarde 
(toonduur). De verbale code kent deze herkenbare afstanden in mindere mate (is `traploos') maar zet klan-
ken om in fonemen, op basis van een beperkt aantal `features'. Door de inzet van de muzikale of de 
verbale code wordt de klank dus `toon' of `foneem'. Binnen beide codes begint dan weer een andere semio-
sis, waarin toon en foneem eerst als mogelijk icoon worden gewaardeerd. Tonen blijken dan onderdeel 
van grotere muzikale vormen, en fonemen zijn onderdeel van zinnen, van teksten.39 
 
Ook langs het optische kanaal kunnen overwegend symbolische, dan wel indexicale of iconische 
tekenrelaties worden verzonden. Symbolische tekenrelaties vergen bijvoorbeeld een pictografische, een 
(verwarrend:) iconografische, maar ook eventueel een verbale code, zoals in agit-prop-teksten. Indexicale 
tekenrelaties worden bijvoorbeeld aangereikt in de optische suggestie van aanpalende ruimtes, maar ook 
door het benadrukken met kleur of licht, of textuur, etcetera, of het zichtbaar nasmeulen van een sigaret 
waardoor de detective besluit dat er onlangs nog iemand geweest is. (Een geval waarin ook het 
olfactorische kanaal een rol kan spelen). Iconische tekenrelaties tenslotte steunen zoals bekend op 
overeenkomst tussen bijvoorbeeld een afbeelding van een persoon en die persoon in de werkelijkheid. 
Hun vanzelfsprekendheid komt voort uit het gegeven dat de realiteitscodes als configuraties ervoor 
worden ingezet. `Een woonkamer' wordt gecodeerd met de opvattingen omtrent de elementen en verhou-
dingen die in `een woonkamer' gelden. Hetzelfde geldt voor kapsel en kostuum. De historiciteit van deze 
elementen bepaalt welke code het meest adequaat is. Voor het ensceneringspotentieel is van belang dat de 
dramatisch-historische code voor bijvoorbeeld het kostuum lang niet altijd samenvalt met de realiteits-
historische code. 
 
Alvorens de temporaliteit te bespreken, is het overzichtelijk de criteria resumerend in een schema te zetten: 
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1a Extradiëgetisch 
1b heterodiëgetisc 
1c homodiëgetisch 

2a gustatorisch 
2b olfactorisch 
2c haptisch 
2d akoestisch 
2e optisch 

Ruimtegebonden 
Personagegebonden 
situatiegebonden 

3a iconisch 
3b indexicaal 
3c symbolisch 

 
De hiervoor beschreven afwegingen resulteren in de volgende betekenisvolle combinaties, waarbij het 
derde criterium alleen van belang is als er niet op basis van een `habit' geëncodeerd is, zoals het geval is bij 
extradiëgetische begrenzingen als `doek'. 
 

2D buitenscènische tijd-ruimtelijke akoestische begrenzingsbronnen 1A 
2E buitenscènische tijd-ruimtelijke optische begrenzingsbronnen 
2A scènische smaken 
2B scènische geuren 
2C scènische temperaturen en/of scènische texturen 

geluidsbronnen die niet voortkomen uit, of waargenomen worden door personages 
3A geluid: geluidscode, prosodie, paralinguïstische code 
3B klank:  muziekcode, signaalcode 

2D 

3C symbolische klanken: muziekcode, verbale code 
a. ruimte-gebonden: apparatuur voor belichting en audio-visuele overdracht, decor en 
rekwisieten 
b. personage-gebonden: kostuum, personage-fysionomie, mimiek en gestiek 

1B 

2E 

c. situatie-gebonden: proxemiek en locomotie. 
2A Smaken 
2B Geuren 
2C texturen, vormen, plasticiteit en temperaturen 

a. ruimte-gebonden: ruimtelijke of objectmatige geluidsbronnen 
b. personage-gebonden: geluidsbronnen door middel van de stem, mondholte, handen en voeten 
of kleding 
c. situatie-gebonden: geluid voortkomend uit de verplaatsing van personages in de ruimte, of uit 
de combinatie personage en objecten (bijvoorbeeld muziekinstrumenten en deurbellen) 
3A geluid: geluidscode, paralinguïstische code 
3B klank: muziekcode, signaalcode 

2D 

3C symbolische klanken: muziekcode, verbale code 
a. ruimte-gebonden: lichtbronnen, ruimte, objecten 
b. personage-gebonden: kleding, fysionomie, gelaatsuitdrukkingen, houding en gebaar. 

1C 

2E 

c. situatie-gebonden: afstanden en beweging. 
 
Spanningen kunnen onder andere bestaan door discrepanties tussen gelijktijdig opererende codes binnen 
het extra-, hetero- of homodiëgetische niveau. De gestische code kan de verbale code tegenspreken. 
Tevens is spanning tussen deze niveaus mogelijk. Voor de auctoriële categorieën 1A en 1B zijn met name 
de (genre-) historische en theatraliseringscode van groot belang. Voor categorie 1C de code van de 
(historische) realiteit. Door de verschillende status van auctor en personage kunnen discrepanties tussen 
de verschillende codes bestaan. Zo kan de theatraliseringscode met de realiteitscode voor de gestiek in 
spanning staan. De hiervoor gepresenteerde schematisering heeft als voordeel dat er rekenschap gegeven 
kan worden van zowel de interdiëgetische spanning, als van de intradiëgetische spanning. 

4.8 Esthetische aspecten 

Voornoemde soorten spanning kunnen in de Greimassiaanse semiotiek op een esthetische enunciatie 
wijzen. Bij Greimas is het de semantisering van elementen die in niet-esthetische uitingen een zuiver 
primair formeel karakter hebben. De eerder genoemde poëtische functie bij Jakobson kent een 
soortgelijke kenmerk: zelfreferentialiteit: het dominante aspect verwijst naar de enunciatie zelf. De dubbele 
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referentie van tekens en tekenstructuren houdt in dat de tekens niet alleen op het betekenisniveau, dat wil 
zeggen op de narratieve structuren, maar ook op zichzelf, op de discursieve structuren betrokken zijn.  
 
Maar de zelfreferentialiteit is op zich geen voldoende criterium voor het esthetische, dat veel meer berust 
in de gebruiksvorm die op basis van een betekenis-intentie materiaal tot tekens vormt. Nieuwe esthetische 
ervaringen worden gezocht en elke presentatie ervan is het onbevredigende voorlopige sluitstuk van dat 
zoekproces. Niet de presentatie is van belang maar de dynamiek van het proberen.40 Niet de relatie teken-
betekenis ligt in het esthetische bereik, maar in de poging deze te léggen, het trachten te vórmen van die 
relatie.41  
 
Dit sluit aan bij het concept van de esthetische iconiciteit, waarbij de semiosis zèlf betekenis krijgt. 
Kunstwerken zijn uniek omdat het `vanzelfsprekende' erin wordt vermeden. Het ontstaan van een `habit' 
die iconiciteit koppelt aan een interpretant, staat de betekenis van de esthetische semiosis zèlf in de weg. 
Dit geldt zowel voor de producent als voor de recipiënt. Beschouwt men de zelfreferentiële aard van het 
esthetisch teken op déze manier, dan is het een zinvol onderscheid. 
 
Een invers betekeniseffect treedt op bij een desemantisering van tekens. Door de desemantisering van tekens 
op het syntagmatisch tekstverloop representeren de tekens niet langer een constante betekenis, maar 
wijzen op de arbitraire aard van de relatie tussen Sé en Sa. De interpretatie van socioculturele  betekenis 
wordt uitgesteld ten gunste van het resterende grafische of akoestische ‘omhulsel’ van de tekens dat tot 
object van reflectie voor de recipiënt kan worden. Op deze manier worden de aanwezige tekens in een 
‘Unbestimmtheitsstelle’ dragers van Kants ‘negatieve weergave’.42 
 
Het sublieme – als werking op de recipiënt – wordt niet door het aanwezige teken of door de daardoor 
opgeroepen betekenissen naar voren gebracht, maar ontstaat bemiddeld door de reflectie op deze tekens. 
In de structuur van het teken bestaat het verwijzingskarakter, de negatieve weergave van iets dat zich door 
de ervaring van het sublieme slechts aankondigt. Het sublieme betekent zo een activering van de recipiënt  
door een structuur van het kunstwerk die de negatieve weergave realiseert. 

 
Ook Kant denkt het sublieme niet als effect van menselijk handelen,  bijvoorbeeld als werking van kunst. 
Het sublieme heeft zijn oorzaak niet in een eigenschap van het corresponderend object, maar in de 
reflectie over dit object. In dit ‘bemiddeld zijn’ van het sublieme zie Peter Marx een aanknopingspunt voor 
een semiotische reconstructie. De ‘negatieve weergave’ is het teken van de aanwezigheid van het absolute, 
en zij is, of geeft het teken alleen doordat zij aan de vormen van het presenteerbare onttrokken is. Het 
absolute blijft dus onvoorstelbaar.  
 
Lyotard beschrijft Kants onderscheid als volgt:  

“Het gevoel van het schone is voor Kant een lustgevoel dat, naar aanleiding van een kunstwerk of een voorwerp uit 
de natuur, wordt gewekt door de vrije harmonie tussen het verbeeldings- en begripsvermogen. Het gevoel van het 
sublieme is nog onbepaalder: het is een lust vermengd met onlust, een lust die uit onlust voortkomt. Naar aanleiding 
van iets groots, een woestijn, een berg, een piramide, of iets zeer machtigs, een storm op de oceaan, een 
vulkaanuitbarsting, ontstaat de idee van een absoluutheid die niet gedacht kan worden en die, als een Idee van de 
rede, zonder zintuiglijke aanschouwing moet blijven. Het presentatievermogen, de verbeelding, slaagt er niet in voor 
deze Idee een passende voorstelling te leveren. Dit falen van de uitdrukking veroorzaakt een onlustgevoel, een soort 
kloof in het subject tussen wat het kan begrijpen en wat het kan verbeelden. Maar dit onlustgevoel doet op zijn 
beurt een lustgevoel ontstaan, een dubbel lustgevoel: de onmacht van de verbeelding getuigt er a contrario van dat ze 
zelfs iets probeert te tonen dat niet getoond kan worden, en dat ze aldus de harmonisatie beoogt van haar object met 
dat van de rede. Anderzijds is het tekortschieten van de beelden een negatief teken van de onmetelijke macht van de 
Ideeën. Deze onderlinge ontregeling van de vermogens geeft aanleiding tot de extreme spanning (de agitatie, zegt 
Kant) die het pathos van het sublieme kenmerkt en doet afwijken van het rustige gevoel van het schone'.43 

Maar als men de hypothese van de negatieve weergave overneemt, is het zaak eerst vast te stellen dat dit 
‘onnoembare’ een grootheid van de tekst is en niet een metafysische grootheid zoals bij Adorno of 
Lyotard. 
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Marx vat het sublieme dan op als een tekststructuur die de recipiënt ertoe aanzet deze door een andere 
structuur te vervangen die niet expliciet genoemd wordt, maar waarvan de aanwezigheid door de 
tekststructuur als nabij wordt opgeroepen, zoals bij de ‘Leerstelle’ op narratief niveau. Door de projectie 
van het analyseresultaat op het semiotische vierkant wordt aan de aanwezige relaties het ontbreken van 
een element zichtbaar.44 Hoewel Marx het er niet in betrekt zal een dergelijke sublieme betekenis tot stand 
komen door een operatie van potentialiteit, kenbaar in de as aantrekken en afstoten.45 
 
Het enigmatische van de tekststructuur vereist een actieve receptie, een dialoog met de tekst, net zoals eerder al 
is aangegeven met betrekking tot het ontdekken van het ensceneringspotentieel. Maar hier gaat het niet 
om het decoderen maar om het toevoegen van het afwezige. Deze toevoegende operatie van het 
interpreterend subject wordt onder andere door de opeenstapeling van diverse isotopieën én de noodzaak 
van een meervoudig veranderende betekenistoekenning gerealiseerd. ‘Der ästhetische Text, der in sich die 
Ästhetik des Erhabene artikuliert, ist ein Rätsel ohne (eindeutige) Lösung’.46  

4.9 opvordering tot twijfel 

Voor de esthetische iconiciteit is het noodzakelijk dat van tevoren niet bekend is welke code adequaat zou 
zijn. Potentiële en protensieve waarde zijn in de eerste plaats te voelen, nog niet te kennen, een status 
vergelijkbaar met Peirces `First'. Het oproepen van de vraag (latere cognitieve code), het verleiden 
(oproepen van een latere thymische code) of het `resoneren' (oproepen van later pragmatische dimensie) 
is esthetisch in de zin van het oproepen zèlf.  
 
Het esthetische individualiseert, en bevrijdt zich van betekenis doordat het niet in de eerste plaats referen-
tiële waarde heeft: de code ontbreekt vooralsnog. Er is dus een temporaliteit mee verbonden: het onthutst, 
wekt verwondering, doet trillen, etc. Zodra de identificatie een volledige opname in codes waarborgt en er 
een eindinterpretant ontstaat, boet het wat betreft zijn esthetische - in de hier geformuleerde 
betekenis - karakter in en wint het aan semiotisch karakter.  
 
Esthetische werken onttrekken zich aan een dergelijke codering, doordat zij weliswaar 
coderingsmogelijkheden aangeven, maar niet de ultieme codering zelf. Uit het `vooralsnog'-karakter ontstaat 
de spanning die in deze studie `fascinatie' wordt genoemd (zie hoofdstuk 7). Ook de projectie van 
elementen uit de syntagmatische as op de paradigmatische as, waarmee het esthetische door Jakobson 
wordt gekenschetst, is hierin te herkennen: de verscheidenheid aan mogelijkheden op de paradigmatische 
as die het betekenisbereik verrijken met meerduidigheid spelen immers tevens terug op de syntagmatische 
as. Dat wil zeggen dat niet alleen de paradigmatische as een rol speelt in Jakobsons opvatting van esthetiek, 
maar de wisselende spanningsverhouding tussen beide dimensies. 
 
Het kennen ontstaat door de opvordering die de proto-semiotische spanning van het continue stabiliseert 
(«weten») en afsluit («moeten») in een discontinuïteit. Net als bij Peirce is het moment waarop twijfel 
plaatsmaakt voor overtuiging cruciaal. Peirce grondvest zijn semiotiek in laatste instantie op de esthetica, 
om aan te kunnen geven wat wenselijk is om te ervaren, maar hij werkt de implicaties niet verder uit. Ook 
Greimas behandelt het esthetische als constitutief voor zijn semiotisch systeem. Allereerst vanuit de vraag 
wat anders dan de thymische axiologie de eerste impuls zou kunnen zijn die de betekenisvorming in gang 
zet? 
 
In DE L'IMPERFECTION benoemt Greimas de esthesis als een `"saisie", de greep naar het object die het 
subject waagt om er een bijna mystieke `conjonction' mee te bereiken',47 waarvoor hij de term `guizzo' 
gebruikt. Parret beschrijft de guizzo als volgt: 

`De aisthèsis of de zintuiglijkheid, die ons in contact brengt met de buitenwereld en met de andere subjecten en 
zodoende aan de oorsprong staat van kennis en interactie, vooronderstelt de ervaring van ons eigen lichaam (...). We 
voelen dus in ons eigen lichaam het ontstaan aan van de esthetische ervaring. Om dit uit te drukken heeft Greimas 
bij Italo Calvino een term gevonden die bijzonder goed suggereert hoe het "esthetisch vatten" (saisie esthétique) 
afhankelijk is van het eigen lichaamsgevoel: de guizzo. "Guizzo" is een nogal ideolectisch Italiaans woord waarmee 
de bruuske schokken van de staart van een vis die men uit het water of uit een bokaal haalt, worden aangeduid. (...) 
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Het is belangrijk te noteren dat het conglomeraat rilling/trilling/siddering/beving net zoals de idee van 
breuk/barst in feite de ervaring van het eigen lichaam, ons zesde zintuig, ziet als wezenlijk ritmisch. Het ritmege-
voel (het voelen van een onregelmatig, dissymmetrisch, ongestructureerd ritme) kan men zien als een oer-ervaring van 
schoonheid.48 

 
Het esthetische kan in termen van forische tensiviteit beschreven worden. Daarbij kent het domein van 
het `schone' en het genoegen eerder tot contractie of expansie uitmondende spanningen, terwijl het 
`sublieme' polariteiten en breuken impliceert. Bij de esthetica van het schone wordt het genoegen 
verschaft door een juiste verhouding tussen cognitieve én affectieve uitdaging en competentie.49 
 
Het sublieme ontzegt in eerste instantie een dergelijke competentie en creëert een ambivalent genot van 
pijn en lust tegelijk: pijn van het niet kunnen (de-)coderen en lust omwille de mogelijke overwinning van 
het eigen voorstellingsvermogen. Het euforische ligt in de mogelijkheid om het sublieme zodadelijk wél te 
kunnen hanteren.50 
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5 TEKENSTATUS VAN MUZIEK 
 
De tekenstatus van het drama als literaire tekst is hiervóór in hoofdstuk 4 `onbezorgd' genoemd en niet 
geproblematiseerd. Wél is het nodig gebleken het specifiek dramatische teken te beschrijven. De 
tekenstatus van muziek - hier beperkt tot de westerse tonale muziek - is veel meer omstreden: muziek 
vormt geen kant en klaar toepassingsbereik voor de semiotiek.1 Toch bestaat er inmiddels een groot aantal 
pogingen en overzichten van muzieksemiotische studies, onder andere door de pleitbezorgers zelf 
(NATTIEZ 1989 TARASTI 2002).2 Deze worden hier niet herhaald; dit hoofdstuk spitst zich toe op een 
aantal problematische aspecten die de tekenstatus van muziek mogelijk zouden kunnen ondermijnen. 
Voor deze studie is het uiteindelijk voldoende vast te stellen of muziek adequaat binnen een semiotische 
benadering te beschouwen valt en als tekensysteem domein kan zijn voor een zoektocht naar 
ensceneringpotentieel in opera. Een bespreking van misschien wel het meest kenmerkende (en 
semiotische meest relevante) aan muziek, haar temporaliteit, zal in hoofdstuk 8 volgen. 
 
In zekere zin kan de notentekst - één van de meest uitgewerkte symbolische systemen - analoog aan het 
drama worden benaderd, doordat beide zich verhouden tot respectievelijk een muzikale uitvoering of 
theatrale opvoering en dus in hoge mate performatieve handelingen symboliseren. Maar een eerste vraag is 
waarom er zelfs maar aan muzikale betekenis gedacht zou moeten worden: wat levert dat op?3 In elk geval 
geen volledige beschrijving van muziek, dat is hier ook niet de claim: het gaat veeleer om de vraag of en 
hoe muziek als `betekenisvormend' kan worden opgevat. 

5.1 muziek en semantiek 

Dat de tekenstatus van muziek omstreden is, ligt in de eerste plaats in de veronderstelling dat muziek - in 
tegenstelling tot het drama - geen semantiek zou kennen. Hooguit wordt hier en daar genuanceerd, dat het 
dan wel om een hedendaags westers perspectief gaat en het een verkeerde semiotiek zou zijn die 
muziekculturen uitsluit waarin de muziek wél semantische waarden kent. Muziektekens functioneren 
immers altijd in een ‘semiosfeer’ (Lotman) waarin bijvoorbeeld volksliederen als tekens van een breder 
sociaal continuüm optreden. Daarbij is uiteraard een voldoende gemeenschappelijke muzikale competentie 
noodzakelijk. Zo laat de muzikale figurenleer uit de Barok zich wellicht door tijdgenoten in meerdere mate 
dan door huidige luisteraars semantisch interpreteren.4 In dit verband moeten ook de klassieke ‘topoi’ 
genoemd worden, dansen, marsen, jachtsignalen en dergelijke die hun oorsprong vinden in de externe 
condities van muzikale communicatie, van waaruit ze zijn geïnternaliseerd.5 
 
Afgezien echter van de - kennelijk uitzonderlijke - mogelijkheid dat muziek dus wél een bepaalde vorm 
van semantiek kent, wordt de toepasbaarheid van de semiotiek op deze grond vaak bestreden. 6  De 
bestaansmogelijkheden voor een muzikale semiotiek op basis van een ontbrekende semantiek is vooral 
ingegeven door linguïstisch georiënteerde benaderingen van semiotiek die immers van oudsher sterk 
semantisch gericht zijn. Als het muzikaal teken niets buitenmuzikaals kan betekenen - zo luidt dan de 
vraag - , wat voor betekenissen bestaan er dan wél in een tekst zonder semantische waarde?  
 
De vraag naar de semantische waarde van muziek veronderstelt echter een te linguïstische benadering van 
muziek; én van semiotiek. Allereerst moet echter de achterliggende onjuiste opvatting over het begrip 
`semantiek' bekeken worden. De semantische waarde van het woord `berg' ligt níet in de referentie naar 
`(zie aldaar in de werkelijkheid)', maar in de onderscheidende relatie van dit begrip met andere mogelijke 
begrippen binnen het taalsysteem. Met andere woorden: de vaststelling dat muziek niets `buitenmuzikaals' 
betekent, is niet gelijk te stellen met de veronderstelling dat muziek geen semantiek kent.  
 
Nu voltrekt de verwisseling van semantiek met referentie buiten het systeem zich bij een niet-talig systeem 
als muziek uiteraard al snel. Dit is voor een deel te wijten aan het gegeven dat de theorievorming (net als 
andere reflexievormen) met betrekking tot niet-talige systemen meestal (altijd?7) in een wél talig systeem 
geschiedt. De betekenis van muziek valt echter niet uitsluitend te herleiden tot de betekenis van haar 
beschrijvingsvorm8, noch tot iets buitenmuzikaals. Meyer stelde al dat muziek geen verwijzende maar 
alleen ‘embodied meaning’ bezit, waarmee hij interne verwijzingen op basis van verwachtingen 
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aanduidde. 9  Dit impliceert dat de muzikale betekenis verwijst naar een muzikaal verschijnsel. Een 
verwijzing die vaak `zelfreferentieel' is genoemd (zie hoofdstuk 4). Daarnaast is het evident dat muziek 
onderdeel vormt van een breder cultureel semiotisch systeem en dat haar inhoudsniveaus op een bepaalde 
manier ook correleren met de inhoudsniveaus van andere semiotieken.10 
 
Hier wordt dus vastgehouden aan de stelling dat muziek wel dégelijk semantische waarde heeft, op grond 
van het gegeven dat ook semantiek een betekenissoort is die mede afhangt van het gebruik. Zoals het 
representamen `berg' wordt gebruikt om naar een interpretant van een object berg te verwijzen, zo wordt 
analoog in muziek representamen motief X gebruikt om naar een interpretant van een klankobject te 
verwijzen dat op grond daarvan deze interpretant kan `betekenen'. Er is echter een groot verschil: De 
talige semantiek is afleidbaar uit zijn geconventionaliseerde gebruiksvorm, de muzikale semantiek in 
aanzienlijk mindere mate. Dit heeft voor een deel te maken met het gegeven dat in muziek de relatie 
tussen het niveau van expressie en dat van inhoud niet van elkaar te scheiden zijn: de kleinste verandering 
in uitdrukking betekent ook een verandering van de inhoud; de relatie tussen betekenaar en betekenis is in 
muziek iconisch. In de eerste plaats is dit verschil uiteraard terug te voeren op het gegeven dat muziek een 
andere, eerder affectieve functie heeft dan de primair cognitief-referentiële functie van taal. 
 
De muzikale semantiek ontstaat en bestaat vrijwel uitsluitend tijdens zijn muzikale realisering: de 
interpretant moet telkens geabduceerd worden, een lexicon is niet – of in hoogst uitzonderlijke gevallen - 
voorhanden. De korte duur van zijn bestaan is echter geen reden hem te ontkennen. Wél impliceert dit dat 
de semantische waarde van muziek in cognitieve zin zelden overtuigend zal zijn. Mede doordat bij taal 
metataal en objecttaal semiotisch gelijk beschrijfbaar zijn, is een voorbeeld voor taal veel overtuigender 
dan voor muziek. Vaak wordt immers ten onrechte aangenomen dat alleen taal tot bewustzijn kan leiden. 
Zelfs als het niet mogelijk blijkt de ervaring te verbaliseren is muziek wel op een bepaalde manier te 
begrijpen. Dit laat uiteraard onverlet dat een semiotiek die probeert te analyseren hoe tekens en processen 
in staat stellen tot het ervaren en begrijpen van muziek wél woorden nodig heeft.11 
 
De omslag van twijfel naar overtuiging, die tot de betrekkelijke zekerheid van een woordenboek kan leiden, 
moet de muziek ontberen. Haar semantiek ligt in de spanning van de twijfel tussen louter materiaal of 
teken, die met de vorming van een volgend muzikaal motief al weer verdwenen kan zijn.12 De semiosis is 
immers een proces waarin de betekenisgeving voortdurend kan worden bijgesteld aan de waarneming. Als 
er één tekensysteem is, dat om dergelijke aanpassingen vraagt, dan is het wel muziek. Daarom worden 
betekenisvormende mogelijkheden in muziek eerder op het niveau van de syntaxis geplaatst. 

5.2 muziek en syntaxis 

Een mogelijkheid om het betekenisgehalte van muziek aan te geven wordt, zoals eerder gesteld,  vaak 
gezocht in de syntaxis, na semantiek het volgende alternatief om te betekenen. Doordat de muzikale 
vorm - eenvoudig gesteld - bestaat in de relaties van tonen ten opzichte van elkaar in een tijdsverloop, 
dient de syntactische betekenisdimensie zich logischerwijs aan. Het is overigens verkieslijk om van 
`syntagmatische' relaties te spreken in plaats van `syntactische', om verwarring met de linguïstische 
syntaxis te voorkomen. 
 
De syntagmatische betekenis van muziek bestaat middels de opbouw van klank- en toonrelaties. Maar ook 
hier geldt dat deze opbouw puur muzikaal is: als er sprake is van een slotcadens in de muziek, ligt de 
betekenis in de afsluitende beweging in de muziek, níet in het gegeven dat het `slotcadens' genoemd kan 
worden. Het is dus zaak functienaam en betekenis zorgvuldig van elkaar te onderscheiden. 
 
Muzikale betekenis ontstaat door een procesmatige afstemming van de muzikale competentie op de 
vormingsintentie. 13  Deze competentie bestaat uit het muziekesthetisch vormbewustzijn binnen een 
bepaalde sociaal-culturele groep. Op basis van het voorafgaande valt te concluderen dat het bestaan van 
een muzikale semiotiek als object van wetenschap in hoge mate afhangt van zijn communicatieve status. 
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5.3 muziek en communicatie 

De dominante communicatiefunctie van muziek is zeker niet de referentiële functie: zij verwijst nauwelijks 
naar betekenissen buiten haar eigen systeem. Vat men communicatie op als de uitwisseling van 
mededelingen dan heeft een muzieksemiotiek geen kans van slagen. Er is immers geen betekenis zonder 
communiceerbaarheid. Een belangrijke vraag is dus wat muziek dan wél communiceert. 
 
Taal is een efficiënt middel om cognitieve inhouden over te dragen, omdat zij berust op codes. Zoals in 
hoofdstuk 4 gesteld, duidt het wijzen op een code op een geconventionaliseerd en algemeen gebruik van 
regels of strategieën door een bepaalde groep, bijvoorbeeld syntactische regels. Het algemeen gebruik door 
een bepaalde groep vormt het draagvlak dat bepalend is voor de communicatieve waarde van de gebruikte 
tekens. Door het geconventionaliseerd gebruik van tekens lijken taalregels in eerste instantie vast te liggen. 
Voor alle teksten binnen een taal gelden zij immers. Dit maakt taal als communicatiemiddel dus uiterst 
efficiënt, omdat de regels nauwelijks in twijfel worden getrokken. Het gebruik van een muzikaal teken 
voor een bepaald muzikaal concept zal een beroep doen op de culturele eenheden binnen het collectief 
bewustzijn van een groep14, Het muziekesthetisch vormbewustzijn is één onderdeel op basis waarvan een 
muzikaal teken met een bepaald muzikaal concept kan worden geassocieerd. De `ground' voor deze 
associatie kan bestaan in het geconventionaliseerd gebruik van muzikale regels, zij het dat de theoretische 
beschrijving hiervan vaak historisch en geografisch te universeel gesteld is. Meestal bestaat de iconische 
semiosis echter uit een betekenisvorming die zich juist tracht te onttrekken aan gestelde regels. Het gaat 
dan niet zozeer om een spel bínnen de regels, als een spel mét de regels. 
 
Communicatiestructuren zijn beslissingmodellen die een componist kan ervaren als “mogelijk”, 
“toegestaan”, “aanbevolen” of “noodzakelijk”, waarbij alternatieven worden uitgesloten: (“verboden”, 
“niet-aanbevolen”). Zo omvat iedere stijlperiode in de muziek impliciete instructies met betrekking tot 
welke muzikale uitdrukkingen grammaticaal zijn en welke niet; dat is het spel bínnen de regels.15 Maar een 
compositie kan niet geïdentificeerd worden met zijn communicatiestructuren. Zij leveren eerder het 
gebied waarin een componist in betrekkelijke vrijheid unieke betekenis kan vormgeven. Dit gebied vormt 
de betekenisstructuur, waar het werkelijk esthetische moment van muziek ligt. Communicatiestructuur en 
betekenisstructuur kunnen dus best met elkaar in conflict zijn, zoals het geval is bij normdoorbreking.16 
 
Een bedreiging voor de communicatieve status van muziek blijft dan nog steeds liggen in het gegeven dat 
muziek niets meedeelt. Een mogelijke oplossing voor dit vraagstuk levert de opvatting, verwoord door 
onder andere muziekfilosoof Faltin, van muziek niet als communicatie van mededelingen, maar als 
communicatie van uitingen. Uitingen, waarvan de zin primair ligt in het articuleren van gedachten, ideeën 
en voorstellingen die op een andere wijze niet articuleerbaar zijn. En hierbij helpt geen andere code: in 
muziek is het teken tegelijk idee én boodschap.17 
 
Omwille van de terminologische helderheid moet de gebruikswijze van het begrip `articulatie' duidelijk 
worden vastgesteld. Parret positioneert het begrip `articulatie' tussen twee andere typen tekenrelaties: 
representatie en `presentificatie'. Het begrip `representatie' omvat een passieve betrekking a posteriori die 
geen eigen constitutieve kracht bezit. Articulatie verbreekt de gelijkenis van de representatie en introdu-
ceert semiotische dynamiek maar is wel nog georiënteerd op semantiek en pragmatiek. `Presentificatie' is 
een neologisme. In tegenstelling tot de articulatie waar hetgeen dat gearticuleerd wordt reeds aanwezig is (a 
priori), zijn de termen bij presentificatie slechts a posteriori aanwezig als resultaat van een betekenende 
activiteit.18 In deze laatste betekenis (`presentificatie') wordt de term `articulatie' door Faltin ook ge-
bruikt.19 Ofschoon de term `presentificatie' doordat het een neologisme betreft - dat op zich al een eigen 
semiosis in werking stelt - als technische term misschien de voorkeur geniet, zal hier toch gebruik worden 
gemaakt van Faltins term `articulatie' om Parrets begrip `presentificatie' aan te duiden. 
 
Wat muziek communiceert zijn specifiek muzikale gedachten die door haar gearticuleerd worden.20 Deze 
muzikale gedachten moeten dan wel in principe `gedeeld' kunnen worden. Dat gebeurt traditioneel in de 
Westerse muziek niet door interactie maar door het navoltrekken van de semiosis. 
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Hierdoor is het dus ook mogelijk dat er misverstanden in de muziek ontstaan, als de Ére een andere code 
of een ander tekensysteem gebruikt (Husserls Bedeutungszeichen) dan die de Ér hanteert; óf de Ére vat de 
tekens verkeerd op doordat hij ze niet als expressieve tekens (Ausdruckzeichen) beschouwt. Beide moeten 
dus voldoende competentie gemeenschappelijk hebben. Maar naast de communicatie tussen de twee 
enunciatieve actanten, functioneert muziek ook als ‘autocommunicatie’: de handeling van het luisteren 
naar (of het maken van) muziek keert iemand direct tot zichzelf, tot zijn innerlijke wereld en veroorzaakt 
veranderingen op fysiologisch niveau, in neurale en andere lichamelijke processen. In dit geval spreekt 
Tarasti in zijn boek SIGNS OF MUSIC over existentieel begrijpen. Want tijdens deze activiteiten leren we niet 
alleen muziek maar ook onszelf te begrijpen: “…because music, in its essential temporality, is perhaps the 
perfect metaphor and model of human life: birth, death, and what happens in-between. By music we 
transcend our existential situation. Music returns us to the primal moment of narration: hic, nunc, ego.21 
 
Muziek bestaat dus niet alleen als uiting, maar wordt gemanifesteerd door de handeling van het uiten.22 
Muziek communiceert doordat zij met de articulatie van een vormingsintentie noopt tot een procesmatige 
afstemming op deze articulatie van de muzikale competentie. 23  Zowel het articuleren van een 
vormingsintentie als het procesmatig afstemmen van de muzikale competentie zijn onderdeel van een 
semiotisch proces, beide initiëren een hypothesevorming ten opzichte van de betekenis van de uiting. 

5.4 Enunciatie 

Net zoals er in theater een spanning bestaat tussen acteerinstantie en rolfiguur, zo bestaat er bij het 
musiceren een bepaalde spanning tussen de musicerende instantie en de actanten als resultaat van diens 
interpretatie. En hoewel composities meermaals specifiek voor één bepaalde solist of groep musici 
geschreven zijn, zijn ook hier énunciator en subject van enunciatie niet aan elkaar gelijk te stellen. Het 
grote verschil met de dramatische uiting is dat de empirische persoon van de musicus – misschien met 
uitzondering van de zanger - doorgaans niet als semiotisch subject of object deelheeft aan de geuite uiting 
(uiteraard wel aan het performatieve aspect). Dit is weer afhankelijk van de mate waarin idiosyncratische 
kenmerken van de stem, met name in de klankkleur onderdeel van de betekenisvorming zijn24 
 
De verdeling van de verschillende geneste instanties binnen een muzikale enunciatieve situatie beschrijft 
Tarasti als volgt: 
 
Allereerst een situatie binnen de werkelijke wereld (geheel passend binnen zijn uitbreiding naar een 
existentiële semiotiek) 
 
Componist → Geïmpliceerde componist → boodschap ←geïmpliceerde luisteraar ← Luisteraar 
 

In het tweede scenario verschuift de focus naar representatie (elementen van de externe realiteit worden 
‘verinnerlijkt’ om factoren te vormen die invloed uitoefenen binnen het muzikale discourse):  

 
Componist→ Geïmpliceerde componist  → boodschap ← geïmpliceerde luisteraar ← luisteraar 
 
Tenslotte kan de muzikale boodschap zelf als een microuniversum met verschillende onderliggende 
relaties geïnterpreteerd worden. Soms is daarbij een reflectie van de twee buitenste cirkels betrokken, maar  
de relatie kan ook bewust antithetisch zijn.  
 
Componist → Geïmpliceerde componist → boodschap ←geïmpliceerde luisteraar ← luisteraar 
 
In muziek impliceert de situatie altijd een actor. Cruciaal is de manier waarop deze actor de luisteraar ertoe 
aanzet deel te nemen aan de muzikale situatie. De situatie behelst dus een handeling (een actieve situatie) of 
een gebeurtenis (een passieve situatie) aan de kant van het muzikaal subject. De situatie wordt ofwel gecreëerd 
door de geïmpliceerde componist of verteller, of doet zich aan hem voor. Zo is bijvoorbeeld de strategie 
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binnen het avant-gardistische ‘open werk’ erop gericht dat niet de enunciator maar de enunciataire de 
muzikale situatie creëert.25  
 
Bovenstaande onderscheidingen leveren een globaal overzicht van actoren bekeken vanuit een existentieel 
semiotisch perspectief. Voor de analyse van de ‘boodschap’ wordt in deze studie het onderscheid auctor – 
‘stem’ voorgesteld (zie § 5.5) 

5.5 muzikale betekenaars: zenders en parameters 

De onderlinge afhankelijkheid van de verschillende parameters in de tooncategorie - kleur (in koloriet van 
de bezetting), hoogte (in melos en harmonie), sterkte (in dynamische beweging) en de duur (in tempo, ritme, 
metrum) - is groot, en de dominantieverhoudingen vaak fluctuerend. De configuratie van klankdragers, 
van `stemmen'26 (`kleur') hoeft daarom allerminst beslissend te zijn, als bijvoorbeeld het stellen van een 
bepaald ritme e/of een bepaalde melodische lijn het meest op de voorgrond treedt. 
 
Dientengevolge lijkt de dichotomie auctor - `stem', analoog aan het onderscheid auctor - personage uit het 
hoofdstuk 4, voor muziek op het eerste gezicht misschien wat gezocht. Personages in het drama zijn in 
verreweg de meeste gevallen specifieke dragers van handelingen. Het semantische karakter van taal maakt 
het mogelijk krachtvelden te bundelen, anders gezegd: een personage te semantiseren. Een bijkomende 
factor is het ensceneringspotentieel dat voorziet in de belichaming van het personage door een acteur, die 
met zijn aan- of afwezigheid ook de aan- of afwezigheid van het in zijn rolfiguur gebundelde krachtenveld 
kan aangeven. Nu komt de specificering van een muzikale `stem' door het met een specifiek `krach-
tenveld' te beladen ook wel voor, bijvoorbeeld in combinaties als het gebruik van een hoorn uitsluitend 
om het idee ‘jacht’ aan te geven. Maar dit gebeurt niet in die mate dat configuratiewisseling van `stemmen' 
per se een fundament voor muzikale geleding zou zijn. En, het intoneringspotentieel is gericht op de 
aan- of afwezigheid van het klanktotaal, niet van de klankdragers.27 Sterker nog: specifieke krachtenvelden 
(bijvoorbeeld melodische lijnen) verhuizen in meerstemmige muziek meestal van de ene `stem' naar de 
andere, of worden gesplitst, gecombineerd: de geëxploiteerde mogelijkheden zijn legio. De klankdragers 
(instrumenten en hun bespelers) blijven vrijwel altijd als collectief voortdurend aanwezig. 
 
Ook is het onderscheid auctor - `stem' als zodanig in de musicologie onbekend.28 Maar het begrippenpaar 
auctor - `stem' is nodig om de actoren in structuur en proces te kunnen onderscheiden. De auctor is de 
werkimmanente instantie die de compositie van de klankstructuur organiseert en de `stem' de instantie die 
het klankproces in zijn dynamische `wordende' kwaliteit beschrijft. Het klankproces valt samen met het 
totaal van `stem'-deelprocessen. De discontinuïteit die een geleding van muzikale vormen (in structuur én 
proces) mogelijk maakt, kan dus in uiteenlopende parameters gegeven zijn, zeker niet allereerst in de 
klankkleur. 
 
Het is mogelijk om voor de muziek, analoog aan de verdeling tussen extra-, hetero- en homodiëgetisch 
voor het drama, een zelfde drietal termen te beschrijven. De muzikale auctor bestaat dan in een `extraso-
nore' positie met betrekking tot de relaties met de toehoorders; en een `heterosonore' positie die buiten de 
op te bouwen geluidswereld staat. `Homosonoor' is dan de `stem'-positie: deelnemer aan het klankproces 
en geprojecteerd in een `ik-hier-en-nu'.29 Deze theoretische onderscheiding is eventueel relevant voor 
muzikale uitingen waarin inderdaad een extrasonore positie functioneel is. Het kan gaan om ruimtelijke 
posities, zoals bij Willaert (±1490-1562) die de coro spezzato-techniek toepast, waarbij de gedeelde koren 
tegenover elkaar op de vier galerijen van de San Marco zingen, dus om het publiek heen.30 Een voorbeeld 
uit deze eeuw vormt het voorstel dat Stockhausen in zijn essay MOMENTFORM  doet om het publiek net 
als in een galerie vrij binnen te laten komen of te vertrekken, waarmee volgens Dahlhaus begin en einde 
van de gebeurtenis ongedifferentieerd zijn.31 Hier volstaat echter het termenpaar auctor - `stem', waarmee 
respectievelijk een organiserende positie buiten de op te bouwen geluidswereld en de projectie van een 
geluiduitvoerende positie in een `hier-en-nu' zijn aangeduid. 
 
Ofschoon het waarnemingskanaal waarlangs muziek wordt waargenomen in principe niet beperkt is tot 
het akoestische - het visuele aspect speelt bijvoorbeeld vaak een belangrijke rol - worden hier alleen de 
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akoestisch overgedragen tekenrelaties besproken, omdat deze constitutief zijn voor muziek. In hoofdstuk 
4 is in de paragraaf met betrekking tot betekenaars en codes aangegeven dat contiguïteit ervoor zorgt dat 
`ruis' als een klank beschouwd kan worden, en al naar gelang het soort `aangrenzendheid' in de schikking 
van het geluid een muzikale code kan worden ingezet, bijvoorbeeld op basis van herkenbare afstanden in 
toonhoogte (intervallen) en -waarde (toonduur) in het tonale muzieksysteem.32 Binnen de muzikale code 
kan vervolgens worden vastgesteld of er sprake is van een iconische, indexicale of symbolische tekenrelatie.  
 
Hoewel de bezettingen van operaorkesten fluctueren33 is een categorisatie van instrumentgroepen zoals in 
de meest gangbare partituren toereikend: 1) houtblazers; 2) koperblazers; 3)  slaginstrumenten; 4) 
bijzondere instrumenten (harp, piano en dergelijke) 5) zang; en 6) strijkinstrumenten. Binnen deze groe-
pen is het onderscheid tussen soleren en ensemblespel van belang, onder meer om de 
dominantieverhouding in de tekenoverdracht vast te stellen. 
 
Schematisch resulteert het een en ander in de volgende geleding van muzikale tekendragers: 

1A Auctorieel  2a hout 
  2b koper 

3a hoogte: melos en 
harmonie  

  2c slag  
 2d bijzondere instrumenten 
 

2 klankkleur 
2e zang 

3b duur: tempo en 
ritme  

  2f strijkers  
1B ‘Stem’-gebonden   

verder gespecificeerd in: a) solo- of 
b) ensemblespel 

 

3c sterkte: 
dynamische 
beweging 

 

5.6 muzieksemiosis 

Een bepaalde klankopeenvolging wordt gehoord en vergeleken met de voorhanden zijnde muzikale 
competentie. Zolang het vormproces van de klanken in overeenstemming is met de verwachting bestaat er 
een nauwelijks geproblematiseerde iconiciteit tussen beide. Feitelijk bestaat deze tijdens een dergelijk 
verloop niet: bij identiteit is er geen semiotisch subject ontstaan. Ontstaat er echter twijfel over de te 
verwachten reeks dan ontstaat een semiotisch proces, waarbij een hypothese over het vormverloop wordt 
geprojecteerd, die vervolgens al of niet aanleiding vormt voor een nieuw semiotisch proces.  
 
Hierbij speelt uiteraard ook de relatie tussen voorhanden ‘regels’ en vernieuwing, tussen stilistische 
normen en individuele breuken een belangrijke rol, zoals onder andere tot uiting gebracht in Barthes’ 
befaamde onderscheid tussen plaisir (voortkomend uit bevestiging en herkenning codes gevestigde cultuur) 
en jouissance, (voortkomend uit breuk met deze codes).34 Een soortgelijk onderscheid maakt Lidov tussen 
enerzijds patroon om organiserende kenmerken in specifieke werken te benoemen die niet sterk door 
stijlregels bepaald zijn) en grammatica.35 In meer algemene termen is het onderscheid dat Fischer-Lichte aan 
Coseriu ontleent, namelijk dat tussen systeem, norm en werk zeker bruikbaar: deze termen duiden 
gradaties van het bereik van een poëtica aan (zie hoofdstuk 4, noot 22).  
 
De moeilijkheid lijkt hierbij de mate van bewustzijn die verondersteld wordt om te beslissen of er sprake is 
van iconiciteit, mede gerelateerd aan de houding van de recipiënt. Dit ligt in het verlengde van de spanning 
die ontspruit uit de vraag of een bepaald muzikaal fragment materiaal is, óf tot teken omgevormd 
materiaal.36 Afhankelijk van diens competentie kan de recipiënt een meer wáárnemende of déélnemende 
houding aannemen37, resulterend in een meer objectiverende, dan wel meer subjectiverende houding ten 
aanzien van het gerecipieerde.38 Door het spanningsveld tussen beide houdingen wordt de verhouding tus-
sen materiaal en teken bepaald. Muzikale betekenis hangt dus niet uitsluitend af van de muzikale syntaxis, 
noch van haar semantiek, noch van haar pragmatiek, maar heeft alle drie deze dimensies in samenhang 
nodig; in dat opzicht is het verschil met talige betekenissen gradueel. 
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Misschien is nog wel het belangrijkste gegeven dat muziek allereerst temporeel is, naar vorm én inhoud. 
‘De’ betekenis van een muziekwerk ligt niet in het denoteren, maar in het procesmatig afstemmen, het 
aannemen van een waarnemende affectieve houding tijdens en gedurende het klankproces. ‘Het’ teken is 
bij muziek een gebeurtenis, een proces. De specificiteit van dit teken kan alleen in dit process, in de 
enunciatie ten volle worden herkend.39 Muziek bestaat niet alleen als uiting, als noten alleen, maar wordt 
gemanifesteerd door de handeling van het uiten. Spanning - zo men wil in termen van kinetische energie 
zoals bij Tarasti in navolging van Kurth – is daarom een wezenlijk fundamentele categorie om muziek te 
begrijpen. Spanning tussen aantrekken en afstoten, spanning tussen verschillend gemodaliseerde noten 
(gelijktijdig bieden van dominant- en tonica-accoord).40 Spanning ook tussen bijna antropomorfe figuren 
(een actorialisatie (subjectivering) die ertoe verleidt van een melodie te zeggen dat hij autonoom 
bijvoorbeeld naar een oplossing beweegt) en hun niet-materiële tekenvormen. Want het interpreterend 
subject beschikt over kennis, maar wijst ook een bepaalde muzikale intentie («willen») toe aan het object, 
waardoor dit actief wordt. Deze geactiveerde actanten kunnen in spanning staan met het raster van 
isotopieën dat de status van een bepaalde wetmatigheid heeft verkregen, een soort poëtica (dit kan zoals 
gesteld zowel op het niveau van het systeem, de norm of het individuele werk zijn), gebaseerd op 
herhaling en herinnering. Op de categorie spanning wordt uiteraard uitvoeriger stil gestaan in hoofdstuk 8 
‘tijd en muziek’. 
 
Wezenlijk is ook de veronderstelling dat met name procesmatige tekens de voortdurende spanning tussen 
proces en structuur exploiteren (zie ook het eerdere onderscheid tussen auctor en ‘stem’). Muzikale 
betekenis ligt niet per se in een transcendentie van procesbetekenis naar inzicht in de structuur, maar juist 
in het onderkennen van de simultaneïteit van beide betekenissoorten. Dit geldt ook ten aanzien van de in 
de postmoderne esthetiek zo breed behandelde categorie van het sublieme (zie hoofdstuk 4). Brillenburg-
Wurth stelt dat ‘the postmodern sublime no longer turns on an mind suspended by shock but on a mind 
willingly suspending its own intentions to welcome the unknown’.41 Hierbij verwijst ze naar Lyotards 
concept van passibilité. Het idee van passibilité sluit aan op de eerder genoemde passieve situatie van het 
muzikale subject (zie §5.3), en is te zien als een toestand van geactiveerde passiviteit: de actieve (want 
volitieve) bereidheid om passief te zijn, en zo open te staan voor de verrassing. Deze soort activiteit en 
passiviteit veronderstellen elkaar als in een oxymoron: tegenstrijdige termen die elkaar niet uitsluiten maar 
juist versterken. Muzikaal begrip veronderstelt zo een simultane ontkoppeling naar een voelend en 
pathemisch subject en een waarnemend en cognitief subject. Deze ontkoppelingen zijn nog sterker terug 
te vinden in de specifieke tekenstatus van opera, die in het volgende hoofdstuk wordt behandeld. 
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6 DE TEKENSTATUS VAN DE MUZIEKDRAMATISCHE TEKST 
 
 
Nadat de tekenstatus van drama en muziek afzonderlijk kort is beschouwd, moet het mogelijk zijn de 
eventuele specificiteit van de muziekdramatische tekst te beschrijven. Deze beschrijving ligt in het 
verlengde van de eerste deelvraag van deze studie, waarin wordt aangenomen dat de verbinding tussen 
muzikale en dramatische componenten in een partituur tot nieuwe specifieke muziekdramatische - en dus 
genrebepalende - tekenprocessen leidt. Vanuit deze veronderstelling is de taak gesteld een begrippenappa-
raat te ontwikkelen dat aan dit specifieke tekenkarakter van de partituur recht doet. Tevens is dan te 
bepalen hoe het tekenkarakter van de partituur zich verhoudt tot tekenprocessen in de samenstellende 
muzikale en dramatisch/theatrale componenten, afzonderlijk beschouwd. 

6.1 wat is opera? 

Als het muziekdramatische genre enige specificiteit bezit, dan moet het ook mogelijk zijn de term `opera' 
enigszins te omkaderen. Het begrip `opera' laat zich echter moeilijk definiëren omdat met deze term in de 
loop der tijden zeer uiteenlopende soorten werk zijn aangeduid. Zo verwijst `opera' niet alleen naar 
volledig doorgecomponeerde opera's zoals bijvoorbeeld TRISTAN UND ISOLDE van Wagner, maar ook 
naar Mozarts `Singspiele' als DIE ZAUBERFLÖTE, waarin gesproken delen voorkomen zonder muzikale 
begeleiding.1 Een veelvuldig geboden omschrijving luidt: opera is `drama gepresenteerd middels muziek', 
letterlijk afgeleid van het `dramma per musica' uit de zeventiende eeuw. Maar deze formulering suggereert 
te zeer een overheersing van het drama boven de muziek, een overheersing die voor de Florentijnse 
Camerata-leden inderdaad programmatisch is. Zij vatten Plato's eis dat `harmonia' en `rhythmos' de 
`logos' moeten volgen op als `seconda prattica', zoals Claudio Monteverdi's broer Giulio Cesare dicteert: 
`l'orazione sia padrona dell'armonia e non serva'.2 Er zijn eveneens componisten waarbij de balans omslaat 
naar het `prima la musica poi le parole'.3  
 
Los echter van de in de loop der tijden voortdurende spanning in de hiërarchisering tussen taal en muziek, 
kan de oppositie `serva / padrona' het genre opera nauwelijks adequaat typeren. Het gegeven immers dat 
muziek en drama afzonderlijk bestaan wil niet zeggen dat zij in een partituur het resultaat van hun opsom-
ming vormen. De inspanning om een hiërarchie tussen drama en muziek te bepalen gaat uit van een schei-
ding tussen beide in de partituur. Deze visie heeft als voordeel dat onderdelen ook afzonderlijk kunnen 
worden bestudeerd. Veel studies over opera zijn verricht vanuit ofwel een musicologisch, ofwel vanuit een 
meer literair perspectief. De samenvoeging van beide leidt dan tot een syncretische aanpak van het genre.4 
Maar dit uit-elkaar-trekken van drama en muziek druist in tegen het - in elk geval - samenstellend karakter 
van opera, en werkt daarmee juist een nadere specificering tegen. 
 
Een andere benaderingswijze plaatst opera binnen het bereik van de theatrale kunsten. Als zodanig zou 
het genre tenminste de kenmerken van theater moeten delen. Zoals eerder in hoofdstuk 4 is aangegeven is 
er slechts sprake van theater als in een symbolische interactie roluitdrukkend gedrag wordt beantwoord 
met rolondersteunend gedrag, berustend op een gemeenschappelijke afspraak van `als-of'. 5  Als deze 
formulering nader gespecificeerd wordt voor de muzikale component dan is de term `opera' min of meer 
beschreven. Opera is theater dat geheel of gedeeltelijk, maar in elk geval op beslissende momenten van de 
intrige in muziek wordt gerealiseerd.6 De term `intrige' is hier gebruikt om een geïntendeerd `doen' met 
het oog op een globale toestandsverandering aan te geven.7 De toestandsverandering is globaal, omdat 
deze het belangrijkste (in de zin van structureel dominant) deel van de voorstelling werkzaam is. De voor-
waarde dat de intrige althans op beslissende momenten muzikaal wordt gerealiseerd is niet alleen nodig als 
onderscheiding ten opzichte van het melodrama.8 Hij geeft vooral aan dat handelingen in opera overwe-
gend gezongen worden gepresenteerd. 
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6.2 de specifieke status van het muziekdramatische teken 

Voor een belangrijk deel vergt het operateken een afwijkende competentie van producent en recipiënt, 
omdat de specifieke kenmerken van muzikale en theatrale tekens erin samengaan. De zelfreferentie van 
het eerder besproken muzikale teken en de spatiotemporele verschuivingen die het theatrale teken bewerk-
stelligt zijn in opera met elkaar in spanning gebracht. Eerder is al gesteld dat het muzikale teken niet 
uitsluitend zelfreferentieel is (zie specifiek met betrekking tot opera bijvoorbeeld Noskes behandeling van 
topoi) en ook spatiotemporele verschuivingen teweeg kan brengen. Maar de codes waarop westerse tonale 
muziek berust zijn in principe toch gebouwd op niet-referentiële functies. De gemeenschappelijke 
afspraak van `als-of' waarop theater berust, kent in opera daarom een afwijkende status. Het zelfrefe-
rentiële element kan geen verdubbeling in een `alsof' opleveren, maar bewerkstelligt primair aandacht voor 
de materialiteit van het teken. Dit is ook de reden waarom het zingen het `tegenwoordige' moment 
uitdrukt, zoals Dahlhaus stelt. De melodische uitdrukking reikt in tegenstelling tot de verbale expressie 
niet verder dan het heden maar bestaat volledig in de gegeven situatie; zij isoleert die situatie en licht deze 
uit zijn context, aldus Dahlhaus.9 Het theater kent echter door zijn specifieke performatieve karakter een 
verdubbeling in enerzijds het ik-hier-nu van de roldrager, anderzijds - door middel van een actoriële en 
spatietemporele verschuiving - het ik-hier-nu van de rol. Deze verdubbeling wordt door de hiervoor reeds 
genoemde `gemeenschappelijke' afspraak van `alsof' geaccepteerd als een eenheid. Opera kent dus wezen-
lijk een door de uiteenlopende semantische waarden van taal en muziek, door de interferentie tussen naar 
zichzelf gerichte tekens (de klankmatigheid van taal en muziek) en naar buiten verwijzende tekens (de 
referentiële functies), veroorzaakte spanning. Het betreft géén spanning tussen het theatrale en het muzika-
le, die elkaar dan zouden modificeren, maar een spanning die ontstaat doordat het theatrale bínnen het 
muzikale functioneert en het muzikale bínnen het theatrale. Dit behoeft enige toelichting. 

6.3 muzikale en dramatische inwerkingen 

Er stoten in het muziekdrama op het eerste gezicht divergerende semiotische mogelijkheden van het 
afzonderlijk tekenmateriaal tegen elkaar: de overwegend semantisch gedragen taal en de overwegend 
morfologisch / syntactisch werkende muziek. Het is theoretisch mogelijk om op basis van de specificiteit 
van beide media een waterscheiding aan te brengen binnen hun tekenstromen.10 Hier wordt echter het 
standpunt ingenomen dat opera een wezenlijk `transmediaal' genre vormt. Want muziekdrama is niet 
alleen multimediaal, met een naast elkaar van taal- en notentekst in hun wisselende dominan-
tie-verhoudingen, alsmede elementen uit de theatraliserings- en intoneringcode; nee, muziekdrama is 
bovenal de inwerking van het dramatische en muzikale op elkaar, en het is deze inwerking die een be-
staansvoorwaarde voor het genre constitueert. 
 
Drama en muziek zijn in de vorige hoofdstukken besproken in hun communicatieve waarde. De 
aanleiding tot deze communicatie ligt op een dieper niveau. Taal en muziek vormen net zoals 
temporalisatie extensies.11 Extensies die ontstaan (of in semiotische termen  «worden») uit de forische 
tensiviteit. Modulatie op dit «worden»  creëert de conceptuele vormen die door de symboolsystemen 
toegankelijk worden gemaakt. Net zoals dramatische taal, is ook muziek in staat conceptuele inhouden op 
te roepen en uit te drukken.12 Muziek en taal zijn om deze redenen met recht vaak `klinkende gedachten' 
genoemd. Wellicht ontspruiten zij beide uit de zelfde, meest fundamentele conceptuele schemata van 
oriëntaties en relaties zoals Parret ze beschrijft als: lineariteit, vlakheid, elasticiteit en directiviteit.13 
 
Maar daarmee zijn ze niet gelijk aan elkaar. Het is te beargumenteren dat muziek minder cognitieve 
tussenstappen, modulaties en conversies kent dan taal tussen de forische tensiviteit en haar manifestatie. 
Een arbitrair systeem als taal gebruikt immers indirecte, willekeurige conceptualiseringen. Sommige 
auteurs maken het onderscheid nog scherper en zien in muziek de mogelijkheid voor de mens zich `terug 
te zingen naar de onschuld die hij als sprekend dier is kwijt geraakt. Zingen betekent de authenticiteit van 
zijn louter zelf-voldoende aanwezigheid'.14 
 
De werking van de protosemiotische spanningen en/of breuken wordt waarneembaar binnen de verbale 
en muzikale semiosis. De discontinuïteit en breuken die taal in principe tot een efficiënt 
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communicatiemiddel maken dat sterk afhangt van fonetische articulatie en grammaticale en semantische 
regels, kent een - overigens graduele - pendant in de continuïteit en spanningen van de muzikale intonatie. 
Het verschil is -  zoals aan het einde van het vorige hoofdstuk al is gesteld - gradueel, omdat een groot 
aantal muzikale parameters in de westerse tonale muziek net zozeer afhankelijk is van discontinuïteit en 
stijlregels. Maar, taal functioneert in het algemeen als middel om het niet-talige te betekenen (waarbij de 
referentiële communicatiefunctie domineert), terwijl muziek in het algemeen naar het muzikale verwijst 
(waarbij de poëtische functie overheerst). 
 
De inwerking van de muziek maakt het mogelijk dat de denotatieve kracht van de verbale laag paralinguaal 
`verrijkt' raakt, of dat de semantische lading van de muzikale laag zich ontvouwt tot bijvoorbeeld een 
langdurig belcanto in verschillende `stemmen'. Dus: de auctor delegeert een klankproces, dat verschillend 
gerichte krachten kent, waarbij door de muzikale inwerking de denotatieve, talige verwijzing wordt 
uitgebreid met paralinguale eigenschappen. Tegelijk wordt door de talige inwerking op de muzikale laag 
een `paramuzikale' uitbreiding in de `stem' geëffectueerd, bijvoorbeeld in de klankkleur, frasering of in de 
articulatie. Hoewel een neologisme als `paramuzikaal' uitgesproken onelegant is te noemen, is het in deze 
context toch moeilijk te vermijden. De notentekst en de geschreven taal blijven van elkaar verschillende 
media. Het ingrijpen van de muziek in de taal maakt van de taal geen muziek, maar breidt de taal uit. Deze 
expansie specificeert de talige articulatie met eigenschappen die op het paralinguale domein liggen. Mutatis 
mutandis bewerkstelligt de taal in de muziek een expansie met eigenschappen die tot het paramuzikale 
vlak behoren. De aanpassing van een medium aan inwerkingen van een ander medium wordt hier 
aangeduid met de term `assimilatie' (zie onderstaand schema).15 
 

Het is weliswaar mogelijk om de taal- en 
muziektekst afzonderlijk te lezen, 
maar - en dat is hier een principieel 
uitgangspunt - de samenstelling is 
symbiotisch. Dit houdt in dat een 
afzonderlijke beschouwing oneigenlijk is: 
als het talige van het muzikale gescheiden 
raakt dan verliezen beide het voordeel 
van hun symbiose, met als resultaat 
`gemankeerde' muziek en `gemankeerde' 
taal. In de poging een genrebepalend 
teken te omschrijven is de stelling dat 
muziek en handeling elkaar wederzijds 
constitueren dan ook van groot belang. 

Hoe wisselend of minimaal die constituerende kracht ook kan zijn. 

6.4 muziekdramatisch ensceneringspotentieel: vocale betekenis 

Toegespitst op het ensceneringspotentieel impliceert de muziekdramatische assimilatie dat de muziek, 
binnen een opera voor een groot deel handelingsgericht ís, en dat de dramatische handeling voor een 
groot deel muzikaal ís, en dat is iets anders dan de formulering dat de handeling in opera gezongen 
of - beter - muzikaal, wordt gepresenteerd. Immers, in het laatste geval wordt de suggestie gewekt dat de 
handeling al bestond en dat deze alleen muzikaal gestileerd is. Een suggestie die voor de hand ligt, omdat 
in de meest gebruikelijke werkgenese een componist zich baseert op een libretto. Maar de wijze waarop 
een werk tot stand komt valt niet samen met de uiteindelijke status van zijn tekens: binnen de werkgenese 
veranderen de dramatische en muzikale tekens in muziekdramatisch tekens.  
 
Voor de partituurstudie betekent dit dat het ensceneringspotentieel overwegend niet muzikaal, noch 
dramatisch, maar muziekdramatisch van vorm is. Het muziekdramatische teken bestaat wezenlijk uit de 
interferentie tussen op zichzelf gerichte tekens en naar buiten verwijzende tekens, waaruit een specifiek 
muziekdramatisch ensceneringspotentieel ontstaat. Het is nu zaak aan te geven hoe dit muziekdramatische 
ensceneringspotentieel er uit ziet. 

          vermenging 
INTENSITEIT    conflict 
  
 energie 
          assimilatie 
 
 
     eidetische conversie 
 
        verdwijnen  weerstand 
 
    EXTENSITEIT  materie 
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Ensceneringspotentieel bestaat uit in een tekst aangereikte mogelijkheden om een handeling te ensceneren. 
In principe kunnen deze mogelijkheden betrekking hebben op alle onderdelen van de voor te stellen 
wereld. De wijze waarop personages middels de intrige (muzikaal en talig) handelend gestalte kunnen krijgen 
vormt in het drama en in het muziekdrama evenwel het meest essentiële deel van het ensceneringspoten-
tieel. Voor wat betreft het ensceneringspotentieel kan de bespreking zich beperken tot de momenten 
waarop dit het meest specifiek muziekdramatisch is. Dat wil zeggen: die momenten waarop tekst en 
muziek een geïntegreerde samenhang vertonen. Uiteraard behoren dans en ouvertures en muzikale inter-
mezzi, maar ook gesproken delen binnen bijvoorbeeld een Singspiel evenzeer tot het muziekdramatisch 
ensceneringspotentieel. Deze aspecten blijven echter voorlopig buiten beschouwing, en worden besproken 
in hoofdstuk 9 waarin de temporaliteit van het muziekdramatisch teken wordt behandeld. 
 
Deze beperking in acht genomen bestaat er een aantal belangrijke verschillen tussen drama en muziekdra-
ma wat het ensceneringspotentieel betreft. Het is inmiddels een versleten gemeenplaats om erop te wijzen 
dat niet alleen wát in een claus gezegd wordt betekenissen genereert, maar ook de wijze waarop gesproken 
wordt. Een onderdeel van de manier waarop een tekst wordt gearticuleerd is de vocale betekenis. Vocale 
betekenis wordt onder meer gegenereerd door min of meer statische uitgangspunten, zoals stemvak 
(dramatische sopraan, bariton martin et cetera), stemkleur, de omvang van de stem en de sexe. Anderzijds 
leveren dynamische aspecten als register, klankkleur, dynamiek, melodiek, en ritmiek hun bijdrage aan de 
vocale betekenis. Waar in drama's vocale betekenissen nauwelijks of niet geëxpliciteerd worden, levert het 
muziekdrama deze vrijwel voortdurend. Vocale betekenissen komen voort uit het gegeven dat iemand 
behalve een `stem' ook een uitingswijze krijgt toebedeeld, zoals hiervoor met de begrippen `paralinguaal' en 
`paramuzikaal' is aangegeven. Deze aspecten staan daarom niet alleen in relatie met de tekstinhoud, maar 
verwijzen ook naar de materialiteit van het teken: naar de stemdrager en naar de wijze waarop deze zijn 
uiting verricht. Gesteld kan worden dat al naar gelang het aandeel dat zelfreferentiële tekens in een 
muziekdrama bezitten, ook de taalfunctie van het muziekdramatisch teken verschuift.16 
 
Als in een taalhandeling zelfreferentiële tekens een grote rol spelen, zoals in het muziekdramatisch teken 
het geval is, dan benadrukken zij de emotieve, metalinguale en poëtische taalfuncties (Jakobson). Niet de 
betrokkenheid op een ander (fatisch of conatief) of op het andere (referentieel), maar de betrokkenheid op 
zichzelf (emotief) en op de eigen uitingswijze (poëtisch en metalinguaal) treden door de autoreferentiële 
component meer op de voorgrond. Specifiek voor het muziekdramatisch ensceneringspotentieel is dus 
een grote invloed van muziekdramatisch gegenereerde emotieve, poëtische en metalinguale functies. Uiter-
aard zijn er ook vele drama's te noemen waarin deze functies een grote rol spelen. Hier gaat het er echter 
om dat de emotieve, poëtische en metalinguale functies muziekdramatisch worden gegenereerd. De 
poëtische en de metalinguale functie hebben zoals gesteld betrekking op de wijze waarop (stijl en 
gebruikte code) de uiting geconstrueerd is. De emotieve functie is gerelateerd aan de vorming van het 
personage. De constructie van het personage en van diens uitingswijze zijn van belang voor de eigen aard 
van de auctoriële posities binnen het muziekdrama. 

6.5 de auctoriële posities binnen het muziekdrama 

In de bespreking van de status van het muziekteken is Faltins stelling ondersteund dat muzikale tekens in 
communicatief opzicht niet zozeer meedelen dan wel uiten (zie hoofdstuk 5). Ook in het muziekdra-
matisch teken komt dit aspect uiteraard weer terug. Het verrichten van uitingen in plaats van 
mededelingen, het zelfreferentieel teken en de daaruit gegenereerde emotieve, poëtische en/of meta-
linguale functies hangen samen. Uit de specifieke status van het muziekdramatisch teken (de interferentie 
tussen zelfreferentie en externe verwijzing) laat zich een aantal verschijnselen verklaren dat regelmatig 
wordt genoemd om de eigen aard van opera te omschrijven, onder andere door Dahlhaus.17 
 
In de eerste plaats wordt opera veelal gekenschetst door zijn zogenaamde `affekttaal': opera spreekt zich 
uit in hartstochten.18 De componist zoekt daarom doorgaans libretti die intense emoties herbergen, de 
muziek legitimeert immers het tonen van heftige emoties. Overigens dient hierbij opgemerkt dat dergelijke 
uitspraken in het algemeen gedaan worden op basis van het traditionele opera-repertoire. Met het hoge 
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affektgehalte hangt een tweede kenmerk samen, namelijk dat het muziekdrama gradueel meer monolo-
gisch van vorm is dan het drama, zoals Dahlhaus signaleert.19 In plaats van het dialogisch beargumenteer-
de conflict kent het muziekdrama meer monologen waarin de affekten manifest kunnen worden. De opera 
ontleent zijn dramatische spanning - nog steeds volgens Dahlhaus - dan ook eerder uit de betrekkingen 
tussen verschillende, afzonderlijk van elkaar gepresenteerde affekten dan uit een dialogisch uitgevochten 
conflict. De vele aria's die de operaliteratuur kent vormen daarvoor op zich al voldoende ondersteuning. 
Maar ook, en dat is een derde kenmerk, de bestaansmogelijkheid van duetten en vocale ensembles in het 
algemeen. Het ensemble bestaat veelal uit een aantal simultaan gepresenteerde monologen. Door het 
eventueel gebruik van persoonsgebonden muzikaal idioom zijn de afzonderlijke affekten in een ensemble 
tóch waar te nemen. 

6.6 lyrische, epische en dramatische posities 

Al deze kenmerken zijn althans voor een belangrijk deel terug te voeren op de emotieve, de poëtische 
en/of metalinguale functie. Deze functies worden in deze paragraaf in één adem genoemd, omdat ze sterk 
met elkaar vervlochten zijn. Maar hun verschil is eveneens van belang, vooral omdat deze termen 
verschillende auctoriële posities veronderstellen. Kattenbelt beschrijft de auctoriële posities als volgt:  

`De door Szondi veronderstelde `afwezigheid' van de auctoriële instantie in het drama zouden we kunnen 
aanduiden als de dramatische positie. Vanuit deze positie verschuilt de auctoriële instantie zich als het ware voor de 
toeschouwer achter de door haar geconstrueerde mogelijke wereld als zou deze geen constructie zijn en volledig 
zichzelf presenteren, dat wil zeggen zonder auctoriële bemiddeling (...). Vanuit een epische positie presenteert de 
auctoriale instantie zich aan de toeschouwer als een beschouwend subject buiten de mogelijke wereld, die enerzijds 
haar constructie is en anderzijds haar object van reflectie (...). Vanuit een lyrische positie plaatst de auctoriële 
instantie zich niet als een beschouwend subject buiten, maar als een ervarend behoeftesubject binnen de mogelijke 
wereld die zij construeert of preciezer: zij plaatst zichzelf in het centrum van de door haar geconstrueerde mogelijke 
werkelijkheid, die voor de toeschouwer dan ook alleen vanuit haar ervaringsperspectief toegankelijk is. De lyrische 
positie is primair verbonden met een reflexieve houding tegenover de eigen subjectiviteit en expressieve instelling 
tegenover de buitenwereld. Deze wordt door de auctoriële instantie vanuit een affectieve waarneming 
gekarakteriseerd'.20 

 
Desgevraagd zal men vermoedelijk genegen zijn het muziekdrama onder de dramatische auctoriële positie 
te scharen. Ook al voldoet zelfs het drama niet volledig aan de hiervoor beschreven typologie, een 
vertelinstantie is daar immers evenzeer aanwezig, toch is duidelijk dat het performatieve karakter van het 
drama samenhangt met een zo gering mogelijke aanwezigheid van de bemiddelende instantie. In het 
muziekdrama wordt de intrige echter muziekdramatisch overgedragen. Met name de poëtische en de 
metalinguale functies, die het geconstrueerd-zijn van de uiting naar voren schuiven, dragen ertoe bij dat 
ook de auctoriële bemiddeling veel meer op de voorgrond treedt. In het muziekdrama is de uitingswijze 
duidelijk een presentatie van de auctoriële instantie, ook al is die gedelegeerd naar personages. Als zodanig 
worden de poëtische en de metalinguale functies vanuit een epische positie aangedragen. De emotieve 
functie wordt binnen deze optiek vanuit een lyrische positie vervuld. Let wel: het gaat hier om een 
typologie van auctoriële posities, niet om een typologie van het genre in zijn geheel. Daarom kan gesteld 
worden dat in het muziekdrama de lyrische en de epische auctoriële positie met elkaar in spanning zijn 
gezet. Hierdoor hangen de emotieve, poëtische en metalinguale functie sterk samen. Vanuit deze stelling is 
het bijvoorbeeld mogelijk Dahlhaus' opmerking te verklaren dat in de herinneringsmotieven van de 
oudere Romantische opera, zich minder de herinnering van een handelend persoon manifesteert dan van 
de auteur.21 

6.7 auctor, personage en `stem' 

Complex is in dit verband de afbakening tussen auctor, personage en `stem'. Kattenbelt onderscheidt 
zoals hiervoor beschreven een dramatische, een epische en een lyrische auctoriële positie. Kort gesteld 
verhult de dramatische positie de auctoriële bemiddeling en het artificiële karakter van de geconstrueerde 
wereld; de epische positie presenteert de auctor als externe instantie die de mogelijke wereld construeert 
én becommentarieert. Het lyrische perspectief tenslotte is gesubjectiveerd binnen de mogelijke wereld. 
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Hier is de term auctor echter anders gebruikt, namelijk uitsluitend ter aanduiding van posities buiten het te 
construeren proces. Voor het drama is dit de extra- en heterodiëgetische positie, die het drama scherp te 
begrenzen functies oplevert, welke bovendien eenvoudig aansluit op de theatralisering. Het niveau waarop 
de auctor met de (werkimmanente) recipiënt communiceert is extradiëgetisch; het niveau met betrekking 
tot de constructie van de dramatische wereld is heterodiëgetisch. De homodiëgetische aspecten zijn 
gedelegeerd naar personages. 
 
De typeringen dramatisch, episch en lyrisch vallen onder een geheel andere categorie en hebben 
betrekking op de `subject-status' van de auctor. Voor de notentekst is de auctor de instantie die de 
compositie van een klankstructuur organiseert, tegenover de (gedelegeerde) configuratie van `stemmen' 
die de dynamische `wordende' kwaliteit beschrijft. 
 
De auctor is als procesexterne instantie evenzeer, met betrekking tot het muziekdrama, afgebakend ten 
opzichte van `stem'- en personageconfiguraties. De moeilijkheid zit veeleer in de verhouding tussen `stem' 
en personage in het muziekdrama. Uitgangspunt van deze studie is de inwerking van eigenschappen van 
beide media op elkaar, in een symbiotisch verband. Waaruit bestaat die inwerking als het gaat om 
personage en `stem'? In hoofdstuk 4 en 5 is gesteld dat een dramapersonage meestal een specifiek, 
semantisch krachtenveld in zich bundelt, terwijl de krachten in muziek veel eenvoudiger van de ene `stem' 
naar de andere, of op verschillende `stemmen' tegelijk geprojecteerd zijn (bijvoorbeeld gemanifesteerd als 
muzikaal thema eerst in de fluit en daarna in de hobo). Het muziekdramatische personage is (in de meeste 
gevallen) eveneens een semantisch gebundeld krachtveld, dat door de muzikale inwerking ook een 
specifieke `stem' krijgt. Het is echter noodzakelijk stringent vast te houden aan het gegeven dat een 
personage inderdaad een kracht is, waarvan de articulatie niet alleen in de zangstem hoeft te liggen, maar 
over verschillende `stemmen' verdeeld kan zijn. 
 
De vormeenheden van taal en muziek instrueren tot het spreken en musiceren; maar dit spreken is in het 
tekstgegeven een `alsof'-spreken, het musiceren niet. De uitvoeringsinstructie voor het musiceren 
veronderstelt in de regel een subject dat uiting geeft aan een klankobject, zonder dat de tekenrelaties van 
het musicerend subject als subject in het geding zijn.22 De uitvoeringsinstructie ten aanzien van het spreken 
steunt wel op de tekenrelaties van het subject als subject: het wordt opgevat als een `zich-uitspreken' vanuit 
een origo. 
 
Het theatraal `alsof' ontstaat doordat een subject wordt gevormd dat in een tekenrelatie staat met een 
ander subject, en daardoor dit subject vervangt, ook al heeft de acteur zichzelf (zijn mens-zijn) als 
rolfiguur. Als combinatie van /schijnen/ en /niet-zijn/ behoort het vervangend subject de leugen toe. De 
mens die musiceert is doorgaans geen semiotisch subject23: hij is geen partij in de muzikale tekenrelatie en 
Eco's semiotisch criterium is voor het musicerend subject daarom ook niet relevant: het kan niet liegen, 
maar het kan ook niet niet liegen, eenvoudigweg omdat het niet bestaat. 
 
Daarnaast is ook het theatraal subject gevrijwaard van constante onbetrouwbaarheid, want dat een uiter-
lijke verschijningsvorm in het theater niet is wat hij schijnt berust op een conventie die deze leugen wettigt: 
de combinatie van /schijnen/ en /niet-zijn/ is op een hiërarchisch hoger niveau een - semioti-
sche - waarheid. Het spel met lagen van veridictie is het theater eigen, terwijl het musiceren in dit opzicht 
direct, dus zonder bemiddelende tussenlagen  in schijn, is. Wellicht ligt hier, mede door de 
ongesubjectiveerde status van de tekenrelatie, een oorzaak voor het vaak gebezigde statement dat muziek 
`direct de kern raakt'.24  
 
Doordat het muzikale subject als tekenrelatie niet bestaat, kan ieder subject bij de uitvoering deze 
muzikaal-redundante rol opnemen, een solo-instrument, of het gehele orkest als collectief subject, al naar 
gelang de mate waarin een klankobject een zelfstandigheid krijgt, waarop de projectie van een subject 
mogelijk is. Maar, deze subjectivering is nogmaals geen onderdeel van de muzikale tekenrelatie. De 
dramatische component bestaat daarentegen bij gratie van een gesubjectiveerde positie. Als er op enigerlei 
wijze een overeenkomst in beider tekenrelaties bestaat, dan kan de oorsprong van het klankobject 
geprojecteerd worden op het dramatisch subject. Het dramatisch subject gaat bijvoorbeeld tevens als origo 
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van het muzikaal object functioneren. Waar taal expliciete uitvoeringsinstructies kan geven, is muziek 
afhankelijk van projectiemogelijkheden. 
 
In dit licht dienen de eerdere opmerkingen met betrekking tot de episerende en lyrische functie ook 
enigszins beschouwd te worden, waarbij het klassieke onderscheid tussen tonen en vertellen diensten kan 
bewijzen. Hoewel het onderscheid tussen vertellen en tonen problematisch is, onder meer omdat de 
scheidslijn niet helder te trekken is, kan het wel worden gehanteerd, indien vertellen wordt gespecificeerd 
als het verrichten van uitingen waarbij het object waarnaar het geuite refereert, afwezig wordt gesteld; en 
tonen als het verrichten van uitingen waarbij het object tevens medium is van de geuite referentie. Als een 
`stem' vertelt, verricht hij een uiting over een afwezig gestelde toestand. 
 
Bij een episerend effect resulteert het afwezig-stellen uit het gegeven dat de `stem' zichzelf als subject 
buiten het betreffende proces plaatst, zodat de referentiële functie ten opzichte van dat andere niveau 
overheerst. Bij een lyrisch effect kan eveneens verteld worden, maar wordt de afstand van het vertellend 
subject tot de afwezig-gestelde toestand geproblematiseerd, door deze te tonen, waarmee de emotieve 
functie domineert.  
 

 observator 
ontkoppeling met geuit subject 

 participator / actor 
koppeling met geuit subject 

 

  
episerend effect 

  
lyrisch effect 

 ¬ participator, distantiërend 
¬ koppeling met geuit subject 

  ¬ observator, getuige 
¬ontkoppeling met geuit subject 

 

 
De episerende en lyrische effecten in het muziekdrama kunnen echter niet ontstaan door het muzikale 
bestanddeel afzonderlijk beschouwd: de `stem' kan immers geen afstand tot de uiting nemen, een-
voudigweg omdat de `stem' geen semiotisch subject vormt. De episerende en lyrische effecten zijn pas 
muziekdramatisch als de `stem' geprojecteerd kan worden op de diëgetische afstand van een dramatisch 
subject, auctor of personage. De kwaliteit van de auctoriële vorm is absoluut, een demiurgisch perspectief 
dat voor het ingebedde universum onaantastbaar is. 
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7 TIJD IN DRAMA 
 

7.1 gemeenschappelijke tijdaspecten in drama, muziek tekst en muziekdrama 

In de volgende drie hoofdstukken wordt de betekenisvormende toepassing van temporaliteit in achtereen-
volgens drama, muziek en muziekdrama geschetst. De concepten die bij de bespreking van tijd in het 
algemeen naar voren zijn gekomen vormen achtergrond en uitgangspunt. Vooruitlopend op de bespreking 
van de diverse genres zal het nauwelijks verbazing wekken dat de wijze waarop `tijd' in muziek fungeert 
van een andere orde is dan de temporele functies binnen het drama, zodat verschillende tijdconcepten ook 
een verschillende graad van relevantie hebben. Uiteindelijk moeten alle concepten hun relevantie bewijzen 
in hun praktische toepasbaarheid, of in de theoretische onderbouwing daarvan. De tijd in de drie te 
bespreken genres is volgens dezelfde systematiek behandeld, maar om nodeloze herhalingen te 
voorkomen begint dit hoofdstuk met hetgeen zij alle drie in temporeel opzicht wél gemeenschappelijk 
hebben. 

De gedelegeerde en delegerende auctor 

De temporaliteit in de drie betrokken genres kent op één niveau een belangrijke mogelijkheid om haar 
bespreking af te bakenen: zij worden op het niveau van de expressie alle drie overgebracht via grafische 
tekens. In het verlengde hiervan kan het object een zelfstandige status verwerven, onafhankelijk van de 
`empirische aanwezigheid' van zenders of ontvangers. Dit heeft als consequentie dat historische auteurs, 
componisten en lezers als zodanig buiten beschouwing kunnen blijven. Besproken worden alleen vormen 
van temporaliteit die te traceren zijn aan de hand van werkimmanente tekens. Dit wil niet zeggen dat de 
studie zich kan beperken tot het werkimmanente. Ook de traceerbare historische codes van tijdconcepten 
buiten het werk die invloed hebben op de betekenisvorming binnen het werk behoren besproken te worden, 
maar niet de empirische producent en recipiënt.  
 
Alle drie de genres worden gegenereerd door een dubbele enunciatie. Zoals bekend is enunciatie mogelijk 
door ontkoppelingsprocedures. Op basis van in- en extensiverende procedures ontstaat door een 
scheiding (“schizie”) in de vóórsemiotische tensieve ruimte een eerste ontkoppeling (zie hoofdstuk 3). Het 
hieruit voortkomend uitend subject projecteert tegelijk buiten zich aan de ene kant de actantiële, 
ruimtelijke en temporele representaties van de uiting; en aan de andere kant het subject, de plaats en de 
tijd van het uiten. De koppeling installeert tegen de achtergrond van de ontkoppeling de deiktische 
categorieën: de eerste persoon ik, het hier en het nu. De koppeling manifesteert de aanwezigheid van het 
uitend subject. Zij vooronderstelt de ontkoppeling; dat wil zeggen: de koppeling annuleert de 
ontkoppelingsprocedure niet, maar integreert deze. Het ik is immers pas te onderscheiden nadat de ander 
als zodanig wordt herkend. Een aanname die Greimas de uitspraak ontlokt dat het hij misschien, naast het 
paard, één van de grootste overwinningen van de mens is.1 
 
Het primaire uitend subject dat opdoemt uit intensiverende en extensiverende operaties, treedt op als 
centrum van waaruit temporalisatie plaatsvindt, en wordt in deze studie `auctor' genoemd.2 Er is in ieder 
drama en in elke partituur slechts één auctor, ongeacht het aantal schrijvers, componisten of uitgevers dat 
bemoeienis met de totstandkoming van het materiële object heeft gehad. De auctor is de enige actant die 
binnen een werk temporaliteiten aanbrengt: de vertelling representeert temporaliteit.3 Net als de destinateur 
is deze een met een transcendentale macht begiftigde autoriteit. Hiermee hangt het gegeven samen - en dat 
is het bijzondere aan de auctoriële positie in de te bespreken genres – dat de auctor zijn eigen subjectieve 
tijdmaat (trouwens zijn gehele positie) vrijwel nooit kenbaar maakt, buiten een eventueel voorwoord en 
opdrachten om. Alleen bij zeer hoge uitzondering is er sprake van een koppeling naar de auctor met een 
expliciet `ik-hier-nu', zoals in de eerder (in hoofdstuk 4) geciteerde voorbeelden uit het werk van Duras. 
De meest  expliciete voorbeelden van de auctoriële temporaliteit zijn te vinden in neventeksten (`snel af') 
en muzikale tempo-uitdrukkingen (`allegro'). Uiteindelijk is de auctor ook de instantie van waaruit het 
ensceneringspotentiaal wordt geproduceerd. 
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uitvoeringsinstructie 

De verhulling van de subjectieve tijdmaat van de auctor hangt samen met een andere component die 
drama's en partituren van muziek en opera met elkaar delen: de `uitvoeringsinstructie'. Een auctor be-
schrijft een proces, in het geval van een drama wordt een mogelijke wereld opgebouwd, in het geval van 
een muziektekst een proces van voorgestelde klanken. Naast deze cognitieve en thymische elementen 
bevatten drama's en zeker partituren een pragmatische dimensie van instructies of instruerende 
manipulaties met betrekking tot de constructiewijze van dit mogelijke proces in de context van een 
uitvoering. De auctor noopt tot inferenties vanuit codes uit de theater- en muziekpraktijk. Hierdoor 
kunnen noten als tonen en hoofdteksten ook als spreekbeurten gelezen worden. Zou de auctor zich nu 
expliciet als `ego' handelend invoeren in het proces, dan wordt de instructie geproblematiseerd. Echter, 
zelfs in de spaarzame gevallen dat een auctor als `ego' deel uitmaakt van het proces, is de status van 
dergelijke uitvoeringsinstructies nóg onaangetast.4 
 
De instructies zijn allerminst beperkt tot neventeksten en muzikale uitdrukkingen: zij hebben betrekking 
op het gehele werk. In dát opzicht is met name in de dramatheorie Ingardens begrippenpaar `hoofd- en 
neventekst' niet bruikbaar, alleen als onderscheid tussen respectievelijk `deze woorden dienen te worden 
uitgesproken' en `(deze niet)'. 
 
De verhulling van de auctor als subject verleent de instructie enerzijds een onaanvechtbare status: het is 
een geobjectiveerd gegeven.5 In die zin is het vergelijkbaar met de na extensie verzelfstandigde macht van 
de kloktijd. Anderzijds maakt deze terugtrekking het juist mogelijk - en bij een opvoering nodig - dat een 
ander als creatief subject in de plaats treedt van de anonieme auctor. De betekenis `woordvoerder' van het 
Latijnse woord `auctor' geeft deze anonimiteit helder weer. Het gemeenschappelijke, collectief gedeelde 
(en daardoor anonieme) aspect van de geschreven taal en de muzieknotatie dat zelf geen temporaliteit kent, 
krijgt pas in zijn concretisering en niet in de analyse de status van een geïndividualiseerd, uniek proces. 
 
Vanuit de auctoriële positie worden andere posities gecreëerd die in schijn tot eigen temporalisering in staat 
zijn: personages en `stemmen'. Bij deze ondergeschikte niveaus is het mogelijk een basisonderscheid te 
maken aan de hand van de vraag wie - `gedelegeerd door de auctoriële positie' - temporaliseert. Dit kan 
echter het beste gebeuren in de bespreking van de genres afzonderlijk. 

de verschillen in auctoriële posities tussen drama en muziekdrama zijn gradueel 

In het voorgaande deel is gewezen op de eigenaardigheid van de opera eerder lyrisch en episch te zijn dan 
dramatisch. Ook het drama kent een positie tussen lyriek en epiek in. Het gaat echter vooral om graduele 
verschillen en dominantieverschuivingen die de opera niet zozeer een positie op de as lyriek - epiek 
verlenen, als wel een simultaneïteit van verscheidene posities tegelijk creëren. Daaruit verschijnt ook de 
fascinatie, waarin stabiliserende krachten van verschillende posities gelijktijdig werkzaam zijn, als een 
gradueel specificerende spanningscategorie in de opera.  
 
Afrondend en samenvattend, hebben drama's en de partituren van muziek en muziekdrama hun 
overdracht middels grafische tekens gemeen. Hierdoor betreft het geen dynamisch, maar een in schrift 
vastgelegd proces.6 Dit maakt het mogelijk te abstraheren van empirische figuren door het onderkennen 
van een auctor. De auctor is de gefixeerde `temporalisator' die zelf geen gesubjectiveerde tijdmaat explici-
teert. Hij biedt geobjectiveerde tijdmaten aan. Deze tijdmaten kunnen als gefixeerde componenten 
gerecipieerd worden, die tevens als uitvoeringinstructies dienst doen. De fixering in grafische tekens kent 
daarnaast voor de taal- en muziektekens afzonderlijk eigenaardigheden die in de volgende hoofdstukken 
aan bod zullen komen. 

7.2 de auctoriële temporaliteit in het drama 

In dit hoofdstuk worden aspecten behandeld die in de bekende contemporaine dramatheorieën 
gemeengoed zijn, en hier alleen besproken worden in hun relatie met temporaliteit. 
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De auctoriële positie in het drama vertoont gelijkenis met die van een demiurg, een `wereldmaker'. En 
hoewel de auctor dus ook de tijdfiguren bij de personages bestiert, is het gerechtvaardigd een tweedeling te 
maken in het antwoord op de vraag wie temporaliseert in het drama, mits altijd duidelijk blijft dat de tijd 
van de personages een `gedelegeerde' tijd is. Bovendien gaat het ook om verschillende soorten 
temporaliteit: de gesubjectiveerde en geobjectiveerde temporaliteit zijn bij auctor en personage van een 
andere orde. De tweedeling in auctoriële en personage-tijdfiguren is gebaseerd op de vaststelling dat 
personages gesubjectiveerd zijn door de koppelingsprocedure in een `ik-hier-nu' (in tegenstelling tot 
`stemmen' in de muziek). 

gesubjectiveerde tijd 

Een auctor bouwt in het drama een mogelijke wereld op die zich ten opzichte van zijn eigen (dus meestal 
impliciete) temporele positie in het verleden, in het heden, in de toekomst of - zoals bij een mythe - in een 
niet nader te bepalen tijd afspeelt. De tijdafstand tussen het heden van de auctoriële positie en het heden 
van de dramatische wereld kan in de vergelijking bijvoorbeeld om een oordeel vragen (zoals ten aanzien 
van het œuvre van Heiner Müller; of ten aanzien van Millers THE CRUCIBLE waarbij de communistenjacht 
ten tijde van McCarty gelijkenis vertoont met de heksenjachten uit de middeleeuwen). De vraag doet zich 
voor in welke mate de historische situering geconcretiseerd is en tot inferentie van historische codes noopt. 
Het drama kent als pretext voor de zoals bekend vergankelijke theatrale opvoering een band met de 
contemporaine actualiteit, of die nu op ethisch, esthetisch of sociaal-psychologisch terrein ligt. Ofschoon 
de auctor niet vaak buiten de personages om expliciet stelling neemt, dient de gepresenteerde temporele 
afstand tot een gebeurtenis een wezenlijk belang. 
 
De auctor overziet het gehele proces. Het voltooid-zijn vormt de bestaanswijze van zijn tijd. Terwijl een 
personage over de (`lokale') positie van een nog niet geactualiseerde toekomst beschikt, geeft de auctor 
een `globale' visie. Anne Übersfeld geeft een helder voorbeeld van de dramaturgische functie bij een 
`samen stoten' van de globale en de lokale visie: 

`Ce n'est pas un hasard si Corneille, dont on sait les démêlés avec l'unité de temps, ne parvient pas à constituer 
totalement ce réseau signifiant; et le côté fascinant de son théâtre vient de cette bataille entre deux vues du temps, 
celle où une créativité du héros et de l'histoire contraint le spectateur à construire le rapport entre le temps référentiel 
et le temps théâtral (ainsi LE CID et l'épisode de la bataille des Maures), et une vue `classique' où rien ne se passe 
qui ne soit déjà passé, où la représentation est comme la reproduction d'une passé perpétuellement déjà là'.7 

 
Het gepresenteerde is vanuit de auctoriële positie verleden tijd, geschiedenis, en geen ervaring vanuit een 
`ik-hier-nu'. Daardoor is een `globale' lezing, of in temporele termen een lezing `achteraf' mogelijk zoals 
bijvoorbeeld in structurele analyses gehanteerd wordt. De presentatie van de geschiedenis van een 
mogelijke wereld veronderstelt bijna altijd inferentie van de recipiënt: wat heeft het personage gedaan 
sinds zijn vorige vertrek, hoeveel tijd is verstreken sinds het vorige bedrijf, et cetera. De term 
`geschiedenis' wordt hier gebruikt voor de chronologische opeenvolging van door de auctor 
veronderstelde inferenties van tijdposities. 
 
De auctor is een werkimmanent begrip, en als gevolg is de bestaansmogelijkheid van een 
toekomstdimensie precair. In de gesubjectiveerde temporaliteit bestaat de toekomst uit geprojecteerde 
wensen, verplichtingen, overtuigingen en mogelijkheden die een handelen later dan `nu' mogelijk maken. 
Beloftes als `hierop komen wij later terug', of: `zoals wij aanstonds zullen zien' worden gedaan vanuit een 
globaal perspectief en behoren dus de toekomst niet toe. Een uitspraak in de trant van `ik ben zelf ook erg 
benieuwd hoe het personage zich hier uit zal redden' geeft een subjectivering van de auctor weer die in 
drama hoogst zeldzaam is. Een dergelijke uitspraak splitst de auctoriële positie in een buiten en een binnen 
het te presenteren proces staande instantie. Strikt genomen is de gesubjectiveerde positie binnen het 
proces niet auctorieel: het betreft dan een heterodiëgetisch personage. 
 
De auctoriële toekomstpositie bij uitstek ligt vervat in de pragmatische dimensie van het 
ensceneringspotentieel, de term voor de uitvoeringsinstructie in het drama, ook al regeert hij daarmee over 
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zijn graf heen. De auctor schetst mogelijke presentatievormen om zijn dramatische wereld opnieuw met 
theatrale middelen op te bouwen. Zoals reeds in hoofdstuk 3 gesteld worden zij vaak als onvermijdelijke 
waarheden gepresenteerd, feitelijk gaat het echter om een `planning', een projectie in de toekomst. 

geobjectiveerde tijd 

De auctor produceert naast de hiervoor genoemde gesubjectiveerde tijd in hogere mate expliciet geobjecti-
veerde temporaliseringen. Dit ligt voor de hand omdat de auctoriële zelf ook een geobjectiveerde positie 
vormt. De geobjectiveerde auctoriële tijd bestaat in de presentatie van een strategische temporele opeen-
volging, ook wel `plottijd' genoemd. De opeenvolging is `strategisch' genoemd omdat hij doelbewust 
gepland is. Door selectie en combinatie wordt informatie gegeven en andere achtergehouden. Sommige 
situaties worden getoond, andere verteld. Bepaald worden onder andere begin en einde van de 
gepresenteerde situatie(s), de datering en ook de discontinuïteit dan wel continuïteit van het gebodene, 
zowel op het terrein van de diëgesis als met betrekking tot de compositie van de tekstpresentatie.8 
 
Al deze bepalingen zijn strategisch omdat de auctor een werkimmanente recipiënt veronderstelt, die 
overtuigd is van de waarschijnlijkheid van de opgebouwde wereld, zodat deze bereid is mee te gaan in zijn 
(chrono-)logica. In veel gevallen maakt de auctor gebruik van situaties die waarschijnlijk zijn doordat ze 
ook in de wereldtijd van de recipiënt voor kunnen komen. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk een 
proces `in medias res' te starten, terwijl anderzijds om dezelfde reden bij een proces `ab ovo' minder 
expositie nodig is. 
 
Deze waarschijnlijkheid geldt overigens niet alleen de situatie en het personage, maar ook onderdelen van 
het theatrale systeem, die in de periode waarin het werk geschreven is als norm gelden. Historisch 
genormeerd is onder andere het verbod op het tonen van gruwelijke taferelen, waardoor deze bijvoorbeeld 
simultaan, maar `off stage' worden gepresenteerd middels teichoskopie. Zeker van belang is de normering 
voor de declamatie van bepaalde teksten: het acteertempo ondervindt er in belangrijke mate invloed van. 
Een veronderstelde behoefte aan steeds meer nieuwe impulsen per tijdseenheid kan leiden tot een snelle 
opeenvolging van situaties achter elkaar. Het ritme van momenten waarop iets `moet' gebeuren lijkt 
immers cultuurhistorisch verschillend.9 Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid informatie die per tijdseen-
heid wordt verstrekt. Cultuurhistorisch verschillend is ook de invloed die de `concentratie' van het drama 
effectueert. Onder de `concentratie' van het drama wordt doorgaans de selectie van situaties verstaan, 
waartoe de met het oog op de opvoeringduur beperkte omvang van een drama noopt. Niet alleen 
fluctueert de norm voor de opvoeringduur, maar ook de norm voor het soort selectie van situaties. De 
meest bekende norm is de `eenheid van tijd', op basis van een interpretatie van Aristoteles. Zich 
beroepend op Aristoteles' POETICA, waarin slechts wordt gesteld `de handeling van de tragedie streeft 
ernaar zoveel mogelijk binnen één etmaal te blijven of daarvan slechts weinig af te wijken',10 vereist met 
name Castelvetro in 1570 een rigoureus toepassen van deze norm. 
 
Sommige drama's thematiseren de verschillende normen in de tijd door anachronismen, zoals de 
confrontatie van figuren uit diverse historische perioden, bijvoorbeeld in Caryl Churchills TOP GIRLS. 
Tenslotte moet hier de door de auctor gebruikte tijdsymboliek worden genoemd, waarvan de interpretan-
ten in historische zin kunnen verschuiven. Een groot aantal tijdsymbolieken is een lang leven beschoren, 
zoals lente voor opbloeien, herfst voor vergankelijkheid, de seizoenen als metafoor voor diverse andere 
soorten cycli, of de zeis en de zandloper voor de personificatie van de dood. Daarnaast kan de auctor met 
behulp van historische of mythologische namen (bijvoorbeeld ‘Marguerite de Valois’ en ‘Venus’) niet 
alleen een nadere interpretatiesleutel voor de tijdpositie aanreiken, maar daarmee tevens de voor-
spelbaarheid van de intrige verhogen. 

Temporele figurativiteit 

Het optreden van een dualisme tussen meettijd en ervaren tijd vanuit een auctorieel gezichtspunt is 
duidelijk aan te tonen. Niet alleen kan de duur van de auctoriële taalvorm afwijken van de norm van 
receptie, `more matter, with less art', ook maakt het temporeel auctorieel dualisme zich kenbaar in abrupte 
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overgangen, als een situatie eindigt zonder voltooiing. Dergelijke breuken zijn ontkoppelingen die het 
bestaan van de koppeling met de auctor blootleggen. Naast de presentatieduur en de wijze van afbreken 
doet temporeel dualisme zich vooral voor binnen de dramatische situaties. Vaak lopen bijvoorbeeld het 
aantal en de duur van scenische gebeurtenissen binnen een situatie in hun betrekking met de datering in de 
tekst en de geprojecteerde fysieke duur van dergelijke gebeurtenissen uiteen. Versleten voorbeelden 
hiervan vormen de eerste scène van Shakespeares HAMLET en de klokslagen tijdens de slotmonoloog van 
Marlowes FAUST. 11  Breder uitgestald zijn de tijdfiguren in Wilders eenacter THE LONG CHRISTMAS 
DINNER12 of in Lorca's DOÑA ROSITA. Het leven van de alsmaar wachtende Doña wordt afgemeten en 
gesymboliseerd met de natuurlijke tijdrekening voor de ‘rosa mutabile’. Deze aan de fysieke duur synchroon 
lopende tijdvorm wordt gecontrasteerd met de schoksgewijs zich in snel tempo ontwikkelende `wereldtijd' 
van het Spanje rond de eeuwwisseling. Doña Rosita lijkt te verstenen in haar trouw aan haar geliefde 
binnen (of beter: buiten) een onophoudelijk versnellende tijd. In sommige gevallen geeft het optreden van 
synchroniteit juist aanleiding tot thematisering van deze dualiteit. In Handkes DAS MÜNDEL WILL 
VORMUND SEIN duurt een scenische gebeurtenis bijvoorbeeld net zolang als de tijdsduur die het koken 
van een onbepaalde hoeveelheid water in diezelfde scène vergt. Het is een extreem voorbeeld van een 
geval waarin `speeltijd' en `gespeelde tijd' in een drama samenvallen.13 Voor een dergelijke synchroniteit is 
het nodig de in een drama opgebouwde situaties te interpreteren met een `real time' schatting van hun 
tijdsduur. Slechts weinigen zullen opperen dat de kooktijd van water in de wereld van DAS MÜNDEL WILL 
VORMUND SEIN misschien wel korter of langer duurt dan in de `wereldtijd'. Vanzelfsprekende norm is 
immers veronderstelde synchroniteit met de tijdschatting van fysieke processen búiten de dramatische 
wereld.14 Dit geldt ook voor de gelegenheden die een auctor inbouwt voor het tentoonspreiden van 
virtuose theatrale capaciteiten zoals het schermgevecht dat Hogendoorn noemt.15 
 
Het temporaliseren door de auctor hoeft niet alleen gebaseerd te zijn op expliciete synchroniteit. Er treedt 
immers vrijwel altijd een vage vorm van simultaneïteit op, vaag omdat bijvoorbeeld alleen de inzet van de 
gelijktijdigheid wordt aangegeven: er zijn legio personages zonder spreekbeurt die voortdurend 
verondersteld worden de scène te bevolken.16 Markeringen zijn derhalve van groot belang om nader te 
kunnen beschrijven wanneer een proces begint en eindigt. De auctor kan hiertoe markeringen aanbrengen 
in de presentatie en in de gepresenteerde dramatische wereld. Markeringen in de presentatie vormen in de 
meeste gevallen ook segmentatiebreuken: acte- en scènegrenzen maar ook witregels beïnvloeden de wijze 
waarop situaties begrensd worden. In de gepresenteerde wereld kan via datering het geschiedenistempo 
oplopen: `na een jaar', `na drie dagen', et cetera. Voorts worden situaties ook onderbroken door stiltes, 
pauzes, of andere onderbrekingen die van uiteenlopende kwaliteit kunnen zijn: pauzes kunnen een 
`psychische diepte' suggereren die de personages sprakeloos maakt, maar het kan ook eenvoudigweg een 
onderbreking betreffen om naar de volgende situatie over te gaan. De interrupties door markeringen 
geven meer discontinuïteit aan. De presentatievorm kan meer de richting van punctualiteiten uitgaan en 
een korte verbrokkelende structuur kennen, (in bepaalde mate bij EEN DROOMSPEL, of WOYZECK), of 
meer de richting van een continuïteit zonder interrupties, met alle gradaties daartussen.17 
 
Het ritme in het drama hangt onder andere af van de wijze waarop gebeurtenissen en toestanden gemar-
keerd zijn.18 De tijdvorm kan een ritmisch karakter krijgen als bepaalde pulsen - in de zin van momenten 
die door het optreden van bepaalde gebeurtenissen meer nadruk krijgen dan andere - intensiever zijn dan 
andere. Dit kan bijvoorbeeld ook met betrekking tot de snelheid van de clauswisseling, in de 
configuratiewisseling of in de frequentie van situatieverandering optreden. Daarbij dient overigens 
opgemerkt te worden dat snelle handelingen zonder situatieverandering geen indruk van snelheid, maar 
van discrepantie geven. 
 
Voor het zetten van een puls, dat wil zeggen: het aangeven van een beginkenmerk op basis waarvan de 
volgende puls verwacht kan worden is daarnaast het begin van iedere situatie van groot belang. Dit geldt 
zowel op het niveau van de kleinst mogelijke onderscheiding in situaties met een begin en een einde, als 
voor grotere gehelen, zoals het begin van het drama in zijn geheel. Aan het einde versnelt de intrige vaak19, 
soms gecombineerd met een verhoogde dichtheid: alle personages treden gezamenlijk nog eens op, 
waardoor de afronding binnen de dramatische wereld een groter draagvlak kent. 
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Wat de situaties aangaat, het verschil tussen toestanden en gebeurtenissen is eerder in hoofdstuk 3 
geformuleerd. Toestanden vormen een groot aandeel in elk drama, en zijn niet beperkt tot de duur dat 
vormgevingselementen gelijk blijven, maar beslaan bijvoorbeeld ook gelijkblijvende personageconstellaties, 
en statische beschrijvingen en tableaus. Daarenboven bestaat er een `grijs' gebied in het onderscheid 
tussen toestand en gebeurtenis. Clausen in het begin van een drama, openend met `zoals je weet...' 
fungeren veelal om de recipiënt van de nodig informatie te voorzien, alvorens een agerend personage de 
intrige inzet. Niettemin worden dergelijke taalhandelingen vaak verweven met modalisaties door 
emotionerende gebeurtenissen, of met de aanzet tot een handeling, waardoor de in eerste aanzet 
beschrijvende toestand dynamische aspecten krijgt. Daarnaast kan een opeenvolging van tableaus op 
zichzelf een gebeurtenis vormen. Elk beeld vormt een toestand op zich maar door de opeenvolging vol-
trekt zich een gebeurtenis. Een dergelijk `episodisch' proces concretiseert zich in het zogenaamde 
`Stationendrama'. Verwant aan de afwisseling tussen toestanden en gebeurtenissen is de overgang naar of 
onderbreking door epische of lyrische delen, maar ook wisselingen in de spanning, zoals bij `comic relief' 
het geval is. De tijdsduur van de verschillende situaties lijkt te worden beïnvloed door zowel de geldende 
dramanormen voor dergelijke situatietypen als door de fysieke tijdsduur die zij in `wereldtijd' in beslag zou 
nemen. 
 
De vormen die de tijd in een drama krijgen kan zijn uiteenlopend. Cyclische vormen zoals bijvoorbeeld 
Schnitzlers REIGEN zijn vaak verbonden met een thematische of mythische geslotenheid.20 Het is duidelijk 
dat ook hier zorgvuldig moet worden aangegeven op grond waarvan er sprake is van een cyclus. Een 
terugkeer van de begintekst aan het einde, of door een terugkeer van dezelfde situatie? In Strauß' 
BESUCHER treedt aan het einde de beginsituatie en -tekst van een repetitie weer op. Alleen is het 
perspectief op de status van het personage Max en de relatie realiteit - theater dusdanig verschoven dat de 
cyclische vorm met de veranderende lineaire ontwikkeling op zijn minst gecombineerd is tot - zo men 
wil - een spiraalvorm. Vanuit het lineaire perspectief dat de vorm van de tekstpresentatie opdringt is het 
moeilijk om een cyclische vorm te herkennen: hij zal eerder tot de spiraalvorm gerekend worden. 
 
Tijdfiguren komen vaak in combinatie voor, zeker waar een nieuwe orde in conflict raakt met een oude. 
HAMLET kent een lineair - progressieve tijdvorm, tevens wordt helemaal aan het einde een oude dynastie 
hersteld. Doordat de personages en hun situaties in een `ik-hier-nu' verankerd zijn, en het drama een 
geconcentreerde vorm kent, treden vaak regressieve en progressieve projecties op, die het temporele 
bereik uitdijen over de grenzen van het `ik-hier-nu' heen. Het maakt uiteraard een groot verschil of een 
regressieve projectie zich vanuit de auctor voltrekt, zoals in Pinters BETRAYAL, of vanuit de personages, 
als in Sofokles' KONING OIDIPOUS. Dit verschil wordt bepaald door de wijze waarop de temporaliteit 
gemotiveerd is. Auctoriële tijdsprongen zijn gemotiveerd vanuit de interactie tussen auctor en recipiënt. 
Herinneringen en anticipaties van personages zijn gemotiveerd vanuit hun (al dan niet interactieve) 
belangen. 

motieven voor auctoriële temporalisatie 

Het motief voor auctoriële temporalisatie bij uitstek is spanning. Spanning is een moeilijk te definiëren 
begrip want het laat zich bijna niet anders dan circulair beschrijven. Volstaan wordt hier voorlopig met de 
volgende beschrijving: er is sprake van spanning als een kracht op een of andere wijze weerstand 
ondervindt van een andere. Deze kan zich op verschillende manieren manifesteren: het kan gaan om een 
weerstand ten opzichte van een heersende toestand van stabiliteit, maar ook ten aanzien van verandering. 
De weerstand kan ook bestaan uit het contrast tussen twee verschillende soorten stabiliteit of verandering. 
Als de opponerende krachten elkaar in evenwicht houden, dan manifesteert de spanning zich in een 
schommeling, een trilling van welke aard dan ook; als één van de krachten overheerst dan zal een 
transformatie plaatsvinden waarin een begin- en een eindtoestand is te herkennen.  
 
De auctor kweekt een belang waardoor het drama gerecipieerd wordt. Potentieel kan dat belang op 
uiteenlopende esthetische en ethische terreinen liggen. Temporeel gaat het er echter om een weerstand op 
te bouwen tussen de gekweekte behoefte aan (meer) informatie en de bevrediging daarvan.21 De toestand 
van bevrediging van een behoefte kan geïnterpreteerd worden als een toestand van stabiliteit. De 
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samenhang tussen het auctoriële temporalisatiemotief en het begrip `spanning' is overduidelijk, ofschoon 
daarbij nadrukkelijk aangetekend moet worden dat deze samenhang nog aangetoond moet worden. Hier 
bestaat de coherentie alleen nog doordat `spanning' en `temporaliteit' in gelijke termen zijn gedefinieerd. 
Daarnaast dient nog te worden opgemerkt dat de scheiding tussen behoefte en bevrediging niet uitsluitend 
in termen van verleden of toekomst hoeft te worden opgevat. Een belangrijke vorm van spanning, hier 
voorlopig ter onderscheiding `fascinatie' genoemd, bestaat juist in de simultaneïteit in het heden van 
behoefte en bevrediging: instabiliteit en stabiliteit wedijveren er met elkaar. 
 
Het temporeel perspectief dat een auctor biedt bestaat in de bepaling van de begrenzingen van situaties. 
Het bereik van het vroegst genoemde verleden moment en het laatste toekomstige moment geeft het 
temporele perspectief van het gehele drama weer. Het einde van een situatie kan stabiel zijn als de erin 
vervatte intrige voltooid is: er is geen weerstand meer. Het einde is instabiel als de intrige wordt 
afgebroken. Het begin van een situatie is stabiel als er geen weerstand bestaat die een intrige in die situatie 
projecteert.22 Naast de toestanden van stabiliteit en instabiliteit binnen situaties bestaan er projecties buiten 
de grenzen van de momentane situatie.23 De projecties kunnen prospectief en retrospectief zijn, zodat zij 
een breder temporeel perspectief bieden dan de gegeven situatie kan bevatten. Deze komen echter weinig 
voor, althans in auctoriële presentatievorm. De temporele projecties binnen situaties geschieden 
overwegend vanuit een personagepositie. Wél een zaak van auctoriële temporalisatie is verleden en 
toekomst dat de auctor geeft aan een geboden verleden en een geboden toekomst. Wordt aan een `flash 
back' zelf een verleden en een toekomst vergund of gaat het om een temporeel gesloten universum? 
 
De kwalitatieve verscheidenheid van de tijddimensies verleden en toekomst, voortkomend uit de 
opvatting van tijd als een onomkeerbaar proces vindt uiteraard een passend pendant in de lineaire 
tekstpresentatie. Dit maakt het begin van een tekst erg belangrijk. Isotopieën worden er opgebouwd24, die 
de coherentie van het gehele werk moeten ondersteunen, zoals vaak in de primair informatief -referentiële 
expositie, of in de primair fatische dramatische inleiding.25 Het begin bepaalt de mate van voorspel-
baarheid met het typematige van taal, personages en situaties, en biedt zo een referentiesleutel voor het 
volgende.26 De lineaire tekstpresentatie, gekoppeld aan de auctoriële spanning resulteert in een drama 
veelvuldig in een teleologische opbouw, die het gehele werk omspant. Bij deze vaak als `aristotelisch' 
aangeduide structuur is met de afwikkeling van de intrige naar een toestand van stabiliteit ook de 
belangstelling die het `vertellen' autoriseerde getaand. Volgens Priestley treedt daarom aan het einde van 
een drama vaak een versnelling op.27 Overigens is dit gegeven onder meer afhankelijk van de vraag of het 
einde primair een (informatief - referentiële) ontknoping of een (fatische) afwikkeling toont, zoals in niet-
aristotelische drama's waarin op het niveau van de uitdrukkingsmiddelen wordt afgesloten, vaak het geval 
is. 
 
De onomkeerbare tijd van de opgebouwde dramatische wereld kan, zoals in de aristotelische dramaturgie 
als een geordend proces worden weergegeven, maar ook de presentatie van een `evolutie van toeval' is 
mogelijk. Übersfeld noemt in dit verband bijvoorbeeld het werk van Beckett28, die hiermee de veronder-
stelde samenhang tussen chronologie en causaliteit aan de kaak stelt. Overigens is ook in dit verband het 
onderscheid tussen presentatie en gepresenteerde essentieel. Instabiliteit hoeft immers niet alleen in de 
intrige geprojecteerd te zijn, maar geldt ook de presentatievorm in de vorm van een poëtische functie29, 
veelal gemotiveerd door de fascinatie. 
 
De elasticiteit (gemanifesteerd in contractie of expansie) van tijdsduren is op auctorieel niveau op diverse 
manieren gemotiveerd. Zoals reeds gesteld hangt de tijdsduur nauw samen met de geconcentreerde 
dramavorm, alsmede met de stilistische normen, bijvoorbeeld bij de `eenheid van tijd'. Daarnaast wordt de 
temporele elasticiteit gemotiveerd door de wijze waarop rekening gehouden wordt met inferenties. 
Cruciaal is bijvoorbeeld de `rek' die een auctor aanbrengt in het uitstel van een oplossing. Ergens kan een 
kritiek moment worden gepasseerd waarop de belangstelling breekt en de spanning `inzakt'. 
 
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn, dat de rekenschap die de auctor zich geeft van veronderstelde 
inferenties een wezenlijke voorwaarde voor de temporalisatie betekent. In hoofdstuk 3 is deze rekenschap 
aangeduid als `ontmoeting'. De ontmoeting moet gelezen worden als een verhouding tussen de 
werkimmanente tekenproducent (de auctor) en tekenrecipiënt. Zoals de auctor tracht zijn werk in relatie te 
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brengen met de veronderstelde inferenties van tijdconcepten, zo voert de recipiënt de veronderstelde 
auctoriële concepten binnen zijn lezing in. Het gaat niet om een actie - reactieverhouding tussen beide 
instanties, maar om een aspect van wederzijdsheid dat van groot belang is. Immers, de mate waarin men 
kan slagen de betekenis van een temporele vorm te `achterhalen' is sterk afhankelijk van de mate waarin 
het mogelijk is overeen te stemmen in temporeel bewustzijn. Dit geldt de rustpunten, ritme van spanning 
en ontspanning, theatrale stijl (hier moet naast de vanzelfsprekende middelen bijvoorbeeld gedacht 
worden aan de code van interventienormen door het publiek), maar ook intertekstuele verwijzingen. Een 
verwant aspect betreft de aanspraak op het geheugen, die niet alleen een accumulatie van gegevens 
toestaat, maar ook het vergeten. Veel van de motieven tot auctoriële beweegredenen zijn zoals gesteld 
gedelegeerd naar de positie van het personage, waaraan nu aandacht wordt besteed. 

7.3 de temporaliteit van het personage in het drama  

Hoewel het begrip `personage' complex is en zeker niet per se antropomorf30, is het binnen de context 
van deze studie mogelijk te volstaan met de volgende werkdefinitie. Een `dramatisch personage' (in het 
vervolg kortweg: `personage') is een kracht die als agens of als patiens in een dramatisch proces kan 
functioneren. In de gebruikelijke antropomorfe opvatting van het personage die steunt op inferentie van 
een mensbeeld, waar het volgende zich toe beperkt, is deze kracht verankerd in een `ik-hier-nu'. Dit 
impliceert dat deze kracht zichzelf potentieel (want niet noodzakelijk manifest) met behulp van taal kan 
uitdrukken. Het is van belang er rekening mee te houden dat de constructie van personages daarentegen 
altijd via talige middelen geschiedt. De temporaliteit van het personage in het drama is gedelegeerd vanuit 
de auctoriële positie. Dat betekent dat alle tijdfiguren en concepties van personages ingebed liggen in een 
globaal perspectief. Het denken, handelen en voelen van antropomorfe personages in een dramatische 
wereld is alleen waarneembaar via taal, hoewel er natuurlijk allerlei niet-talige elementen van af te leiden 
zijn. Voor een deel zijn het denken, voelen en handelen van personages te benoemen door de auctor. In 
een `mimografie' als Becketts ACTE SANS PAROLES geschiedt deze benoeming zelfs uitsluitend auctorieel. 
Vanuit de positie van het personage zelf echter, dat immers verankerd is in een `ik-hier-nu', kan de `eigen' 
temporaliteit alleen via de directe rede worden geuit.31 
 
Het temporeel perspectief is gegeven als vanuit een reële egocentrische oorsprong.32 Het betreft hier dus 
een subjectivering die nog onderstreept wordt door het gegeven dat activiteiten als denken, voelen en 
fysiek handelen vrijwel exclusief betrokken zijn op de constructie van het personage en niet op de auctor. 
Daarbij dient echter de volgende kanttekening te worden gemaakt. Pfister onderscheidt in de 
conceptualisering van personages psychologische en zogenaamde transpsychologische. Criterium voor dit 
onderscheid is de rol die het bewustzijn van een personage speelt ten aanzien van zijn eigen emoties, 
onderbewustzijn en fysiek. Een transpsychologisch personage bezit een begrip van zichzelf dat het 
psychologisch plausibele overschrijdt, waardoor de grenzen van het subjectief personagegebonden 
perspectief worden doorbroken. Dit gegeven duidt op auctoriële dominantie, omdat het personage zijn 
`zijn' uitdrukt met een bewustheid waarover hij helemaal niet kan beschikken.33 
 
Het denken en voelen van een personage krijgen door hun presentatie veelal via de directe rede het 
karakter van een bewust naar buiten gebracht (reflexief) denken en voelen (bijvoorbeeld in monologen34), 
net zoals het geval is met diens taalhandelingen.35 Alle door het personage gepresenteerde handelingen zijn dus 
reflexief. Het probleem lijkt nu te liggen in de moeilijkheid om te kunnen bepalen of deze reflexie uit de 
dramastijl ontspruit, waarin nu eenmaal de spreektaalhandeling domineert, of dat de reflexie vanuit het 
personage geïnitieerd is.36 Dit vraagstuk is temporeel relevant, omdat temporalisatie ontstaat bij reflexie 
(zie hoofdstuk 3). De vraag laat zich dus als volgt formuleren: ontstaat uit de reflexieve spreektaalhande-
ling een aan het personage gebonden temporaliteit, of een auctoriële? Deze moeilijkheid komt voort uit 
een al snel op de loer liggende verwarring van inferentie met vervanging aan de kant van degene die het drama 
recipieert. Immers, de veronderstelling dat voor de interpretatie van de spreektaalhandeling van een 
personage het drama ertoe aanzet een mensbeeld in te brengen wil nog niet zeggen dat het personage door 
dit mensbeeld moet worden vervangen. Een personage is een auctoriële constructie, waarvan het `doen en 
laten' deels ook auctorieel wordt gepresenteerd, én deels via spreektaalhandelingen is weergegeven. Men 
kan een aspect van de spreektaalhandeling met Pfister `transpsychologisch' noemen, omdat hun 
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psychische plausibiliteit niet strookt met het geïnfereerde mensbeeld. Een dergelijke benoeming gaat 
echter te zeer uit van psychische plausibiliteit als norm, terwijl er vele drama's zijn die uitnodigen tot een 
andere dan psychisch gemotiveerde inferentie. Bovendien maakt Pfisters onderscheid het nodig te bepalen 
wat psychisch plausibel is en daarmee tot het personageperspectief behoort; en wat psychisch niet 
plausibel en daarmee auctorieel gegeven is. De reflexieve spreektaalhandeling van het personage is, zoals 
hier reeds herhaaldelijk gesteld is, vanuit een auctoriële positie gedelegeerd. Daarmee is deze handeling en 
zijn temporaliteit gepresenteerd als ontspruitend uit en gebonden aan het personage, inclusief dat deel van 
de met de spreektaalhandeling verweven poëtische en metatalige functies, waarover het personage als 
sprekend subject geen `bewustzijn' heeft. Dit gegeven in zijn geheel is een stijlkenmerk van - onder ande-
re - het drama. 

gesubjectiveerde tijd 

Terwijl de auctor overwegend een geobjectiveerde temporaliteit kent, onderscheidt die van het personage 
zich door gesubjectiveerde tijd, welke een lokale lezing toelaat. Zowel de globale als de lokale lezing van 
een tekst zijn nodig om de temporele structuur van een werk recht te doen.37 Het personage is per 
definitie binnen een proces geplaatst, maakt daar deel van uit en verschuift mee in een accumulatie van 
retenties en protenties. De selectie, combinatie en opeenvolging van situaties geschiedt met het oog op de 
`ik-hier-nu'-positie van het personage, ongeacht of dit zich nu in een 'vertellende' of 'tonende' dispositie 
bevindt. Dit hangt samen met het gegeven dat de positie van het personage gerelateerd moet kunnen 
worden aan het `ik-hier-nu' van de potentiële acteur. 38  De auctoriële opbouw van het 
ensceneringspotentieel heeft dan ook als gevolg dat de personages zich primair in het presens uitdrukken. 
De term 'primair' is daarbij op te vatten in de zin van Genette. Genette gebruikt de term `primair verhaal' 
voor het tijdniveau van het verhaal in relatie waarmee een tijddoorbreking als zodanig gedefinieerd 
wordt.39  Formeel gezien vormt de auctoriële tijd de positie van waaruit doorbrekingen plaatsvinden. 
Niettemin brengt het drama ons overwegend in het heden van de personages en niet in het verleden van 
de auctor die de dramatische wereld creëerde.40 Als hier gesproken wordt van het primaire verhaal dan is 
daarmee derhalve het (formeel ingebedde) fictieve heden aangeduid ten opzichte waarvan verwijzingen 
naar verleden of toekomst plaatsvinden. Het perspectief van het personage toont het `nu' als een moge-
lijkheid. Het is een visie die onder andere het moment van keuzes, van beleving en betrokkenheid in een 
handeling toont, met alle lading van verwachtingen, teleurstellingen en dergelijke van dien. De verbinding 
van emotionele lading met tijd is aangestipt in de hoofdstuk 3. 
 
De temporaliteit van het personage ligt zoals hiervoor gesteld vervat in de spreektaalhandeling, 
waarbinnen deixis een grote rol speelt. De auctor manifesteert geen deixis; daartoe is ontkoppeling naar 
het personage noodzakelijk. Deiktische begrippen worden volgens Parret `bepaald door hun rechtstreekse 
verbondenheid met het uitingsmoment (of de uitingssituatie) van het taalfragment'. Deiktische woorden 
zijn onderscheiden van `ostensie', doordat de ostensieve begrippen, `dit', `dat', `deze',  bepaald zijn `vanuit 
het `gebaar' (werkelijk of gesimuleerd) dat de spreker maakt ter aanwijzing van een entiteit van zijn 
omgeving'. 41  In tegenstelling tot deiktische woorden kunnen ostensieve daarom niet verwijzen naar 
momenten buiten het `ik-hier-nu'. Ostensie en deixis vormen samen het domein van de demonstratie in 
taal. 42  Het belang van beide formuleert Parret als volgt: `door de aanwezigheid van deiktische en 
ostensieve elementen in het taalfragment, verkrijgt dit taalfragment een praktische waarde (en niet alleen 
een waarheidswaarde) (...)' en `kan men met taal argumenteren en er de wereld en zijn intersubjectieve 
omgeving mee veranderen'.43 Juist het demonstratieve aspect van taal is voor het ensceneringspotentieel in 
het drama van groot belang. Er zijn dan ook diverse pogingen zijn gedaan om de analyse van drama én 
theater vanuit deixis te ondernemen.44 Hierbij wordt de ostensie veelvuldig onder de dan overkoepelende 
term `deixis' geschaard, zoals bijvoorbeeld bij Serpieri. Het centrum van waaruit de deixis plaatsvindt, 
wordt hier in navolging van Serpieri `deictant' genoemd. De deictant wisselt informatie uit met een 
gesprekspartner of met zichzelf. Dit communicatieve aspect wordt hier met het werkwoordelijke `richten 
tot' aangeduid; het referentiële aspect met: zich `oriënteren' of `doelen' op het object van de deixis. In de 
vraag `Zie jij deze klok?' richt de deictant zich tot een `jij' en is georiënteerd op de klok. Het publiek 
functioneert uiteraard voortdurend als bestemming van de deixis; in sommige gevallen wordt dit `bestemd' 
zijn verdubbeld door een expliciet aanspreken van het publiek, bijvoorbeeld in monologen `ad spectatores' 
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en terzijdes. Zoals de communicatieniveaus in deze studie verdeeld zijn, is de voortdurende betrekking op 
het publiek uitsluitend een auctoriële. Terzijdes en monologen  zijn vanuit het personage op het publiek 
gericht. 
 
Deiktische elementen zijn zo belangrijk omdat zij een temporele markering aangeven. Dit in contrast met 
de uitdrukking van tijd door werkwoordsvormen. Het presens is in een spreektaalhandeling niet 
gemarkeerd. Het legt immers geen specifieke relatie tussen oriënteringstijd en referentietijd vast: spreektijd 
en referentietijd zijn in het presens identiek. Deze tijdfiguren hebben echter vanuit het 
personageperspectief pas temporele betekenis als zij gemarkeerd zijn. 
 
Vanuit het `nu' is het verleden al gerealiseerd en de toekomst nog niet geactualiseerd. Informatie over het 
verleden die voor de recipiënt van belang is om de opgebouwde dramatische wereld te kunnen 
begrijpen - zeker als de intrige `in mediis rebus' opent - wordt herhaaldelijk door personages overgedragen. 
Vervalt men in een louter psychisch perspectief op personages, dan zijn expositiemonologen en dialogen 
met `protatische' personages of `confidents' om het verleden te vertellen in de trant van `zoals je weet...' 
weinig plausibel (ofwel `transpsychologisch', zie hiervoor). Beziet men het personage als een auctoriële 
constructie, wat hier met nadruk gedaan is, dan kent ook de weergave van een individueel of collectief 
geheugen in een spreektaalhandeling geen dubbelzinnige (auctorieel of personagegebonden?) oorsprong. 
 
Meestal is het vertellen van het verleden gemotiveerd vanuit een actuele toestand. Duidelijke voorbeelden 
van drama's waarin het verleden zwaar drukt op het heden van de personages zijn te vinden bij Ibsen. In 
dit opzicht vormt het werk van Beckett een tegenpool, waarin vele personages zonder verleden, afgesneden 
van iedere historiciteit zijn voorgesteld. Een personage kan `zijn' verleden ook tonen. In dat geval is dit 
verleden `ingebed' in het heden van het personage, dat vervolgens een auctoriële positie lijkt te bekleden. 
Maar een dergelijk personage heeft binnen de dramatische wereld een of ander belang om zijn verleden te 
tonen, een auctor nooit. Hetzelfde geldt voor de toekomst van een personage, hoewel het natuurlijk bij 
een psychologische conceptie niet om tijdposities kan gaan, maar om modaliteiten als `willen zijn' of 
`moeten zijn'. De subjectief ervaren toekomst omvat immers louter de projectie vanuit wensen, verplich-
tingen, overtuigingen en mogelijkheden die een handelen op een later tijdstip dan het heden mogelijk 
maken, zoals bij MacBeth. Spanning die om een oplossing vraagt is bij personages veelvuldig psychisch 
gemotiveerd. De wijze waarop deze spanning is opgebouwd hangt onder meer af van het vermogen, de 
behoefte en de gelegenheid om te handelen. Het spreekt vanzelf dat de personagegebonden projectie van 
tijdsduren voor handelingen afhangt van de situatie. Aspecten van de temporaliteit van het personage die 
het deelt met een mensbeeld zijn reeds kort besproken in hoofdstuk 3. In zogenaamde `gesloten' drama's 
wordt de in het begin uitgedrukte behoefte aan het einde bevredigd: weerstanden of onjuiste inzichten zijn 
geslecht of door juiste informatie vervangen. `Open' drama's zijn veelal niet gericht op confrontaties en 
oplossing, maar tonen veeleer een voortdurende toestand. 

geobjectiveerde tijd 

De geobjectiveerde tijd  wijkt in principe bij personages niet af van hetgeen hieromtrent al vermeld is in 
hoofdstuk 3 en de paragraaf met betrekking tot de auctorieel geobjectiveerde tijd in dit hoofdstuk. De 
objectivering van tijd is af te lezen aan de mate waarin personages zich in temporele termen uitdrukken. 
Vertelt een personage gebeurtenissen dan is het wat dit betreft bijvoorbeeld vergelijkbaar met de auctor, 
en hebben de daar genoteerde aspecten mutatis mutandis evenzeer betrekking op het personage. Zo kent 
ook het personage een vertelstrategie, waarbij sommige dingen wél en andere dingen niet worden vermeld. 
Alleen kunnen de eventuele gevolgen van deze strategie rechtstreeks op het vertellend personage `terug-
slaan', want het personage is onderdeel van de opgebouwde dramatische wereld. Als onderdeel van een 
mogelijke wereld projecteert het personage tijdsduren die bepaalde handelingen vermoedelijk opeisen, in 
verleden, heden of toekomst. 
 
Een belangrijke rol speelt daarnaast de temporaliteit op het paralinguale niveau, zoals geëxpliciteerd door 
een personage uit Handkes PUBLIKUMSBESCHIMPFUNG (1966): 

`Hier wird keine Handlung wiederholt, die schon geschehen ist. Hier gibt es nur ein Jetzt und ein Jetzt und ein 
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Jetzt. Das ist kein Lokalaugenschein, bei dem eine Tat wiederholt wird, die einmal wirklich geschehen ist. Hier 
spielt die Zeit keine Rolle. Wir spielen keine Handlung, also spielen wir keine Zeit. Hier ist die Zeit wirklich, 
indem sie von einem Wort zum andern vergeht. Hier flieht die Zeit in den Worten.'45 

 
Afgezien van de hier opgeworpen implicaties met betrekking tot referentiemechanismen, wordt duidelijk 
dat de herhaling van `Jetzt' een pendant heeft in het tijdverloop. 

Temporele figurativiteit 

Van groot belang is natuurlijk de figurativiteit in de gesproken teksten. Opvallend is dat daarbij de relatie 
tussen syntagmatische en klankpatronen in besprekingen van temporaliteit en ritme vaak stiefmoederlijk 
behandeld wordt. Hooguit wordt de prosodische laag relevant geacht als zij zich direct met semantische 
betekenissen verbindt.46 In deze studie wordt de figurativiteit van de taalklanken binnen de context van de 
temporaliteit in opera (hoofdstuk 9) besproken.  
 
Er zijn behalve de talige weergave geen tijdfiguren die specifiek voor het dramatisch personage zouden 
gelden. Maar de tijdfiguren waarvan personages zich bedienen kunnen een onderscheiden mate van 
concretisering bezitten. Een zeer bekend voorbeeld binnen één drama betreft Shakespeares A 
MIDSUMMER NIGHT'S DREAM. In dit drama zijn de scènes die in Athene spelen duidelijk door de 
personages `gedateerd', terwijl de `bosscènes' de temporele wetten van droom en fantasie volgen.47 Een 
ander voorbeeld betreft de levensfasen die Jacques bespiegelt in AS YOU LIKE IT (II,7.139-66). 
 
Daarnaast is ook het dualisme tussen meettijd en ervaren tijd zeker bij het personage als 
spanningbrengende factor veelvuldig ingezet. Een personage krijgt bijvoorbeeld een opdracht om een 
handeling vóór een bepaald tijdstip te voltrekken. De tijdlimiet oefent hiermee een druk op het personage 
uit, een druk die vaak voor het verstrijken van de limiet nog wordt opgevoerd door het herhalen van de eis. 
Faust is nog weinig tijd gegeven, zodat zijn bestemming steeds sneller op hem afstevent. 
 
Een dergelijke gemarkeerdheid kan eveneens weerspiegeld zijn in snel of langzaam handelen en spreken of 
in het tempo van spreekbeurtwisseling. Op het paralinguale niveau is temporaliteit te beschrijven in 
termen van continuïteit of discontinuïteit. Is een discontinue vorm ongestructureerd (`chaos', in kakofonie, 
zoals aan het einde van Ionesco's LA CANTATRICE CHAUVE) of kent zij een structuur, en is deze 
structuur gebaseerd op onomkeerbare progressie of op herhaling? Betreft de herhaling lineaire (omkeer-
baar, zoals in palindromen, inversie van segmentparen en chiasma's)  of cyclische vormen, verder te verde-
len in periodische of ritmische structuren?48 

beweegredenen voor temporalisatie 

In wezen geldt deze laatste opmerking eveneens voor de motieven voor temporalisatie. Toch is het nodig 
hier enige nuancering in aan te brengen. Het is weliswaar zo, dat de temporaliseringsmotieven voor 
personages niet essentieel afwijken van de motieven die reeds eerder aan bod kwamen, maar er zijn wel 
graduele verschillen die juist rekenschap kunnen geven van de intensiteit van bepaalde temporalisaties. 
Deze verschillen houden hoofdzakelijk verband met de `geconcentreerde' vorm van het drama. 
 
De klassieke theorie van de `valhoogte' hangt samen met een groot verschil in dispositie en situatie, 
waarbij de discrepantie tussen beide in korte tijd groeit. Spanning is dan afhankelijk van het risico dat een 
personage loopt en dat - zoals Jankélévitch betoogt - bepaald is door de mate van levensbedreiging.49 
Hiertoe worden de motieven in het begin duidelijk gemaakt, zodat het publiek in verhouding tot de 
tijddruk kan vergelijken welke belangen zijn zeker gesteld en welke niet. De mate van voorspelbaarheid, 
die dichterbij het einde uiteraard toeneemt kan worden doorbroken door het punctuele effect van de 
verrassing door een `coup de théâtre'. 
 
De `geconcentreerdheid' van het drama leidt tot een snel groeiende discrepantie tussen de 
gedisponeerdheid van het personage en de situatie, waardoor de spanning in korte tijd gestuwd wordt 
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door een groot risico. Tevens is de intensiteit waarmee het personage betrokken is op zijn handelen en 
waarmee deze de dynamiek van het proces beïnvloedt, afhankelijk van deze temporele `concentratie'. Een 
personage dat als agens een avontuur initieert en het grote risico van zijn gevolgen aanvaardt geeft ten 
opzichte van het personage met een afstand ten opzichte van zijn handelen een geheel andere tijdkwaliteit 
mee. Want de intensiteit waarmee zijn toekomst open en onbepaald voor hem ligt, met uitzicht op een 
eventueel noodlottige afloop is van een geheel andere orde dan de esthetiserende houding waarbij de 
vorm van de handeling meer op de voorgrond treedt en spelmatiger wordt. De motorische kracht van 
personages en `stemmen' kan dus ook in zijn gevolgen heel verschillend zijn, fluctuerend tussen open en 
onbestemd, of gesloten en voorspelbaar. Jankélévitch stelt dat de werkelijke temporaliteit bestaat in het 
vinden van het avontuur in het diepe besef van onzekerheid, verrast door het onvoorzienbare ogenblik, de 
vreugde dat er iets anders komt.50 

7.4 temporaliteit van het dramatische ensceneringsp otentieel 
Hoewel de bespreking van het dramatisch ensceneringspotentieel in semiotische zin logischer vóór de 
auctoriële motieven kan plaatsvinden, is het feit dat de gedelegeerde temporaliteit óók tot het 
ensceneringspotentieel behoort, reden om dit hoofdstuk met het ensceneringspotentieel af te sluiten. 
 
Temporaliteit is betekenisvol werkzaam op auctorieel en op personageniveau in het drama. Van deze 
niveaus is de narratieve temporaliteit hiervoor besproken. Dramatisch wordt een narratieve tekst pas met 
behulp van een theatraliseringscode (zie hoofdstuk 4). De wijze waarop de temporaliteit in het drama ter 
creatie van het ensceneringspotentieel wordt ingezet, komt in deze paragraaf aan de orde. 
 
Uit het drama laat zich een groot aantal materialiseerbare componenten en hun mogelijke codes afleiden. 
De temporaliteit die in deze componenten vastgelegd is verschilt van werk tot werk. Zoals reeds uitvoerig 
betoogd is, kent tijd zeer verscheidene vormen. Toch is er wel enige typologie te geven van de relatie 
tussen de verschillende tijdfiguren en hun materiële component voor het drama. 
 
1. Het eerste criterium vormt de vraag of de componenten zijn ingezet als toestand- dan wel 
gebeurtenisvariabele. Het verband en het onderscheid tussen toestand en gebeurtenis blijken bij de 
vergelijking tussen twee momenten tn en tn+1 van een verzamelingen elementen. Een verzameling bestaat 
bijvoorbeeld uit de subjecten en objecten A, B en C, die de eigenschappen a, b en c bezitten. De mate 
waarin deze eigenschappen zich voordoen is uitgedrukt in getallen. Een quasi-mathematische voorstelling 
van zaken is sterk simplificerend, maar geeft tegelijk aan welke moeilijkheden zich kunnen voordoen, zelfs 
als men uitgaat van puur formele elementen. Er zijn dan de volgende mogelijkheden: 
a. (Aa12 Bb13 Cc33)tn  � (Aa12 Bb13 Cc33)tn+1 
b. (Aa12 Bb13 Cc33)tn  � (Aa12 Bb13 Cc23)tn+1 
c. (Aa12 Bb13 Cc33)tn  � (Aa12 Bb13 Cd33)tn+1 
d. (Aa12 Bb13 Cc33)tn  � (Db12 Fs13 Np48)tn+1 
e. (Aa12 Bb13 Cc33)tn  � (Aa12 Bb13 Dm33)tn+1 
f. (Aa12 Bb13 Cc33)tn  � (Ad44 Bm23 Cs09)tn+1 
g. (Aa12 Bb13 Cc33)tn  � (Aa42 Bb68 Cc13)tn+1 

In voorbeeld a. is sprake van een toestand: op beide momenten bestaat dezelfde configuratie van 
subjecten, objecten en hun waarden. In voorbeeld b. is de `gradualiteit', de mate waarin een eigenschap 
van een element voorhanden is, afwijkend. Dit vormt ook een toestand, omdat dezelfde configuratie 
bestaat, en alleen de intensiteit wisselt. De verandering is niet categorisch, maar gradueel. Lastiger is c. 
waarin een andere eigenschap optreedt. Het blijft een toestand, mits de eigenschap niet markant is. 
Daaruit blijkt eens te meer dat veranderingen pas in de pragmatische context kunnen worden afgewogen. 
In voorbeeld d. treedt een volledige verandering van subjecten en/of objecten op en is dus sprake van een 
gebeurtenis. Ook e. betreft een verandering, mits component D van voldoende gewicht is in de situatie. 
Een gebeurtenis is ook opgetreden als veel of alle eigenschappen van subjecten en objecten veranderen, 
zoals in f. In het laatste voorbeeld g. veranderen alle gradualiteiten en is in principe ook sprake van een 
gebeurtenis. 
 
Uit het voorgaande is af te leiden dat het verschil tussen twee toestanden in de momenten tn en tn+1 
veroorzaakt is door een gebeurtenis als de veranderingen categorisch zijn in kwaliteit en/of kwantiteit. Dat 



 

 
 
 

69 

wil zeggen dat een gebeurtenis een toestand verandert in een categorisch andere toestand. Bestaat er een 
gradueel verschil dan is sprake van gelijkblijvende toestand tussen beide momenten. En het is het 
veelvuldig optreden van graduele veranderingen dat het systematiseren van gebaar en mimiek onder 
andere zo moeilijk maakt.51 
 
Maar, alvorens dit gegeven verder uit te werken is het zinvol eerst na te gaan op welke niveaus sprake is 
van `situaties' (en dus van toestanden of gebeurtenissen). Een toestand is begrensd door twee 
gebeurtenissen: een gebeurtenis waardoor de toestand begint en een gebeurtenis waardoor hij eindigt. De 
langst mogelijke toestand in het drama ligt tussen de eerste en de laatste aanwijzing van een veranderende 
extradiëgetische relatie. In de meeste gevallen omvat de extradiëgetische toestand het gehele drama. 
Extradiëgetische begrenzingen, bijvoorbeeld aangegeven met `doek', beperken heterodiëgetische 
toestanden, clusters van scènes, en zo niet aanwezig: scènes .52 Hier wordt onder een scène een eenheid 
tussen twee categorische (en ingrijpende), heterodiëgetische veranderingen van de tijdruimtelijke en/of 
personageconfiguratie verstaan. Binnen de extradiëgetische toestand ligt dus de heterodiëgetische. Beide 
kunnen samenvallen, maar dat hoeft niet. Binnen een scène kunnen sequenties worden onderscheiden, op 
grond van hun begrenzing door ingrijpende homodiëgetische veranderingen in de oriëntaties van 
personages. Hierdoor ontstaan andere eigenschappen of gradualiteiten. Zowel voor de scène als voor de 
sequentie is hetgeen dat ten opzichte van een concreet werk als `ingrijpend' wordt beoordeeld, bepalend. 
Schematisch: 
a. het drama geeft een extradiëgetische begrenzing voor de 
b. heterodiëgetisch bepaalde (cluster van) scènes, op hun beurt 
c. Homodiëgetisch te verdelen in sequenties. 

Deze drie eenheden kennen alle (permanente en/of graduele) toestandsvariabelen, terwijl de categorisch 
veranderende componenten per definitie een toestand op een lager niveau creëren. Permanente variabelen 
zijn onder andere de beoogde architectuur van de theaterruimte in het drama als geheel, de 
personageconfiguratie en de ruimtelijke dispositie in de scène, en een gerichtheid (van blik, in afstand) in 
de sequentie. Graduele variabelen zijn bijvoorbeeld respectievelijk het langzaam uitfaden van het zaallicht, 
de uitdrukking van seizoenswisselingen aan een permanent getoonde boom, de locomotie en proxematiek, 
of de groeiende intensiteit waarmee op de deur wordt geklopt, of steeds verder gaande fysieke en mentale 
uitputting. 
 
2. Het tweede criterium hangt samen met het eerste, en bestaat uit de bepaling van begin en einde. Het 
belang van deze bepaling is eenvoudig in te zien, omdat juist de vraag waar iets begint inhoudelijk 
bijdraagt aan het verschil tussen toestand en gebeurtenis: het geeft aan waar `ingrijpende' veranderingen 
uit bestaan. Hiertoe moet echter een nadere specificering worden gemaakt, die zich in eerste instantie 
makkelijker laat aantonen voor wat betreft het einde. Een proces is voltooid als de gestelde doelen zijn 
gehaald, maar het kan ook ophouden, zonder voltooid te zijn. In beide gevallen is er een einde. Een 
voltooid einde is een einde dat binnen het proces zelf is gemotiveerd. Een stop of een onvoltooid einde is 
van buiten het proces gemotiveerd: een persoon blijkt bijvoorbeeld de handeling niet te kunnen 
voltrekken. Dezelfde tweedeling geldt voor het begin. Het begin van een proces is inchoatief als er doelen 
worden gesteld: een in-, aan- of opzet. Het kan echter ook beginnen zonder deze richting: het begin is dan 
niet van binnen maar van buiten het proces gemotiveerd, bijvoorbeeld louter omdat een ander proces 
eindigt. Het bepalen van een oriëntatie of het stellen van een doel maakt een begin inchoatief. Het niet 
inchoatief beginnen en onvoltooid eindigen gebeurt vanuit een inbeddend, hoger niveau: bijvoorbeeld 
door de opdrachtgever of de uitvoerder van een handeling. Extradiëgetische begrenzingen die 
heterodiëgetische toestanden beperken vormen hiervan een voorbeeld: dat kan ook niet anders, want zij 
vormen een ingreep `van buiten'. Onderscheidend is het soort begin en einde pas in de verdeling tussen 
scènes en met name bij sequenties als het `ingrijpende' karakter bepalend is. Scènes bestaan tussen twee 
categorische (en ingrijpende), heterodiëgetische veranderingen van de tijdruimtelijke en/of perso-
nageconfiguratie. Ingrijpend zijn deze veranderingen als er andere oriëntaties en doelen mee worden 
bewerkstelligd. Bij een scène waarin een voortdurend komen en gaan van bedienden op een terras 
meespeelt levert het opkomen en vertrekken van deze personages op zich geen ander doel of oriëntatie op. 
Er is dan weliswaar telkens een verandering van heterodiëgetisch gegeven personageconfiguraties, maar dit 
beginnen en eindigen kent geen inchoatief of voltooid aspect. 
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De sequenties die binnen een scène optreden zijn de enige die niet heterodiëgetisch tot stand komen en 
dus ook niet terug te brengen tot aanwijsbare configuratiewisselingen. Hierdoor is hun segmentatie vaak 
het moeilijkste. De personageconfiguratie blijft gelijk en meestal ook hun eigenschappen. Een bepaalde 
doelstelling brengt echter een oriëntatiewisseling tot stand die aanleiding kan zijn om binnen het 
handelingscontinuüm op basis van inchoatieve en perfectieve aspecten verscheidene sequenties te onder-
kennen. De inhoud van de oriëntatie en niet de configuratie zelf of de soort diëgesis vormt dus het bereik 
waarop zich een categorische verandering voordoet. De aanzet tot en met het bereiken van het gestelde 
doel vormt de periode die sequentie wordt genoemd. Daarbinnen kunnen zich uiteraard deelsequenties 
voordoen. Het zoeken van lucifers door een personage dat een pijp op wil steken is een deelsequentie van 
het opsteken van de pijp. 
 
Vaak komt het voor dat het bereiken van een doel niet binnen de scène waarin de sequentie valt tot stand 
komt. In zulke gevallen stopt dus de sequentie bij de scènegrens. Wordt het doel in een andere scène wel 
bereikt dan is het mogelijk dat de betreffende sequentie zonder inchoatief aspect begint. De eventuele 
prospectieve en retrospectieve aspecten van dergelijke situaties bezitten voor de totstandkoming van het 
ensceneringspotentieel alleen relevantie voor zover ze in de sequentie zelf andere handelingen of 
gradualiteiten met zich meebrengen.  
 
Tot nu toe is de temporaliteit in een enkelvoudig perspectief besproken. Maar op het niveau van de 
sequentie is het van groot belang de `dichtheid' van het drama na te gaan, het simultaan optreden van een 
aantal temporele processen. Daarbij komt dat het begin van het ene proces vaak niet samenvalt met dat 
van een ander. Waar het gaat om de bepaling van het ensceneringspotentieel is het nodig de persona-
gegebonden sequenties naast elkaar te benoemen en niet te kiezen voor één sequentie op basis van de 
meest dominante factoren. 
 
3. Een derde criterium geldt de tijdsduur dan wel punctualiteit van een proces. Bij een punctualiteit 
heeft een proces vrijwel geen duur en het verdwijnt bovendien net zo snel als het gekomen is. 
Punctualiteit wordt in de context van het drama dus negatief gedefinieerd als afwezigheid van relevante 
tijdsduur. Met de as van punctualiteit naar durativiteit hangt een groot aantal aspecten samen. Zo is 
tijdsduur reeds sinds Aristoteles verbonden aan proportionaliteit. Daarbij gaat het om de vraag of de tijds-
duur van een proces in proportie is met de tijdsduur die daarvoor in de aan te wenden code bestaat. Het 
proportionele aspect draagt bij aan de mate waarin een sequentie als plausibel wordt ervaren. 
 
Gekoppeld aan het tweede criterium (begin en einde) is het met behulp van durativiteit mogelijk ook 
binnen de tot nu toe aangebrachte segmentering verder te onderscheiden in fasen. Van een fase is pas sprake 
als een tijdsduur verbonden kan worden aan het begin, het midden of het einde van een segment, of dit nu 
een drama, een scène of een sequentie betreft. In combinatie met het gehele drama is de term `in mediis 
rebus' eigenlijk al tautologisch voor een drama dat met de middenfase van een gebeurtenis start. Maar 
bovenal in de sequentie kan de fasering verdere onderscheidingen toelaten, in de geste, of in het spreken, 
etc. 
 
In samenhang met de fasering staat snelheid. Snelheid is pas aan te geven als de pulsen van twee fasen een 
vergelijking toelaten. De informatie voor die vergelijking kan zowel van binnen het werk als vanuit codes 
worden aangevoerd. Een beweging kan sneller zijn in vergelijking tot een vroegere, een gelijktijdige andere 
beweging, of in vergelijking met bijvoorbeeld de realiteitscode. 
 
Het is ter afsluiting zinvol de criteria voor temporaliteit aan de hand van een aantal voorbeelden te 
illustreren. Een gebaar als het strijken door het haar met een hand, kent als inchoatieve beginfase het 
optillen van de hand tot boven het hoofd, als middenfase de beweging door het haar, en als eindfase het 
terugbrengen van arm en hand in rustpositie: de handeling is dan ook voltooid. Deze fasen en de 
sequentie als geheel kunnen langzaam of snel zijn, naar gelang de vergelijkingscriteria. 
 
Bij een personage dat opkomt terwijl hij zijn hand over het hoofd strijkt is geen sprake van een inchoatief 
begin: het is een begin in de middenfase van het gebaar. Vertrekt hij op deze wijze, dan eindigt hij in de 
middenfase, dus zonder het gebaar voltooid te hebben. Van punctualiteit is bijvoorbeeld sprake bij een 
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schrikreactie. Uiteraard is er dan eerst sprake van een oriëntatie op het vermoede gevaar, maar deze 
beginfase voltrekt zich (volgens de realiteitscode) zo snel, dat niet de tijdsduur maar de punctualiteit 
relevantie heeft voor het gebaar. De handen worden onmiddellijk voor het gezicht gebracht. Een 
voorbeeld van een punctuele middenfase is gegeven als een personage in dialoog met een ander personage 
een belastend zakdoekje tracht te verbergen. Om niet op te vallen is de beginfase langzaam: het pakken en 
achter de rug brengen van het doekje, het langzaam naar het kamerscherm lopen. De middenfase bestaat 
in het snel zich ontdoen van het zakdoekje achter het scherm, terwijl de eindfase weer langzaam is om met 
het gebaar niet op te vallen. Illustratief voor een punctuele eindfase is de ongemeende glimlach, die 
meteen wegtrekt als het personage waarvoor de glimlach als teken bedoeld is niet meer kijkt. 
 
In de volgende twee hoofdstukken komen respectievelijk de temporaliteit van muziek en van opera aan 
bod. Deze drie hoofdstukken zullen net als het vorige worden afgesloten met een in semiotische termen 
gevatte samenvatting. 
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8 TIJD IN MUZIEK 
 
 
In de paragraaf gewijd aan de gemeenschappelijke tijdaspecten in drama, muziek en muziekdrama 
(hoofdstuk 7) is als uitgangspunt verwoord dat al deze genres middels grafische tekens tekenrelaties over-
dragen en een werkimmanente tekenproducent bevatten, de auctor. Samenhangend hiermee worden vier 
thema’s ter inleiding van dit hoofdstuk besproken: de (temporele) relatie tussen notentekst en klank, de 
tensieve ruimte voor muzieksemiotiek, narrativiteit en muzikale enunciatie. Vanaf §8.5 is dezelfde 
systematiek gevolgd als in het vorige hoofdstuk over tijd in het drama. 

8.1 Partituur versus klinkende muziek 

In de theaterwetenschap heeft er ten aanzien van het te bestuderen object een lange tijd een discussie 
gewoed of zij zich op het drama dan wel op de voorstelling zou moeten richten. In het verlengde hiervan 
heeft Carlson vier opvattingen aangegeven ten opzichte van de relatie tussen drama en theater die tot dan 
toe opgeld deden: ofwel men beschouwt het drama als een voltooid tekensysteem en de voorstelling als 
een onvolkomen illustratie dan wel evenzeer een voltooid tekensysteem, ofwel het drama is een 
onvoltooid tekensysteem dat pas zijn voltooiing kent in de voorstelling, dan wel de postmoderne visie 
waarin ook de voorstelling een onvoltooid werk is.1 Een zelfde schema is mutatis mutandis wellicht 
bruikbaar voor de muziekwetenschap, waar vergelijkbare discussies worden gevoerd: 
 
Partituur Uitvoering Soorten opvattingen: 
voltooid werk voltooid werk Beide werken hebben hun eigen esthetische tekenwaarde 
voltooid werk onvoltooid 

werk 
Alleen de partituur kent een authentieke status, uitvoeringen zijn slechts 
tijdelijke en vergankelijke illustraties. 

onvoltooid 
werk 

voltooid werk Partituur als recept voor het `eigenlijke’ werk: de klinkende muziek 

onvoltooid 
werk 

onvoltooid 
werk 

Postmoderne opvatting: betekenissen van beide zijn onvoltooid. 

 
Maar een dergelijk schema geeft toch ook de beperkingen van een al te dualistisch denken weer, bekend 
onder de 'two musics' (score-in-music en music-as-sound).2 Het probleem met de authenticiteitsopvatting 
is dat de veronderstelling van een 'correcte' uitvoering theoretisch de onafhankelijke bijdrage van de 
uitvoerder onderdrukt. 3  Maar er is geen reden tot vijandigheid: de werkelijk klinkende toonvorm 
representeert net zomin het voltooide werk als de in de partituur geplande mogelijkheden van het 
werkelijk klinken.4 De destinataire kan de betekenis van de partituur opvatten als opdracht maar ook als 
uitdaging van de destinator. Hoe het ook zij: het is in elk geval van belang te onderkennen dat het ‘Werk-
Konzept niet langer gedacht kan worden in termen van vaststaande, gesloten objecten, onafhankelijk van 
hun voorstelling en receptiegeschiedenis: interpretaties en betekenistoekenning zijn tevens afhankelijk van 
eerder gehoorde uitvoeringen, van analyses en andere verhalen, zoals programmatische of theoretische 
literatuur van componisten.5 In deze studie wordt uitgegaan van de opvatting dat zowel partituur als 
uitvoering een eindeloze semiosis kunnen ondergaan. Specifiek relevant voor de temporele aard van beide 
‘werken’ is de eigenaardigheid dat een klankgebeurtenis vaak subversief werkt ten aanzien van de partituur, 
doordat het werk opdoemt, alsof het nu pas voor het eerst ontstaat, en ook: zoals het alleen maar deze 
keer is en nooit meer zal zijn.6 

8.2 muziek en temporaliteit op het fundamentele nive au 

Alvorens er sprake is van te onderscheiden betekenisvorming (en dus een auctor zelfs maar te 
onderscheiden is) zijn er protosemiotische processen in de tensieve ruimte werkzaam. Het is nodig om 
even bij dit domein van abstracte processen stil te staan, omdat het zeker in de muzieksemiotiek een erg 
belangrijke rol speelt.  
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De tensieve ruimte omvat energieën. Fundamenteel hierin is de /wording/, die drie subklassen beheerst 
(zie hoofdstuk 3): de intensiteit bestuurt de forische mechanismen, de extensiteit vordert ruimte op en en de 
existentie maakt aanspraak op het geheugen. De intensiteit is gerepresenteerd door een curve tussen 
toniciteit en atoniciteit, en op inhoudsniveau tussen gebeurtenis en toestand. Bij de extensiteit verloopt de 
curve van opening naar sluiting, met op inhoudsniveau universaliteit versus exclusiviteit; en de existentie 
mondt uit in aanwezigheid versus afwezigheid, met de processen tussen ‘passeïficatie’ en ‘presentificatie’ 
als inhoudscurve (zie voor de begrippen §3.3). Op deze drie subklassen voltrekken zich ook drie 
belangrijke operaties: de oriëntatie polariseert het traject in A en ¬A en herkent of het gaat om A → ¬A; of 
om ¬A →A ; de sequentialisatie legt het aantal en de plaats in een reeks gemanifesteerde grootheden vast: 
blijft het A, ¬A of is er een sequentie van A→¬A→A of ¬A→A→¬A; en de segmentatie leidt tot 
differentiatie en ritmiek. Uit het samengaan van oriëntatie en sequentialisatie is het mogelijk twee typen 
wording te onderscheiden: lineair (A1 ≠ An) of circulair (A1 = An).  
 
Het is van belang hierbij aan te tekenen dat muzikale waarden vervolgens op het diepteniveau van de 
muzikale semiotiek altijd tegelijk bestaan:  

a frequency is perceived as a musical value, e.g. /low/, at the moment when the category pitch is actualized and 
when the opposite of this value, in this case /high/, is also actualized. The musical value is therefore always 
perceived as if it were an interval; each musical tone is a harmony, each musical duration a rhythm.7   

 
Dit impliceert dat een muzikale waarde nooit de extreme pool van een curve kan bezetten. Ook op het 
protosemiotische niveau van energieën is dit een gegeven: energie heeft een immanent antagonisme: “il 
n’est pas possible d’imaginer une énergie homogène d’un seul signe, qui existerait en dehors de la 
conjunction contradictoire avec une énergie de signe contraire.’’8 
 
Vormen van aantrekken gaan samen met afstoting, homogeniserende vectoren met heterogeniserende.9 
De posities zijn niet stabiel en ook niet discreet gelokaliseerd, omdat iedere vector dynamisch is.  
 
De essentieel dynamische aard van de protosemiotische waarden geeft ook rekenschap aan het gegeven 
dat semiotische waarden altijd contextueel zijn: de inhoud van de beginpositie ‘A’ in A→¬A→A is niet 
gelijk aan de ‘A’ in de eindpositie. De eerder onderscheiden circulaire wording, is alleen circulair door het 
onderdrukken van heterogeniserende krachten, maar hetzelfde geldt ook voor de lineariteit: deze 
veronderstelt voorrang voor de heterogeniserende krachten ten kosten van de homogeniserende. 
 
Is eenmaal een diepteniveau van semiotische waarden ‘geforceerd’, dan is het vanuit het voorafgaande niet 
moeilijk in te zien dat de semen op het vierkant niet alleen in praesentia werkzaam zijn, maar ook als latente 
mogelijkheden met een invloed hebben op de `figuratie' van de oppervlaktegegevens, de daadwerkelijk 
gehoorde muziek. Deze elementen hebben een waarde in absentia in de muziek: de niet-gerealiseerde, maar 
in het kader van een gegeven stijl mogelijke semen, beantwoorden aan de positie `¬s' van het semiotisch 
vierkant. 
 
Een andere belangrijke factor is de werking van het tempo op de drie subklassen van /wording/. 
Fontanille en Zilberberg geven ter illustratie het volgende schema10: 
 

 GEBEUREN  
 � ↓ � 
Plotseling opkomen Worden Zijn 
 ↓ ↓ ↓ 
Slag, pulsering Proces Toestand 
Snelle intensiteit Saillante ‘pieken’ Nauwelijks verschil in 

intensiteit 
Nauwelijks extensiteit Extensiteit Grote extenstiteit 

 
De Finse muzieksemioticus Eero Tarasti beschouwt de invloed van het /worden/ op de muzikale semio-
sis als een cumulatief proces: de voorafgaande opgeslagen gebeurtenissen spelen voortdurend in op de 
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manier waarop het tegenwoordige gebeuren wordt gehoord. In plaats van een lineaire keten, hanteert 
Tarasti daartoe een paradigma dat is gebaseerd op de continue groei van de herinnering tot aan het einde11: 
 

   (((A)))    
  ((A)) ((B))    
 (A) (B) (A')    

A B A' C   → Tn 
 
Zoals reeds eerder in hoofdstuk 3 vermeld kent het geheugen ook zijn beperkingen, en worden er 
doorgaans alleen vergelijkingen met naburige elementen en/of tussen herhaalde elementen gemaakt. Naast 
de onmiddellijke herhaling is muziek in staat met reïteratie, door herhaling van een veel eerder gebracht 
motief de tijdsafstand te overbruggen. 
 
Naast de herinnering werkt het paradigma van de verwachting. In de muziek zijn er twee soorten ver-
wachting: enerzijds bestaan er fases die sterk worden gedomineerd door de verwachting van een intensief 
«worden», zonder dat de luisteraar weet wat gaat volgen. Anderzijds zijn er passages waarin de luisteraar in 
staat is te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Op basis van verwachtingen ontstaat dus het 
paradigma van de mógelijke muzikale elementen op een gegeven moment. Waar het paradigma van de 
herinnering de neiging heeft continu te groeien, doet het paradigma van de verwachtingen het 
tegenovergestelde: het vermindert in het verloop van de compositie.12 
 
Het derde paradigma tenslotte, omvat het culturele repertoire van intonaties werkzaam als intertekstuele 
referenties bij de betekenistoekenning. Het intonatierepertoire modificeert zowel het paradigma van de 
herinnering als dat van de verwachting. Indien een of ander muzikaal element herkend wordt als identiek 
aan een ander element uit het door de luisteraar opgenomen repertoire van intonaties, dan wordt het 
makkelijker onthouden en beïnvloedt het de conceptie van het werk gebaseerd op het paradigma van de 
herinnering.13  
 
Het paradigma van intonaties verandert, waarbij ook de modalisaties veranderen. Zodra een reeks relaties 
was geconceptualiseerd als ‘sonatevorm’, betekende een compositiekeuze niet langer het stilzwijgend 
begrijpen van een praktijk, maar het creëren in termen van ‘toonaard”, “thema’s”, “ontwikkelingsecties” et 
cetera.14 Maar ook deze wijzigingen stollen niet tot eeuwige concepten. Zo gold het D7--akkoord bij 
Beethoven als de meest spannende harmonische parameter met de grootst mogelijke `volitieve' (/willen/) 
energie en vergezeld van dissonantie, maar in de latere Romantiek verloor het akkoord dit karakter.15  
 
De epistemische eenheden, de voorraad intonaties, bevatten de informatie om te weten welke intonaties 
ofwel voorgeschreven, verboden, toegestaan of facultatief zijn; ofwel behoren tot de categorie 
/zekerheid/ vs /onzekerheid/ of /waarschijnlijkheid/ vs /onwaarschijnlijkheid/.16 Het is dus duidelijk dat 
iedere stilistische muziekperiode impliciete instructies heeft. In het semiotisch vierkant corresponderen 
deze met positieve en negatieve juncties: geboden en verboden. (Zie hoofdstuk 5) 
 
Verondersteld mag worden dat er in het verloop van de muziek momenten zijn die beslissender zijn dan 
andere.17 Dit komt doordat zij het paradigma dat tot dan toe in het bewustzijn van de luisteraar is ge-
vormd, radicaler veranderen. Het is dus zaak díe paradigma's te reconstrueren welke tijdens de 
muziekparticipatie worden gevormd. Als voorbeeld zou de werking van een thema-actant in het werk van 
een componist met behulp van muzikale semen beschreven kunnen worden aan de hand van de diverse 
contexten waarin deze verschijnt. Dit resulteert in een beschrijving van de diverse situaties, een situatio-
nele analyse. In het begin is de semische inhoud van de motieven meestal nog latent: er zijn nog allerlei 
hypotheses te vormen en bijstellingen te verrichten, terwijl de semen gaandeweg, in de verdere ont-
wikkeling, in hun mogelijkheden worden onthuld binnen telkens een nieuwe context. Er ontstaat een heel 
veld aan mogelijkheden. Het semisch materiaal kan geïntensiveerd worden indien de in hun ontwikkeling 
getoonde mogelijkheden nog bekend zijn bij de luisteraar. 
 
De reproductie van vergelijkbare grootheden op een zelfde analyseniveau creëert een iteratieve aspectuali-
teit.18  Toegevoegd aan deze herhaling is er nog een andere factor die het functioneren van de herinnering 
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vergemakkelijkt: de dubbele articulatie: als het eerste articulatie-niveau bekend is, bijv. stilistische normen 
dan is het geheugen vrij om individuele kenmerken op te nemen. Net als classificatie en hiërarchische 
structurering is ook de universele rol van redundantie in menselijke communicatie een gevolg van onze 
eindige cognitieve vermogens. De wijze waarop competente luisteraars de ratio tussen informatie en 
redundantie begrijpen en ervaren is sterk verbonden met stijl en culturele overtuigingen of gebruiken.19 

8.3 Muzikale temporaliteit op narratief niveau 

De narrativiteit van muziek ligt besloten in het gegeven dat zij – zelfs louter als structuur – zich in tijd 
ontwikkelt én tijd creëert volgens bepaalde archetypische verhaalpatronen.20 Allereerst is het immers door 
de muziek dat de door haar gegenereerde tijdfiguren als vertraagd of versneld waar te nemen zijn. Deze 
tijd is uiteraard een kwaliteit: in de theorie van Schenker is bijvoorbeeld alle tonale muziek op te vatten als 
de expansie van een `Ursatz'.21 De `Ursatz' is een elementaire structuur die zich slechts manifesteert door 
verveelvoudiging en transformatie, gerepresenteerd op de opeenvolgende niveaus van een generatief 
parcours. Dat parcours vertrekt vanuit de `Hintergrund' - het diepte-niveau - via de `Mittelgrund' - die de 
transformatie-fasen waarmee de conversie wordt bewerkstelligd representeert - naar de `Vorgrund', het 
oppervlakteniveau.22 
 
Narrativiteit vereist doelgerichte beweging, een transformatie van de beginsituatie gedurende het verloop 
van de acties en een logische of causale verbinding tussen begin en einde; alle bestuurd door een 
dieptestructuur.23 Narrativiteit kan worden beschouwd als een secundair modellerend systeem. Maar niet 
iedere musico-syntactische structuur is narratief; de narrativiteit van muziek komt in belangrijke mate 
voort uit de modaliteiten. Het gaat vaak eerder om de handeling van het uiten zelf dan om de 
plotverwachtingen.24 Men zou bovendien kunnen  stellen dat er momenten zijn waarop de communicatie 
domineert en op andere weer de betekenisstructuren.25 
 
Maar vormen de beschrijving van formele structuren in termen van narrativiteit dan niets anders dan 
overbodige (Nattiez) of oppervlakkige (Kramer) metaforen? 26  Dat kan het geval zijn zonder het 
noodzakelijke criterium dat sommige muzikale elementen begrepen kunnen worden als actanten die in 
samenhang met de muzikale wording opereren. Tarasti reconstrueert narratieve programma’s van 
muzikale semen (thema’s of motieven als dragers van semantische waarden) die zichzelf manifesteren als 
actoren, gemotiveerd door innerlijke spanningen en passies.27  
 
Deze visie is volgens Karl verwant aan die van Edward T. Cone in THE COMPOSER’S VOICE. De 
belangrijkste muzikale ideeën, meestal thema’s en motieven, zijn verbonden met krachten en indrukken 
van het mentale leven en muzikale plots drukken op allegorische wijze de interactie van zulke krachten en 
indrukken uit. Het gaat dus niet om directe overeenstemming, maar om een geïdealiseerde fictie van het 
mentale leven die zich ontvouwt in het brein van een ongespecificeerde persona.28 
 
Zoals zojuist gesteld zijn de modaliteiten van groot belang, omdat zij de onbekende factor kunnen 
beschrijven die achter muziek, woord en gebaar ligt en die niet tot de syntaxis van deze elementen 
teruggebracht kan worden.29 De muzikale handeling en spanning in eigenlijke zin beginnen pas op het 
moment dat /worden/ het /zijn/ en /doen/ modaliseert, waarna deze modalisatie weer verder wordt 
bewerkt door «willen», «kunnen», «weten» en «moeten». De virtualiserende («moeten», «willen»), actuali-
serende («weten», «kunnen») en realiserende («doen», «zijn») modaliteiten kunnen, zoals bekend reflexief of 
transitief worden verworven.30  Zo kan een thematische substantie eerst een «willen» uitdrukken, een 
`verlangen' waarvan het object het hoofdthema is. Veel later is dat hoofdthema in de compositie niet 
langer topisch is maar heterotopisch, dat wil zeggen ver verwijderd van de fundamentele isotopie, 
bijvoorbeeld de tonica.31 In aansluiting op Jankélévitch ziet Tarasti `onomkeerbaarheid' als een hoofdei-
genschap van de muzikale temporele afwikkeling.32 Er bestaat immers geen `tweede keer' hetzelfde, geen 
volledig symmetrische herhaling in de muziek, ook in de conventionele ABA-Liedvorm verschilt de 
tweede A van de eerste,33 net zoals hiervoor gesteld is ten aanzien van het tensieve niveau. 
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Thema's en motieven kunnen als actanten beschouwd worden, waarbij het thema in zijn functioneren met 
kinetische energie of ontwikkelingspotentiaal een `innerlijke wil', een interne tendens om naar iets toe te 
bewegen kan bezitten; en een «weten» van ritmische, melodische, harmonische en klankelementen over-
draagt. Dit «willen» en «weten» vormen samen het «zijn» van een muzikaal thema. Het «kunnen» in de 
muziek omvat dan de fysiektechnische bronnen, de kracht en uitwerking en alles met betrekking tot de 
uitvoering, terwijl het «moeten» uit normen en verplichtingen bestaat: sonatevorm, fuga, dissonant en 
oplossing, et cetera. 
 
/Willen/ is als transitieve modaliteit het meest eenvoudig waar te nemen in de betrekking tussen twee 
opeenvolgende thema's. Het /willen/ van het eerste thema beïnvloedt de vorming en richting van het 
tweede sterk. Het eerste is in feite normatief, inzoverre dit het tweede modaliseert om binnen de gestelde 
norm te blijven: er is voor het tweede thema een relatie van /moeten/, die correspondeert met het 
«kunnen» beïnvloeden van het eerste. Uiteraard kunnen deze functies elkaar innerlijk bestrijden, waarbij zij 
aan het einde bijvoorbeeld sterker contrasteren, of samensmelten.34  
 
Ook Lerdahl &Jackendoff baseren hun boomdiagram op de aanname dat alle gebeurtenissen in muziek 
een hiërarchisch systeem vormen waarbij relaties van onderschikking / dominantie worden ervaren als 
spanning-en-ontspanning. Het «willen» betekent dominantie, het «moeten» onderschikking. Als de 
onderschikkende eenheid aan de ondergeschikte vooraf gaat, overheerst zijn «wil» de ander. Als het 
ondergeschikte element voorafgaat aan het onderschikkende element (appoggiatura- akkoord dat 
voorafgaat aan zijn oplossing, of een zwakke puls voor een sterke) dan is dit een moment van gewilligheid.  
 

   a    b  

willen 

  
 
 
moeten 

 

moeten 

 

willen 

 x   y     x  y  
 
Indien muziek is te beschouwen als een soort organisme, waarvan de beweging en de progressie het doen 
vormen («doen») van dit organisme is, dan is de activiteit die het organisme aanzet tot beweging en 
waarvan het afhankelijk is, factitief («doen-doen»). Het «doen-zijn» van muziek is gemanifesteerd als een 
intonatie. Binnen muzikale uitingen bestaat er dikwijls een balans tussen gebeurtenis en toestand. Een 
compositie die alleen «is» (bijvoorbeeld gemanifesteerd in eindeloze herhaling) verveelt immers snel. 
 
Muzikale uitingen kunnen zélf in bepaalde opzichten geen narratief programma vormen, maar realiseren 
vaak slechts een modaliteit. Een dergelijke muzikale uiting, kan kwalificerend genoemd worden. Een 
muzikaal werk dat alleen bestaat uit kwalificerende uitingen, met nadruk op «zijn» kan worden beschreven 
door: 
 Z(m) ⇒ [S1 → S1'....Sn'], waarbij Z=«zijn» en m=modaliteit 

Deze categorie onderscheidt zich van functionele muzikale uitingen, zoals in een situatie waarin thema S1 in 
een muzikaal organisme zodanig handelt, dat het latere motief S2 op een bepaalde wijze verschillend is. 
Het verschil tussen beide is dus veroorzaakt door S1 (S2 is bijvoorbeeld langzamer dan S1):35 
 D(m) ⇒ [S1 → S2], waarbij D=«doen» 

Vanuit het niveau van de modaliteiten (willen, weten, kunnen, moeten) ontstaan combinaties in 
verschillende passies (waarbij een passie een constellatie van modaliteiten vormt) in een continuüm. Er is 
volgens Tarasti sprake van narrativiteit in muziek als er een gestructureerde ordening van passies optreedt:  
 

modaliteiten → passies → narrativiteit 
 
Veel muziek verwerft het narratieve niveau niet, want daarvoor is het nodig dat zij temporele, spatiële en 
actoriële koppelingsprocedures ondergaat.36  
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8.4  Muzikale enunciatie 

Enunciatieposities ontstaan uit actoriële ontkoppelingen. Een primaire ontkoppeling vormt de auctoriële 
positie, van waaruit door secundaire ontkoppeling andere posities worden gecreëerd: de instrumentpartijen 
(verder kortweg met `stem' aangeduid, bedoeld als actant en niet als persoon) die op hun beurt tot een 
eigen temporalisering in staat zijn.37  
 
In de bespreking van de semiotische status van muziek is duidelijk gemaakt dat een muzikale gebeurtenis 
bestaat uit een configuratie van tot klank gebrachte krachtvelden. Nu komt het wel voor dat deze 
krachtvelden gebundeld zijn in bepaalde instrumentgroepen, maar er vindt in beduidend mindere mate 
dan bij het dramatisch personage een identificatie plaats tussen deze krachtvelden en hun bundeling in 
specifieke stemmen. Daarom is het handhaven van het onderscheid tussen auctor en stem voor de 
bespreking van de temporaliteit in muziek op het eerste gezicht veel minder vanzelfsprekend.38  Een 
muzikaal thema (en zeker een Leitmotiv) geniet immers een grote autonomie ten opzichte van het 
instrument dat het ten gehore brengt. Als de auctoriële positie echter consequent is verbonden met 
structurering vanuit een globaal perspectief (`top → bottom') en een aritmetische temporaliteit (dus zonder 
positie en grootte) en de stempositie met proceselementen vanuit een lokaal perspectief en een 
procesmatige temporaliteit (dus met positie en grootheid), dan worden zowel beide posities als hun 
essentiële betrokkenheid op elkaar evident. De betrokkenheid van het lokaal perspectief op het auctoriële 
is duidelijk waarneembaar als de opeenvolging van klanken geleidelijk een vorm blijkt te constitueren. Pas 
in het samenspel van beide structuren is het `bottom → top'-perspectief waarneembaar: het proces constitu-
eert een structuur door telkens een vorm te worden, vanuit het akoestische ontstaat door de semiosis het 
muzikale. Het auctorieel `top → bottom'-perspectief is daarentegen statisch, een /zijn/.39 
 
Het verschil tussen de auctoriële en de stempositie maakt het mogelijk het wezenlijke onderscheid tussen 
globale en lokale posities in hun onderlinge verhouding voor de notentekst te beschrijven. Vanuit de 
veronderstelling dat ontkoppelde gebeurtenissen hun `eigen temporaliteit' in zich dragen, is het mogelijk 
om onderscheiden temporele activiteiten simultaan te ervaren, afhankelijk van de wijze waarop bij deze 
gebeurtenissen synchroniserende vermenging is vermeden. Daarnaast vergemakkelijkt dit onderscheid de 
beschrijving van het performatieve karakter van muziek, want het verdeelt de beschreven klankge-
beurtenissen niet alleen in eigenschappen maar tevens in instanties, zodat de aansluiting met de empirische 
uitvoering eenvoudiger verloopt. Daarmee is overigens geenszins gezegd dat in deze opvatting de analyse 
van klankeigenschappen niet fundamenteel zou zijn, integendeel. Veelmeer gaat het om een aanvulling ter 
beschrijving van de notentekst die een plaats biedt aan zowel het tijdaspect als het performatieve karakter 
van muziek. Bij de muzikale semiosis is dus een onderscheid te maken tussen performatieve, pathemische 
en cognitieve waarden. De overdracht van cognitieve waarde is specifiek een persuasieve handeling waarmee 
de destinator invloed wil uitoefenen op zijn destinataire. De cognitieve receptie van een muzikaal object is 
een interpretatieve handeling.40  

8.5  de auctoriële temporaliteit in muziek 

gesubjectiveerde tijd: heden, verleden en toekomst 

De notentekst heeft een band met de contemporaine actualiteit. Een compositie staat in wisselwerking 
met een aantal historisch bepaalde codes van tekenrelaties en strategieën, aan de hand waarvan het werk 
zich min of meer laat plaatsen.41 De tijdafstand tussen het heden van de auctoriële positie en de datering 
van het gebruikte muzikale idioom kan uiteenlopen. De vage en vaak pejoratief gebruikte termen 
`Classicisme' en `Neoclassicisme' omvatten uiteenlopende verschijnselen waarbij naast de vigerende codes 
teruggegrepen wordt naar muzikaal idioom uit eerdere tijden, zoals in de composities van Mendelssohn-
Bartoldy die gebruik maakt van idioom dat de werken van bijvoorbeeld Bach en Haydn kenmerkt. De 
mate waarin de historische situering geconcretiseerd is en tot inferentie van historische codes noopt is net 
als bij het drama in veel gevallen moeilijk te bepalen. 
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Fundamenteel voor de auctoriële positie is het voltooid-zijn42, in tegenstelling tot de stempositie die juist 
bestaat in het hier-en-nu en het voltooid-worden. Door het samengaan van deze beide posities kan er een 
spanning bestaan tussen de gecreëerde verwachting op basis van vormkennis (het auctoriële perspectief) 
en de zich van moment tot moment voltrekkende actualisering van die vorm (het stemperspectief). Vanuit 
de auctoriële positie is de gepresenteerde notentekst immers verleden, een reeds gevormd proces kortweg 
`klankvorm' te noemen. 
 
Daarnaast omvat de auctor een toekomstpositie in de uitvoeringsinstructies, waarmee mogelijke muzikale 
middelen om een klankwereld op te bouwen worden geschetst. Analoog aan het ensceneringspotentieel bij 
het drama werd voor deze instructies de term intoneringspotentieel (zie hoofdstuk 5, tekenstatus muziek) inge-
voerd. Het intoneringspotentieel deelt met zijn dramatisch pendant de presentatie als onvermijdelijke 
werkelijkheid, terwijl het ten alle tijde om projecties in de toekomst gaat.43 Verschillende aleatorische 
composities maken het projectiekarakter van het intoneringspotentieel duidelijk, als de notentekst 
bepaalde beslissingen aan de uitvoerenden overlaat, waardoor de tijdsduur dus ook van hen afhankelijk en 
niet voorgeschreven is, zoals bij VARIATIONS I (1958) van Cage. De grens tussen het auteurschap van 
componist en van interpretator kan daarbij net zo vlottend zijn als in de verhouding tussen drama en thea-
ter. Overigens is het niet strikt vastleggen van de uitvoeringsduur in de notatie binnen de West-Europese 
muziektraditie allerminst beperkt tot de avant-garde. Omdat de tijdsduur in de praktijk ‘vanzelfsprekend’ 
was kan de middeleeuwse notatie in neumen bijvoorbeeld volstaan met het weergeven van de melodische 
richting. In deze bespreking wordt echter verder afgezien van muziekgebeurtenissen en -notaties, die 
buiten het traditionele West-Europese tonale systeem liggen44 (zie hoofdstuk 1, Inleiding). 

geobjectiveerde tijd 

Tijd is geobjectiveerd als de temporalisatie plaatsvindt vanuit een perspectief buiten het proces. De 
continuïteit is dan opgedeeld in discrete eenheden. Vanuit deze externe beschouwingswijze is het mogelijk 
(deel-)processen te selecteren en te combineren, en vervolgens te ordenen in opeenvolging en 
gelijktijdigheid. Met de ordening worden begin, einde en duur van de gepresenteerde klankgebeurtenissen, 
alsmede de discontinuïteit dan wel continuïteit van het gebodene auctorieel bepaald. Relaties van 
opeenvolging en gelijktijdigheid zijn immers pas mogelijk als processen van elkaar te onderscheiden zijn. 
De mogelijkheid om tussen tonen relaties te leggen berust voornamelijk op de vier grondcategorieën van 
de toon: hoogte, duur, sterkte en kleur.45 Deze kunnen afzonderlijk of gecombineerd spanningen creëren 
en hun organisatie leidt tot bepaalde totalen. Het auctoriële, globale perspectief geeft per definitie vanuit 
het totaal zicht op de temporele organisatie. 
 
Op het niveau van de inhoud neemt de categorie duur een bijzondere plaats in. Muziek wordt niet voor 
niets een tijdkunst genoemd. Muziek is, zoals Charles betoogt, opgebouwd uit klanken en stiltes. Klank 
kenmerkt zich door hoogte, intensiteit, kleur en duur. Stilte kent alleen duur, zodat de duur als gemeen-
schappelijke categorie de hoogste pertinentie heeft.46 Stilte vervult een grote rol om wijdere retenties en 
herinneringen mogelijk te maken, zodat de beweging naar een vorm, waaruit blijkt dat muziek een 'energe-
tische' kunst is, is te volgen of te reconstrueren.47 
 
Anders dan in het drama beschrijven de grafische tekens uit notenteksten binnen het tonale systeem ook 
afzonderlijk genomen tevens hun tijdsduur. Deze duur is geobjectiveerd aan de hand van een tijdmaat. De 
keuze voor een soort tijdmaat is onderhevig aan historische veranderingen. Versmaat, dansbeweging, 
wandelgang, pols- en hartslag, maatslag, pendelbewegingen, chronometers en de metronoom vormen tijd-
maten die de verschillende historische stadia naar de klok als tijdvorm in de muziek beschrijven.48 
 
De ontwikkeling in de geschiedenis van tijdmaatmutaties in de `buitenmuzikale realiteit' kent dus een grote 
samenhang met de temporele organisatie van muziek.49 Dat geldt niet alleen voor de buitenmuzikale 
hulpmiddelen om tijd te meten, maar ook voor de fasering en tijdsduur van klankgebeurtenissen. De 
notatie van klankgebeurtenissen die een andere imiteren of citeren kan een temporele gelijkenis met de 
gangbare pulsering buiten de muzikale gebeurtenis onderstellen. Ook is het evident dat het begin van een 
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concert met een snellere of tragere cadans kan inzetten dan de pulsen in de werkelijkheid die voorafgaand 
aan het concert voor de luisteraar als maat golden (hartslag, adembeweging, et cetera.). 
 
De tijdmaat kan dus in bepaalde gevallen gerelateerd zijn aan buitenmuzikale tijdmaten, maar in de muziek 
heerst de werkimmanente tijdmaat: de `cadans'. Behalve aan buitenmuzikale tijdmaten, is de cadans 
gebonden aan muzikale stijl- en genrenormen. Een illustratief - maar oneigenlijk want enigszins gebonden 
aan het buitenmuzikale - voorbeeld vormt de courante. De courante is gedurende de eerste helft van de 
zeventiende eeuw de meest gebruikelijke snelle Franse dans, die daarna zijn snelle tempo inruilt voor een 
matig. De latere Italiaanse variant is daarentegen weer sneller. 50  Met de keuze voor een bepaalde 
conventionele vorm of stijl wordt tevens de voorspelbaarheid van de opeenvolging van muzikale delen en 
de tempi in een proces bevorderd.51 
 
Muziek bestaat uit een continu klankproces, zelfs bij Cages 4'33" dat - zij het met een indeling in delen - 
vier en een halve minuut geregisseerd luisteren zonder intoneren beschrijft.52 Muzikale continuïteit wordt 
opgebouwd doordat iedere noot of rust een tijdsduur projecteert. De auctor delegeert dit continuüm, dat 
op zich is samengesteld uit een discontinuïteit van samenstellende delen, naar de stemmen. De samen-
stelling van deze delen berust niet op continuïteit, maar op iconiciteit, contiguïteit of conventie, dus 
structuureigenschappen. Dat deze structurering van invloed is op de continuïteit in de stem is evident. 
 
De iconische relatie met `de realiteit' die in een drama een grote rol speelt is bij muziek nauwelijks van 
belang. Muziek kent geen op `de werkelijkheid'53 lijkende chronologie, zoals in de dramatische wereld 
meestal wél het geval is. De veronderstelling dat in een drama de tijd doorloopt omdat er sprake is van een 
opeenvolging in de gebeurtenissen waarnaar taal kan verwijzen, is van een andere orde dan de continuïteit 
die in de muziek de duur van het werk overspant. Muzikale continuïteit is niet opgebouwd uit verwijzen 
naar het buitenmuzikale, maar uit klinken.54  Een werk duurt zolang als het klinkt - waartoe ook de 
klinkende stilte behoort. Overigens kent het drama ook een temporaliteit op het niveau van de betekenaar, 
maar deze wordt vaak naar de marge verschoven (zie hoofdstuk 6). Zelfs als een muzikaal teken al 
iconische relaties met het buitenmuzikale onderhoudt (onomatopeeën, programmamuziek), dan staat toch 
altijd de muzikale vorm voorop. Grof gezegd: het blijft allereerst muziek. Het gaat niet om een abstract 
begrip `het stromen van de Donau' of `de fasen in het klinken van de stilte' dat net zo goed met een 
woord zou kunnen zijn aangegeven, maar om de tonen en hun relaties, de muzikale morfologie en syntaxis. 
Dat betekent dat de temporele eigenschappen van die realiteit nauwelijks of niet overgedragen worden als 
leidraad voor muzikale strategieën, terwijl narratieve genres juist veelvuldig gebruik maken van `de realiteit' 
voor de temporele vorm van een intrige. 
 
Iconiciteit komt wél zeer veel voor als tekenrelatie binnen het muzikale werk. Daarom is het mogelijk dat 
muziek wel `in medias res' begint, bijvoorbeeld door te openen met de opeenvolging dissonant 
� consonant wanneer een opeenvolging consonant � dissonant � consonant conventie is. Dergelijke 
mogelijkheden worden in muziek echter bemoeilijkt doordat ieder begin als zodanig niet anders kan 
worden opgevat dan als een begin. Muziek moet voor een groot deel haar eigen `zeggingskracht' telkens 
opnieuw opbouwen door herhaling van bepaalde klankvormen, zij semantiseert zichzelf als het ware.55 Pas 
in retrospectief kan dan het klinkende begin een `begin in het midden van de klankvorm' blijken te 
betekenen. 
 
De tekenrelaties op basis van contiguïteit zijn eveneens van zeer groot belang voor de temporele ordening. 
De aansluiting van een begin op een einde kan zodanig worden weergegeven dat het ene fragment 
voltooid wordt in een slotformule, of abrupt eindigt; terwijl het andere aanvangt met een openingsformule, 
een inchoatieve inzet; of begin en einde zijn vervlochten of worden overbrugd met een overgangspassage.  
 
Geheel anders is de impact van de conventionele tekenrelaties met betrekking tot de auctoriële ordening.56 
Zeer veel structuurelementen die de muzikale temporaliteit mede bepalen, zijn conventioneel. De analyse 
van de auctoriële temporaliteit begint bij het vormtotaal, bijvoorbeeld lied, dans, suite, rondo, sonate, 
symfonie, concert, en onderscheidt daarna de eerste fragmentatie, et cetera. De meeste vormtotalen 
kennen hun eigen, voor een groot deel conventionele, geleding. Conventioneel bepaalde vormen zijn 
gesystematiseerd in stijlen. 
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auctoriële figurativiteit 

Herhaaldelijk is er op gewezen dat de grafische tekens in muziek tijdsduur aangeven. Dit heeft tot gevolg 
dat de tijdvorm in muziek tot in de kleinste eenheden bepaald is. Op het niveau waar de tijdeigenschappen 
in een vorm geconcretiseerd worden lijkt het moeilijk de positie van auctor en stem scherp uit elkaar te 
houden, omdat muziek fundamenteel speelt met de verhouding tussen beide. Niettemin is de scheiding - 
zelfs op het kleinste niveau waar beide posities tegen elkaar `stoten' - betrekkelijk eenvoudig aan te geven, 
door vast te houden aan het onderscheid tussen aritmetische en procesmatige temporalisering, tussen 
vorm en vorming, tussen forma formata en formans.57 
 
Wisselingen van tooncentrum of metriek luiden meestal `ingrijpende'58 veranderingen in het krachtenveld 
in, maar dat hoeft niet. Als deze wisselingen zich frequent en in snelle opeenvolging voordoen, kan een 
verandering van dynamiek bijvoorbeeld veel ingrijpender zijn. Daarom is de prominentie van de 
markeringen in de presentatie van de klankvorm en in de gepresenteerde klankvorm een noodzakelijke 
voorwaarde om te kunnen bepalen wanneer processen beginnen of eindigen. Net als bij het drama 
vormen markeringen in de presentatie meestal ook segmentgrenzen, zoals eindstrepen of talige 
uitdrukkingen die een nieuw deel aangeven. In de gepresenteerde klankvormen bezitten onderbrekingen 
van uiteenlopende aard (stiltes, tonaliteitwisseling, snellere notenwaarden en dergelijke) segmenterende 
kracht. Maar heel vaak doet zich ook een overlappende segmentatie voor. 
 
Een cadans creëert een aritmetische tijdgeleding in teleenheden, kortweg `tel' genoemd. Tellen, pulsen en 
accenten hebben als zodanig, als aritmetische eenheden geen duur, en de markering van een puls is geen 
gebeurtenis op zich maar bepaalt de plaats waarop - of met betrekking tot welke plaats - muzikale 
gebeurtenissen optreden.59 
 
Cadansen van tellen kunnen snel of langzaam zijn ten opzichte van interne of externe referentiemoge-
lijkheden. Auctorieel wordt de snelheid van een cadans aangegeven met tempoaanwijzingen en koppelt 
daarmee twee temporalisaties aan elkaar, bijvoorbeeld door een verwijzing naar de metronoom, waarbij de 
muzikale eenheid in tellen aan de chronometrische eenheid minuut wordt verbonden. Minder strak zijn de 
hiervoor reeds genoemde uitdrukkingen als `lento', `andante', `moderato', `allegro' of `presto'. Maar ook 
voor deze tempi is een buitenmuzikale maat nodig. Van oudsher is daarom gezocht naar een `tempo giusto' 
ten opzichte waarvan een cadans als langzaam of snel kan worden ingezet.60 Het meest `natuurlijke' tempo, 
dat de minste spanning oplevert, is in de experimentele psychologie met behulp van metronomen 
onderzocht en zou op 100 slagen per minuut liggen.61  
 
Sommige muziek bevat geen geïntegreerde, regelmatig verschijnende ijkpunten, zodat er nauwelijks sprake 
is van `cadans', bijvoorbeeld in de middeleeuwse liturgische zang, waar eenheden van wisselende lengte 
optreden. Dat geldt evenzeer voor de tegenpool van de niet-metrische muziek, de sterk onregelmatige 
metriek. 
 
In de meeste westerse tonale muziek is echter niet alleen de cadans maar ook het regelmatige metrum 
fundamenteel.62 Metrum ontstaat als de cadans van tellen op zijn beurt geleed wordt door een patroon van 
enigerlei accentueringen. Het zijn deze markeringen die meer gevoeld dan gehoord worden.63 Doordat mensen 
in staat zijn hun interne ritmes te synchroniseren met die van de muziek kunnen zij op de komst van ieder 
accent anticiperen.64 
 
Er bestaat een algemene consensus in de literatuur, geschraagd door resultaten uit de experimentele 
psychologie, over de omvang waarin ongedifferentieerde tellen in een cadans worden gegroepeerd tot 
`vatbare' eenheden. Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van de culturele context. Maar in de West-
Europese tonale muziek worden het meest metrische groepen van twee gevormd, gevolgd door groepen 
van vier. De groepering in drieën komt minder voor, terwijl een vatting van vijf of zeven pulsen 
nauwelijks wordt geregistreerd.65 De binaire maatsoort komt daarom ook het meeste voor, gevolgd door 
de ternaire.66 De cadans of het metrum bieden een interne schaal, absoluut in zijn periodisering, waarmee 
de duur en snelheid van het klankproces kan worden gemeten.67 Bovendien kan het hoofdaccent als een 
doel van de ritmische beweging, als een ritmisch richtpunt fungeren.68  
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Overigens betekent dit allerminst dat cadans en metrum strikt regelmatig moeten zijn, in het `rubato' 
schommelt hun snelheid nogal. Uiteraard moet ook hier van geval tot geval worden vastgesteld welke 
pulseringen intensief genoeg zijn om zinvol van markeringen te kunnen spreken. Zeker bij een hoog 
tempo zullen de metrische hoofdaccenten eerder als telwaarde gelden dan de nevenaccenten.  
 
Ritmische modi zijn bepaald door de manier waarop zwak geaccentueerde tellen gerelateerd zijn aan sterk 
geaccentueerde; soms is het criterium niet accent maar lengte. De meest bekende ritmische modi zijn de 
aan de prosodie ontleende jambe (∪ -)( ) , anapest (∪ ∪ -)(  ), trochee (- ∪)(  ), dactylus (- ∪ ∪)(  ), 
amfibrachys (∪ - ∪)(  ) en de spondee (- -)(  ).

69
  

 
Metrum en ritme worden beschouwd als onafhankelijke maar complexe interactieve verschijnselen. De 
tellende strategie vanuit het metrum is zo sterk dat deze kan voortduren, zelfs als er stimuli zijn die tegen 
dat metrum ingaan. Hierdoor kunnen syncoperingen, uitstel en bindingen worden ervaren binnen een 
gegeven metrum.70 
 
Het laatste element dat gebaseerd is op een aritmetische verdeling van de geïntegreerde tijdmaat is ritme. 
Ritme is in de hier gebruikte engere zin de bewerking van in cadans en metrum gegeven tijdsdelen en lijkt 
daarmee een `proces'- categorie te vormen. Maar ook hier gaat het om `temps' en niet om `durée' in de 
terminologie van Bergson: ritmiek is auctorieel in zoverre het een aritmetisch schema, een patroon vormt, 
zoals bij een dansritme.71 Met dit ritme wordt een raster gebouwd van tijdsgeleding tegen de achtergrond 
waarvan het muzikaal proces zich kan voltrekken. Het betreft bijvoorbeeld reeksen die de ritmische bewe-
ging vertragen of versnellen als de figuur minder of meer noten telt dan de voor dat fragment gebruikelijke 
verdeling van de metrische eenheid, antimetrische figuren of hemiolen.72  Doordat de temporalisaties 
cadans, metriek en ritmiek berusten op een geïntegreerde eigen maat, kan deze tijdmaat wisselen: de 
teleenheid, de notenwaarde en het tempo van de cadans kunnen veranderen, alsmede het metrisch of 
ritmisch schema. 
 
Ritme in bredere zin benoemt het patroon van markeringen op een hoger niveau dan ritme in engere zin 
dat betrekking heeft op de bewerking van de geïntegreerde tijdsdelen in cadans en metrum. Ter 
onderscheiding van beide vormen zal ritme in engere zin `metrisch ritme' worden genoemd. Zo kan de 
motiefherhaling binnen de afzonderlijke delen van een compositie een ritme vormen, of de opeenvolging 
van inzetten van melodische lijnen. Ook de wisselende dichtheid van stemmen73 kan een ritmisch patroon 
vormen en zo constitutief worden voor de muzikale vorm.74 
 
Voor het zetten van een ritme is het begin belangrijk: in het begin wordt een patroon van kenmerken 
gebouwd op basis waarvan de volgende puls kan worden verwacht. Het geeft de marges en proporties 
weer waarvan de auctor zich bedient. De tijdperiode waarover op een bepaald moment overzicht kan 
bestaan fluctueert afhankelijk van het aantal tellen per tijdseenheid en het aantal gelijktijdig optredende 
stemmen. Een grotere dichtheid van het aantal stemmen is een van de procédés waarmee het einde zich 
toont: met de tutti krijgt de afronding een groot draagvlak. Met betrekking tot de tellen per tijdseenheid 
kunnen zowel een vertraging of een versnelling een voltooiend aspect manifesteren. 
 
Op globaal auctorieel niveau bepaalt de schikking van de afzonderlijke delen de grotere vorm, zoals deze 
beschreven is in de muzikale vormleer. Zoals eerder gesteld ontstaan lineariteit en cycliciteit uit het 
samengaan van oriëntatie en sequentialisatie. Tegelijk is daarbij opgemerkt dat een proces alleen circulair is 
door het onderdrukken van heterogeniserende krachten. De cycliciteit van herhaalde patronen is in 
verschillende vormen van `minimal music' bijvoorbeeld verbonden met lineariteit in een toe- of afname van 
de ambitus, van het aantal of de duur van de noten, van de mate van patrooncompleetheid, van de toon-
sterkte, et cetera. Bij meerstemmigheid van dergelijke patronen is het van belang of de stemmen ten 
opzichte van elkaar verspringen, dan wel verschuiven.75 Verschuiving brengt een gespannen verhouding 
ten opzichte van het tijdraster teweeg, verspringing niet. Een inmiddels klassiek voorbeeld van 
verschuiving is Reichs PIANO PHASE (1967), dat gebaseerd is op de herhaling van eenzelfde figuur door 
twee piano's, waarbij de tweede piano zeer geleidelijk versnelt, net zolang totdat beide piano’s weer 
synchroon lopen.76 
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De simultaneïteit en synchroniteit 77  van meerstemmige muzikale processen vormen een belangrijk 
compositie-element. Zogenaamde `latente simultaneïteit' is gegeven door het performatieve karakter van 
de muzikale gebeurtenis. Alle stemmen krijgen een instrument, een instrument dat daarom van meet af 
aan opgesteld staat en zo de anticipatie op zijn gebruik rechtvaardigt. Vaak wordt in een partituur een lijst 
van aantal en soort instrumenten opgenomen, analoog aan de lijst `dramatis personae' bij een drama. En 
ook al wordt niet iedere stem volledig uitgeschreven als deze een tijd lang geen klank draagt, zij vormt nog 
altijd deel van het palet. Het totaal van de stemmen waarop een compositie aanspraak maakt levert wat 
hier `latente simultaneïteit' wordt genoemd. De wisselingen in de configuratie van stemmen hoeft 
weliswaar niet zo'n grote betekenis voor het krachtenveld binnen een muzikaal deel te bezitten, maar vormt 
voor een afgerond muzikaal deel meestal wel een segmenteringcriterium. Uiteraard hangen deze criteria af 
van contexten als stijl, vorm en het idioom van de betrokken componist, generaliserend lijkt het althans 
voor de westerse tonale muziek gerechtvaardigd om de stemmenconfiguratie, als toestandsvariabelen 
voor - een contextafhankelijk niveau van - segmentering te gebruiken. 

beweegredenen voor auctoriële temporalisatie 

De gedaante van de tijdfiguren geeft de reden voor hun constructie vaak weer: progressie of terugkeer, 
lineaire open reeksen of cyclisch gesloten delen. De bewuste beleving van tijd is onomkeerbaar: van het 
verleden af naar de toekomst. Niettegenstaande het gegeven dat muziek met een eigen tijdmaat andere 
vormen kan creëren waarin met een reprise of variatie van eerder verloop van de klankvorm de suggestie 
kan worden gewekt dat `het verleden' terugkeert, blijft de beleving lineair verlopen. Hypotheses en hun 
bekrachtiging ten aanzien van de vormen verlopen immers lineair mee. Daarom werkt de term `cyclisch' 
misleidend: herhaling is niet cyclisch, maar kent de kracht van de bevestigde herkenning. De symmetrisch 
gebalanceerde vorm van het driedelige lied ontwikkelt op het eerste gezicht geen (grote) verandering van 
het derde deel ten opzichte van het eerste, maar bevestigt de geanticipeerde herkenning. Toch 
transformeert het middendeel het afsluitende A-deel in de meeste gevallen. Ook hier is de term ‘cyclisch’, 
net als de andere ruimtelijke metafoor ‘lineariteit’ misleidend. Het is daarom van belang in concrete 
gevallen aan te geven waaruit de lineariteit dan wel cycliciteit blijkt. Andere tijdfiguren zijn juist gemoti-
veerd door de voortdurende ontkrachting van hypotheses. De bestemming van de herinnering of de 
anticipatie kent perspectief: plotseling valt de reden voor eerdere presentatievormen op zijn plaats, of valt 
de tijdsduur en de vorm van latere vormen te voorspellen op basis van het gebruikte idioom. Het verleden 
staat vast, de toekomst is open.  
 
Met de keuze van een tempo heeft de auctor een belangrijk instrument in handen om spanning te creëren, 
bijvoorbeeld door af te wijken van een regelmatig tempo - regelmatig binnen, maar ook buiten de muzikale 
vorm. Grof gesteld schijnen psychologische experimenten de intuïtie te ondersteunen dat een versnelling 
ten opzichte van het `tempo giusto' eerder euforisch werkt, en een vertraging eerder dysforisch.78  
 
De `betekenis' van een auctoriële temporele vorm is sterk afhankelijk van de mate waarin het voor een 
recipiënt mogelijk is overeen te stemmen met het auctorieel geïmpliceerd temporeel bewustzijn. Tussen 
het akoestische en het muzikale ligt immers een semiotische verwerking. Dit geldt onder meer het ritme 
van spanning en ontspanning, muzikale stijl en intertekstuele verwijzingen. Er bestaat bovendien een 
sterke samenhang met stilistische normen, bijvoorbeeld met de elasticiteit ten aanzien van het `rekken' van 
de tijdsduur naar een oplossing. 
 
Eerder is al gesteld dat besef van tijd voortkomt uit een tijdelijke interval tussen het optreden van een 
behoefte en de bevrediging ervan. Deze weerstand doet een moment ervaren als polariteit van `nu' en 
tegelijk `nog-niet'. Op auctorieel niveau wordt daarom een verdeling aangebracht tussen stabiliteit en 
instabiliteit, die zich manifesteren als momenten van rust en spanning. Ten aanzien van het drama werd 
reeds opgemerkt dat de afstand tussen behoefte en bevrediging niet uitsluitend in termen van verleden of 
toekomst hoeft te worden opgevat: fascinatie doet zich voor als behoefte en bevrediging, indien stabiliteit 
en instabiliteit simultaan in het heden wedijveren. Dit kan zich voordoen in het gelaagde verloop van 
meerstemmige muziek, bijvoorbeeld bij een verspringende periodestructuur, maar dat hoeft niet. 
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Afhankelijk van de fascinatie of de aandacht voor het tegenwoordige moment wordt de tijdschatting en de 
tijdhorizon beïnvloed. Ook hiervoor kan een strategie ontworpen zijn waarin vernauwing, verwijding, 
fascinatie in het heden en spanning op de toekomst gedoseerd zijn in een eigen verloop. 
 
Stabiliteit treedt op als processen voltooid zijn en er geen weerstand meer te overbruggen is. De opening, 
het begin, is zo belangrijk omdat in het begin de isotopieën worden opgebouwd, waarmee in het 
typematige de voorspelbaarheid van het werk aangedragen wordt, en de criteria voor stabiliteit. Naast de 
teleologische vorm, gemotiveerd vanuit doelgerichtheid, is onder andere de aleatorische te onderscheiden 
die de ontwikkeling van het toeval toont en het unieke van het ene moment genereert. `Minimal music' 
maakt op haar beurt van de herhaling een hoofdprincipe en lijkt daarmee de segmentatie en de temporele 
richting van de muziek te ondermijnen. In het algemeen wordt continuïteit of stasis overgebracht door 
middel van herhalingen zonder richting. De bijbehorende tijdopvatting is niet verbonden met evolutie, 
verbeeld in de metafoor van de rivier, noch met de dobbelsteen, maar met bijvoorbeeld het `illo tempore' 
van het ritueel óf het Postmodernistische buitenspelzetten van evolutie, getuige alleen al titels als QUATOR 

POUR LA FIN DU TEMPS (Messiaen).79 Maar ook lineaire vormen kunnen geselecteerd zijn om de `tijdloos-
heid' te willen benaderen. Zo noteert De Groot over De Leeuws composities: 
 

`Het irreversibele maakt De Leeuws werk tot tijdkunst: zij heeft een welbepaald verloop en articuleert in dit op-
zicht geen stasis. Is het hierin dat zijn visie op muziek zich verwerkelijkt? Het lijkt erop dat zich een nog niet 
eerder genoemd aspect van symboliek toont, dat naar vergankelijkheid wijst en deze tevens realiseert: "Maar juist in 
de vergankelijkheid van het muziekgebeuren, in dat kleine tijdvlekje is alles geconcentreerd wat de menselijke 
uitdrukking kan geven. In en door de vluchtigheid zelf wordt het tijdloze aangeraakt. In die zin is muziek maken 
te zien als een spirituele training. De menselijke geest vindt zijn grootheid, niet in het [zich] vastklampen aan 
bestendigheden, maar in zijn capaciteit tot continue transformatie."' 80 

 
Naast de motieven voor temporalisering binnen een deel, geven de verbindingen tussen muzikale delen de 
wijze weer waarop het tijdbewustzijn wordt gemanipuleerd. Finkbeiner spreekt analoog aan de theorieën 
met betrekking tot visuele media over collage- of montagetechnieken. Collages doen de aangrenzende 
onderdelen overvloeien, montages laten duidelijk de verwerkingsmodi zien op de breekpunten.81 Bij de 
collage is de begrenzing ondergeschikt aan de overgang. De montage daarentegen toont de overgang 
tussen het ene muziekfragment en het andere scherp. Deze termen suggereren een buitensluiten van de 
opeenvolging, van het voortzetten in de lineaire tijd, ten gunste van een statische juxtapositie. De spanning 
bestaat dan niet uit een polariteit in de temporele opeenvolging maar uit de vergelijking tussen de delen. 
Een andere variant is gegeven in Stravinsky’s SYMPHONIES D'INSTRUMENTS À VENT (1920) waarin harde 
montage én continuïteit gecombineerd zijn.82 De wijze waarop de passage van het ene deel naar het andere 
deel in zijn proceskarakter kan worden benoemd, zal in de volgende paragraaf, de temporaliteit van de 
stem in muziek, worden beschreven. 

8.6 de temporaliteit van de stem in muziek 

De tijdfiguren en concepties van stemmen liggen ingebed in het globaal auctorieel perspectief. Een stem is 
een in de notentekst beschreven kracht die als agens of als patiens in een muzikaal proces kan functione-
ren. Het begrip proces betreft niet louter het verloop van uiterlijke gebeurtenissen als kwantitatief patroon, 
maar slaat op syntactische kwaliteiten, aangevoerd door krachten met een grootheid en dimensie. De 
beschreven kracht veronderstelt door zijn gerichtheid op de intonering een verankering in een `ik-hier-nu' 
van de instrumentalist. Dit impliceert dat deze ene beschreven kracht met behulp van klanken kan worden 
uitgedrukt. Maar, zoals reeds eerder gesteld: de beschreven kracht is niet per se gebonden aan één stem, 
waardoor de band tussen de lokale positie in het klankproces en de specifieke stem erg los kan zijn. De 
verdeling van het lokale krachtenveld over de verschillende stemmen - of binnen één stem - kan daarom 
alleen in concrete gevallen worden benoemd. De differentiëring naar stemmen in de simultaneïteit van het 
klankproces en de textuur wordt hier daarom niet uitvoerig besproken. Het gaat er vooral om de instantie 
te beschrijven die het klankproces in zijn dynamische `wordende' kwaliteit bepaalt. 
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gesubjectiveerde tijd 

Gesubjectiveerde tijd is de temporaliteit vanuit de positie binnen de dynamiek83 van een proces. Hier 
betreft het beweging op basis van muzikale krachten in de deelprocessen van de verschillende stemmen. 
 
Met de gesubjectiveerde tijd presenteert (niet representeert, want dan zou zij geobjectiveerd zijn!) de stem 
tegenwoordige gebeurtenissen steunend op de synthese van retentie en protentie. Het gaat dus niet alleen 
om tegenwoordige klankvormen die verleden worden, maar ook om verleden en toekomstige 
klankvormen die respectievelijk tegenwoordig blijven en worden. Het aritmetische `nu', zonder grootheid 
en positie wordt dus pas gesubjectiveerde tijd op het moment dat het wèl grootheid en positie krijgt door 
de uitweiding met retentie en protentie. Dit verschijnsel wordt samengevat met het begrip `tijdhorizon'.84 
Muziek kan misschien worden opgevat als een reeks punctualiteiten, maar in het proces gaat het om de 
opbouw van de reeks en niet om de punctuele elementen als zodanig. Het procesmatige karakter van een 
melodie bestaat uit de opeenvolging van intervalrelaties, niet uit een serie noten (zoals in het melos). Het 
gesubjectiveerde heden bestaat daarom uit de synthetisering van retentie en protentie85, vanuit de positie 
in het proces. Tegelijk brengt muziek ook voortdurend punctualiteiten aan, door telkens een moment te 
markeren. De prominentie van het moment én de retentie of protentie86 daarvan in het heden vormen 
samen de spanning van de voortdurend verschuivende muzikale actualiteit. Zo grijpen continuïteit en 
discontinuïteit van de stemmen en de auctor in elkaar. 
 
Tevens waarborgen het verleden en retentie het opeenstapelen van informatie in de muzikale semiosis. De 
voorafgaande gebeurtenissen spelen in op de manier waarop het tegenwoordige gebeuren wordt 
gepresenteerd. Er vindt groei plaats van de informatie tot aan het einde. Dit wil niet zeggen dat in de loop 
van een uitgevoerde compositie alle tekenrelaties zodanig worden aangeboden dat ze in hun totaliteit mee 
zullen spelen in de decodering.87 Los van de beperkingen die het menselijke geheugen stelt, is in een 
proces allereerst alleen de vergelijking met naburige elementen (volgens het principe van contiguïteit, of 
door bemiddeling van indices) en tussen herhaalde elementen (door bemiddeling van iconische be-
trekkingen) van belang. De vraag hoe men weet in welke fase elementen van het cumulatieve paradigma 
beginnen te verdwijnen, is ten dele afhankelijk van de opbouw van pertinente tekenrelaties door herhaling, 
bijvoorbeeld motieven, of tonaliteit. Uiteraard is de dichtheid van re- en protenties proportioneel aan het 
vermogen om relaties te structureren tussen schijnbaar afzonderlijke gebeurtenissen. Hierbij kunnen 
stilistische normen (de vergelijking met de conventioneel tekengebruik) een ondersteunende rol spelen.88  
 
Naast aspecten met betrekking tot het verleden zijn die van de toekomst te onderscheiden. Het idioom 
kan er op gericht zijn voorspelbare of onvoorspelbare mogelijkheden aan te reiken. Het behoeft nauwe-
lijks betoog dat de gerichtheid op de toekomst naar het einde van de compositie zal afnemen.89  

geobjectiveerde tijd 

Objectivering geleedt de muzikale gebeurtenissen in het ‘vroeger’ of ‘later’ zijn dan een bepaald tijdstip. 
Dit kan zoals bij een fuga een imitatie zijn, waarbij de ene stem de temporaliteit van de andere overneemt, 
maar dat hoeft niet. In de schikking van deze gebeurtenissen is de mate van (dis-)continuïteit van het 
proces erg belangrijk. Een geheel staat op zich indien de samenstellende delen zich hechten aan of richten 
op een centraal object (bijvoorbeeld een bepaalde tonaliteit of klankkleur), dat daardoor een duidelijk 
belichaamde positie krijgt. Het object onderscheidt zich dan door hechting van de elementen aan het object. 
Continuïteit is het tegendeel: de elementen kunnen niet op zichzelf staan, hechten zich niet aan een object 
maar zijn gericht op ontwikkeling. De tijd krijgt er vorm als een doorlopend proces, niet als gebeurtenis 
(zie §8.2). Het verschil tussen continuïteit en discontinuïteit is daarmee niet gradueel maar hiërarchisch 
gegeven: wat continu is op het ene niveau is discontinu op het andere. Er is duidelijk sprake van 
gelaagdheid en van meerdere isotopieën. Het zal duidelijk zijn dat in bepaalde gevallen de begrenzing 
binnen een proces daarom niet scherp te trekken valt. Daarbij komt dat gradaties van continuïteit of 
discontinuïteit binnen verscheidene parameters werkzaam zijn: voornamelijk kleur, hoogte, intensiteit of 
duur.  
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Het aritmetische ritme van de auctor (zie §8.5.3) geeft het patroon van de tijdmaat aan waarop in 
stempositie geanticipeerd kan worden. Er ontstaat een soort `habit'. De wording van de muzikale vorm en 
de reconstructie daarvan achteraf zijn procesaspecten die elkaar wederzijds beïnvloeden. Dahlhaus: 

`Schliessen sich die Teile, die im Ablauf des Werkes nacheinander als gegenwärtig hervorgetreten sind und dann 
retentional festgehalten werden, zu einem Kontinuum zusammen, so ist die Erinnerung, die ein gerade präsentes 
Motiv auf ein weiter zurückliegendes als dessen Wiederkehr der Variante bezieht, sprunghaft und diskontinui-
erlich. Die beiden Momente aber, der ununterbrochene Zusammenhalt, der das Fliessen der Zeit musikalisch 
repräsentiert, und das Verknüpfen von Entlegenem, durchkreuzen und verwirren sich nicht, sondern bedingen und 
stützen sich gegenseitig'.90 

temporele figurativiteit vanuit stemperspectief 

Muzikale tijdfiguren vanuit stemperspectief worden net als de andere gekenmerkt door hun begin, hun 
einde en het soort (dis-)continuïteit tussen de elementen of delen. Zelfs een `stabiel' klankobject is 
betrokken in de opeenvolging, doordat de continuïteit van een verlengde toon pas gegeven is door de 
passage van ‘nog niet’ naar ‘niet meer’.91 Muziek kan als tijdkunst dus tegelijk de passage van tijd en tonen 
articuleren. Of anders geformuleerd: muziek articuleert met tijdfiguren in (andere) tijdfiguren. 
 
Bij het gebruik van termen als `begin' of `einde' moet altijd geconcretiseerd worden om welk beginnen of 
eindigen het gaat: het begin van een muzikaal deel, of van een motief, zin, periode. Deze noodzaak is 
gegeven door de verschillende niveaus waarmee muziek is opgebouwd. Voor het begin van een 
klankgebeurtenis in stemperspectief wordt hier de term `inzet' gebruikt, ongeacht of deze inzet tevens het 
begin van een frase of een nieuw deel is. Dus ongeacht het niveau. De opeenvolging van inzetten - ook bij 
meerstemmigheid - geeft de frequentie weer van activiteiten, door Berry het `activiteitentempo' ge-
noemd.92 De inzet kan naar gelang van zijn context markant zijn. Is de inzet markant doordat het een 
inchoatief karakter heeft, dan wordt hier de term `aanzet' gehanteerd.93 Een begin is dus altijd een inzet en 
kan een aanzet zijn. Hetzelfde geldt voor continuïteit en voor het einde. Een proces kan voortduren, maar 
kan bovendien voortgezet worden. En een proces eindigt tenslotte door eenvoudigweg op te houden, 
maar kan daarenboven voltooid zijn (op melisch niveau aangegeven met de term `finalis', of bij een groep 
met `slotformule'). Deze verschillen geven aan of een stem als agens of patiens in het muzikale proces 
betrokken is. 
 
Clifton onderscheidt een aantal soorten beginnen. Zo is de herhaling (in het proces, niet in de structuur) 
een opnieuw inzetten van het begin, maar dan na de beëindiging van een min of meer in zichzelf gesloten 
klankgebeurtenis. De recapitulatie is bij Clifton een terugkeer naar een vorige situatie, maar geen herhaling. 
Een tweede begin ligt daarentegen temporeel dicht bij de eerste inzet en is toch onderscheiden omdat de 
klankvorm essentieel gevarieerd wordt gepresenteerd. 94  Meyer onderscheidt verder nog de reïteratie, 
eveneens een temporeel aansluitende herhaling die geen aanleiding geeft verdere herhaling te verwachten, 
zeker niet als de herhaling redelijk exact is. De reïteratie geeft aanleiding tot vergelijking en variatie.95 
 
Wat betreft het einde kan het volgende worden opgemerkt. Met de stilte na een muzikaal geheel is 
duidelijk dat de klankgebeurtenis niet alleen tot het verleden behoort, maar ook afgelopen is. Deze stilte 
heeft een andere status dan de `klankloze duur' uit de vorige subparagraaf. Weliswaar deelt de stilte na 
afloop de functie om de uiteindelijke vorm te reconstrueren, maar zij is tevens en bovenal een stilte die 
niet muzikaal gevormd is, geen muzikale duur heeft. De afloop wordt door de volgende stilte bevestigd, 
maar in veel gevallen is ook vanuit de klankbeweging duidelijk dat het einde naderbij komt, in de vorm 
van het tenderen naar een inlossing van spanningen door cadensen of andere eindtekens. Onafhankelijk 
van cadensen kan een `semantisch slot' gecreëerd worden, zoals Hatten betoogt, door aan het einde 
belangrijke klankgebeurtenissen nog eens op te sommen of samen te vatten (bijvoorbeeld de coda).96 Deze 
vorm van herhaling verzadigt niet zo snel, omdat het einde van een werk geen aanleiding tot een 
voorwaartse beweging biedt, die door toedoen van een herhaling zou worden af geremd.97 Een einde 
wordt zeer vaak aangegeven door wat Clifton `fall' noemt, een dalende beweging die Schenker al als 
structurele norm voor muziek uit de achttiende en negentiende eeuw trachtte te postuleren. Niettemin 
volstaat de eindgeste niet om een einde als voltooid of onvoltooid te kenschetsen. Het is de inlossing 
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(stabilisering door ontspannen of herhalen) van spanningen die een proces niet alleen laat ophouden, bij 
gebrek aan eindsignalen, maar ook voltooit.98 
 
Voltooiing is mogelijk als eerdere vormen de premisse voor een `conclusie' ondersteunen en een criterium 
voor `compleetheid' inbouwen. Een einde kan onvoltooid blijven als een eerder verschenen gebeurtenis 
incompleet blijft of een te verschijnen gebeurtenis uitblijft. Maar niet ieder onvoltooid einde klinkt als 
ophouden: het kan ook worden overgenomen door een onverwacht nieuw element. Eindsignalen voor de 
afloop in het klankproces die worden gevolgd door een nieuw begin, falsifiëren de hypothese waartoe de 
signalen aanleiding gaven. Dit houdt verband met het gegeven dat voltooiing op het ene niveau niet door 
het andere niveau bevestigd hoeft te worden. Overigens varieert de mate van voltooidheid evenzeer van 
stijl en van werk tot werk. Zo stelt Meyer dat sommige Renaissancistische afsluitingen - als bijvoorbeeld 
het plagaal slot - voor achttiende en negentiende-eeuws publiek wellicht klinken als semi-cadens en onbe-
vredigende afsluiting. Voor wie bekend is met de Renaissancistische muziek zijn deze einden echter wel fi-
naal.99 
 
De continuïteit na een inzet is vanzelfsprekend een `voortzetting', maar deze kan discontinu worden door 
de kwaliteit van de toon, of door de inzet van een nieuw element (in aaneengesloten positie en afbrekende 
of onverbonden begrenzing). Net als ten aanzien van begin en einde werd opgemerkt moet ook voor 
continuïteit aangegeven worden waar deze betrekking op heeft. Continuïteit is bijvoorbeeld in eerste 
instantie verbonden met `voortduren' zoals in de vorm van een liggende noot. Maar continuïteit kan ook 
het voortduren van de beweging betreffen. Het verschil tussen voortduren en beweging is duidelijk bij de 
simultaneïteit van een liggende noot en een reeks in hoogte wisselende noten. Tijd is gemarkeerd en dus 
merkbaar aan verandering. Continuïteit kan in de muziek daarom bijvoorbeeld worden toegekend aan 
duratieve vormen die vaak of lang hetzelfde patroon geven, in snelle opeenvolging van noten die op zich 
geen eigen identiteitsmarkeringen kennen of de liggende toon. Maar continuïteit kan ook betrekking 
hebben op de tonaliteit bevestigd als betrekkingspunt. Kortom: voor continuïteit is het evenzeer zaak te 
bepalen op welk niveau het voortduren of de voortzetting betrekking heeft. 
 
Continuïteit en discontinuïteit worden gecreëerd op basis van de fundamentele vormprincipes 
overeenkomst en verschil. Verschil kan zich in een proces manifesteren als verandering, contrast of inter-
ruptie. Een enkel gebeuren kan veranderen, zoals een liggende toon verandert van kleur of van aanzet via 
duur naar afloop. Voor contrast zijn er minimaal twee elementen nodig, meestal in een bepaalde oppositie. 
Maar zelfs de herhaling van een enkele toon impliceert een contrast in zoverre we twee tonen kunnen 
onderscheiden, de een gevolgd door de ander. Het opponerende karakter blijft dan achterwege. Op een 
hoger niveau kunnen twee tonen immers gesynthetiseerd zijn, zoals bijvoorbeeld een stijgende 
toonbeweging.100 
 
Het synthetiseren op een hoger niveau bepaalt ook het verschil tussen contrast en interruptie. Interruptie 
is een deel van een groter geheel en kent zijn coherentie niet op het eerstvolgende niveau, maar meteen op 
een hoger niveau. De contrasterende relatie is gegeven op gelijk niveau en kent zijn samenhang op het 
eerstvolgende niveau. De interruptie is de inbreuk van het ene niveau op het andere, is hiërarchisch van 
aard. Dit is duidelijk vast te stellen aan de hand van de stilte. Stilte onderbreekt vaak niet als er een 
gemarkeerd ritmisch patroon is gezet, want dan zet zich dit voort in de stilte. De continuïteit is dan vanuit 
een ander niveau gewaarborgd. In die zin scheidt contrastering niet alleen, maar verbindt deze ook.101 Als 
andere bewegingen de tijdmaat voeren, dan is de stilte misschien wel een onderbreking, hoewel dit pas 
duidelijk wordt na de stilte.102 Vanuit stempositie is de verstoring van het metrisch patroon mogelijk als 
syncopatie (`misplaatsing' van een deel van het metrum zodat het aantal pulsen niet verstoord wordt, 
alleen hun dispositie103) of in de tegenstelling van simultane metra.104 Syncopering en polimetriek werken 
ingrijpend als verstoring op een auctorieel gegeven proces, tenzij zij zelf een auctorieel raster, een 
structuur, gaan vormen, een overgang waarvoor alleen in concrete gevallen criteria te geven zijn. 
 
Melodische motieven hebben net als groepen van twee maten meestal een te geringe autonomie om als 
formele eenheid te functioneren (zij geleden te weinig). De vier-maatgroep kan daarentegen vaak wél voor 
kleinste formele eenheid doorgaan105, als de voorzin een spanning oplevert die in de nazin wordt ingelost. 
Het is immers de opbouw en afbouw van spanning die een grote factor vormt in de dynamiek van het 
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muzikaal proces. In de muzikale zin ligt op die wijze een proces vast dat door zijn aanzet en afsluiting 
tegelijk een tekenwaarde door het `gevormd-zijn' in de materie aanreikt. Een soortgelijk procédé met 
grote - gestandaardiseerde - afsluitende waarde is in de volkomen cadens te bespeuren. Zij ondersteunt de 
tonica als tonaal centrum, met een centrifugale spanning naar de dominant, en een centripetale terug naar 
de tonica. De tonale functies dominant, subdominant en tonica worden meestal ondersteund in de metriek. 
 
In de vorm van het meerstemmige klankproces speelt niet alleen de textuur, de relatie tussen simultaan 
optredende stemmen een belangrijke rol, maar ook de differentiëring naar stemmen. De gelaagdheid van 
de muzikale vorm kan pregnant zijn als iedere stem een grote zelfstandigheid van pulsering en geste kent. 
Vermenging van gebeurtenissen door synchroniteit wordt dan vermeden. De gelaagdheid van 
klankgebeurtenissen heeft voor een deel betrekking op de auctor. Dit is helemaal duidelijk bij 
meerstemmigheid waarbij periodische patronen van de afzonderlijke stemmen door ongelijke duur ten 
opzichte van elkaar verschuiven of verspringen. 

motieven voor temporalisatie in de stem 

Temporalisatie wordt voor de stem grotendeels gemotiveerd vanuit het willen creëren van spanning en 
ontspanning.106 `Spanning' is echter geen scherp omlijnd begrip, zeker niet in relatie tot de `toon' die 
etymologisch teruggaat op het Griekse woord `tonos', spanning. Voor de semiotiek is muziek de 
overdracht van energie die als spanning overkomt, en nader te specificeren naar de dimensie waarop deze 
binnen een concrete context betrekking heeft: de pragmatische, de cognitieve en de thymische.107 
 
Het musiceren waartoe de notentekst aanleiding geeft is een /doen/, in de meeste gevallen vanuit een 
spelelement. In relatie tot temporaliteit is het een `tellen' zoals Georgiades stelt. Het tellen alleen al 
veronderstelt een overgave aan het creëren en niet louter ondergaan van een bepaald tijdsverloop, terwijl het 
voortduren van de aangehouden toon niet de lineaire kwantitatieve beweging articuleert, maar de klank-
kwaliteit op zich. De statische klank vermijdt juist temporalisatie. Het is daarom niet vreemd het Notre 
Dame organum te associëren met de uitdrukking van goddelijke tijdloosheid, `a continuum in which to 
flow freely' zoals Cooke het uitdrukt.108 Dit minimale niveau van creëren van een eigen tijd (door deze te 
tellen of juist weg te cijferen) kan worden beschouwd als een daad van vrijheidsdrang, maar deze gedachte 
hoeft hier niet verder te worden ontwikkeld.109 
  
Het ritme verbindt het tijdsverloop met een beweging, die in wisselwerking met somatische aspecten als 
ademhaling of polsslag, maar bovenal met de belichaming van het `doen' of het `tellen' kan staan, en in 
een eigen fysieke en/of somatische spanning uitmondt. In combinatie met de articulatie geeft het ritme 
tevens het energieniveau weer: het vergt een hoog energieniveau om korte stoten uit te voeren (staccato), 
zodat met staccato een grotere nadruk gegeven kan worden dan met legato.110 Het ritme is bovendien 
gegeven in een samenhang van aantrekken en afstoten, bewegingen die in hun afwisseling verschillende 
gradaties van spanning tonen, al naar gelang de gerichtheid van de ritmische beweging op een bepaald 
moment, een beweging die zich kan voordoen als actie-reactiepatroon van exploratie en effect. 
 
Deze spanning kan geprojecteerd zijn op de pragmatische, thymische en cognitieve dimensie: door het 
medium van de temporaliteit geeft het subject zich rekenschap van de dialogische beweging tussen doen 
en voelen.111  Uitstel van verwachte klanken, herkenning door herhaling, completering, de bevredigende 
conclusie: het zijn allemaal aspecten die een lineaire temporaliteit ondersteunen. De afwisseling van 
aantrekken en afstoten heeft daarin zijn eigen kritische drempels: bij herhaling kan de spanning stijgen, 
maar op een bepaald moment wordt een ommezwaai verwacht. Een verstoring van metrische schema's 
kan volgens Meyer bijvoorbeeld aangebracht zijn, niet alleen om een beweging te intensiveren, maar ook 
om een metrisch schema te `herconditioneren'. Dit geldt vooral voor ternaire metra die in het algemeen 
geen secundaire accenten toelaten.112 Zoals bij de behandeling van de semiotische status van muziek reeds 
is gesteld: de in een cultuur voorhanden zijnde (temporele) categorieën van esthetisch bewustzijn zijn 
uiteindelijk de beslissende instrumenten waarmee de betekenis van de muzikale temporaliteit zich kan 
voltrekken. 
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8.7 tijd en het intoneringsproces 

Dahlhaus stelt zich de vraag `ist Musik `in der Zeit' oder hat sie umgekehrt `Zeit in sich',113 en tekent 
daarbij aan dat muziek als herhaalbaar muzikaal werk kan worden opgevat, of als niet-herhaalbaar unieke 
uitvoering. Ten aanzien van de notentekst stelt hij: 

`…so kann von dem notierten Werk - und das von der Notation Gemeinte ist das `Werk selbst', das als identi-
sches in sämtlichen Aufführungen wiederkehrt, so verschieden sie als akustische `Realisierungen' auch sind - gesagt 
werden, dass es gerade umgekehrt `Zeit in sich enthält'. Und dass es der Sinn der immanenten Dauer ist, zur 
realen zu werden, ändert nichts an der Differenz zwischen den Zeitformen.'114 

De status van de temporaliteit in de notentekst in relatie tot uitvoeringen kan aldus geformuleerd 
ondersteund worden. Daarenboven is in het intoneringspotentieel niet alleen rekening gehouden met de 
muzikale vorm, maar ook met aspecten van de vorming. Daarom is het nodig kort stil te staan bij de 
temporele invloed van de uitvoeringswijze.115 
 
Een notentekst bevat intoneringspotentieel gericht op de uitvoering van de muziek. De context 
waarbinnen deze uitvoering plaatsvindt kan sterk wisselen, maar in het algemeen gaat het in de westerse 
cultuur om ruimtelijk en temporeel afgescheiden activiteiten. Om te verzekeren dat het verlangen naar 
continuering tot de afronding aan het einde vervuld zal zijn, worden rituelen vaak in begrensde ruimtes 
gehouden, concertgebouwen of operahuizen, schrijft Clifton. Daar kan aan worden toegevoegd: op 
`gezette' tijden. Een muzikale activiteit wordt in het algemeen omgeven door spatiotemporele drempels: er 
is een overgang van het `dagelijkse' naar het muzikale en terug. Afhankelijk van stijl en historische periode 
is er in een notentekst rekening gehouden met momenten waarop het publiek niet alleen na afloop, maar 
ook tijdens het proces reageert op het gebodene. Sommige contemporaine muziek, zoals MOMENTFORM 
van Stockhausen tracht deze ingeburgerde preconcepties te doorbreken. 
 
Binnen de partituur staan diverse uitdrukkingen die betrekking hebben op de intonering. Deze zijn evident 
waar zij onder andere betrekking op de articulatie (portato, legato, staccato etc), en op het tempo. De 
articulatie vormt een onderdeel van de tijdsdimensie in zoverre zij berust op een spanning tussen de 
feitelijke duur en de ritmische duur van de notenwaarden.116 Iets minder duidelijk is de invloed van de 
genoteerde notenwaarden. Zoals bekend is een notenwaarde relatief. Bij een tempo van MM.60 duurt een 
kwart een seconde; bij een tempo van MM.120 duurt een halve een seconde. Het verschil tussen een 
3/4-maat en een 3/2-maat hoeft dientengevolge niet hoorbaar te zijn. Toch zal de notatie in 3/2 
waarschijnlijk een rustigere indruk in het notenbeeld en in de intonering tot gevolg hebben, een residu van 
de interpretatiewijze uit de zeventiende eeuw. 
 
Het gegeven dat de metronoom een verbinding legt met de `wereldtijd' maakt de geïntendeerde 
intoneringstijd eenvoudiger te achterhalen dan ten aanzien van vroegere composities mogelijk is. Dit zegt 
uiteraard nog weinig over de uitvoeringstijd.117 Geregeld doemen herinterpretaties op die `nieuwe sleutels' 
tot een afwijkend tempo aanreiken, zoals in 1980 toen Talsma een veel langzamer tempo voor de klassieke 
muziek propageerde.118 Het vaststellen van tempi is uiteraard een zeer belangrijk aspect van de muzikale 
interpretatie. Maar ook hier doet zich net als voor de relatie tussen drama en theater de vraag voor of het 
meer om een uitvoering of meer om een opvoering gaat. Zonder de vele argumenten die aangedragen zijn 
binnen discussies omtrent `werktrouw' te willen bespreken óf te bagatelliseren, is het duidelijk dat ten 
aanzien van de uitvoering alleen normatieve oordelen gegeven kunnen en moeten worden. Uiteindelijk 
gaat het om een intonering binnen een hedendaagse context, waarin zelfs het `letterlijke' van welke tekst 
dan ook al van zeggingskracht verschoven is. 
 
Van belang is eveneens de wijze van musiceren: is er sprake van een hiërarchische sociale structuur, zoals 
bij een orkest met dirigent, dan kan een andere, eventueel complexere temporaliteit gestalte krijgen dan bij 
een `gelijkvloerse' musiceervorm. Al naar gelang de instrumentkeuze zal er een binding bestaan met de 
fysieke mogelijkheden van instrumentalist en instrument. Adembeweging, mogelijke frequentie van 
handbewegingen en dergelijke beïnvloeden de temporaliteit. Evenzo zal er afhankelijk van de stijl tijd 
worden ingeruimd om virtuositeit te tonen. Het zelf-referentiële karakter van muziek brengt met zich mee 
dat het proces van spanning en ontspanning en het verworven vermogen muzikale vormen te intoneren of 
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te herkennen alle aandacht kan absorberen. Zoals Dahlhaus en Eggebrecht stellen: muziek wordt niet 
alleen gespeeld, zij is ook steeds een spel op zich.119 
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9 TIJD IN OPERA 
 
 
De opera vormt het laatste genre waarvan de tijdstructuur in zijn algemeenheid aan bod komt, vóórdat in 
het volgende deel een aantal opera’s geanalyseerd wordt. De eerdere notities over de tijd in drama en 
muziek die voor een groot deel eveneens te betrekken zijn op de opera, worden niet herhaald. In deze 
paragraaf komen uitsluitend onderdelen aan bod in relatie tot de specifieke combinatie van taal- en noten-
tekst in de zang, en op het performatieve karakter voor zover het de opbouw van het ensceneringspo-
tentieel betreft. 

9.1 de auctoriële temporaliteit in muziekdramatische  tekst 

gesubjectiveerde tijd 

De verhouding van de auctoriële positie ten opzicht van de contemporaine actualiteit kan zich zowel in de 
presentatievorm van tekst- en muzieklaag als in de gepresenteerde wereld manifesteren. Vele opera's 
sluiten aan op hun contemporaine politieke of religieuze actualiteit. 1  Zeker zo vele gebruiken een 
historische distantie.2 Een groot aantal werken toont een verhouding tot de sociale werkelijkheid, of dit nu 
in een - voor de moderne recipiënt misschien versluierd - allegorische vorm gebeurt of in het realisme van 
sigarettenfabrieken. 3  Vrijwel alle opera's reflecteren echter algemener dan louter politiek, religieus of 
sociaal de `condition humaine', in het heden geplaatst4 of terugkijkend in een mythische omgeving. Slechts 
een beperkt aantal opera's plaatst hiertoe de intrige in een - al of niet utopische - toekomst.5 
 
De gesubjectiveerde tijd geeft in de vergelijking tussen de auctoriële positie en de datering van intrige en 
compositie de aanleiding tot een oordeel over het tijdsbeeld waarin de compositie is ontstaan.6 Dit geldt 
evenzeer voor de in de loop der tijden wisselende normen betreffende het soort intriges waartoe opera 
geëigend wordt geacht. Busoni geeft aan dat in de opera niet de nabootsing van de realiteit moet worden 
nagestreefd, maar een schijnwereld. Verdi oppert dat het nabootsen van de wereld goed kan zijn, maar dat 
het veel beter is een werkelijkheid te verzinnen.7 Hoe dit ook zij, in zijn algemeenheid wordt – naast de 
hiervoor aangestipte relaties met de actualiteit - in vele libretti juist het `andere wereld'-karakter benadrukt, 
of het nu gaat om sprookjes8 of om historisch realistische werken. Ook in de notentekst is de suggestie 
van het bovennatuurlijke meermaals te vinden: Russische componisten hanteren vanaf Glinka de 
chromatiek binnen een diatonisch systeem als zodanig.9 Op de eventuele oorzaken van deze stofkeuze is 
in hoofdstuk 6 aandacht besteed. Hier volstaat het argument ex negativo dat, doordat de muzikale compo-
nent in opera een dragende rol bezet, pogingen tot realistische uitbeelding bijna gedoemd zijn te misluk-
ken, tenzij de muziek diëgetisch is gemotiveerd. Ter ondersteuning van de geloofwaardigheid gebeurt dit 
laatste dan ook dikwijls: er komen heel wat zangers als personage en feestpartijen met dans in de opera 
voor. 
 
Auctoriële betrekkingen met de `historische tijd' doen zich niet alleen ten aanzien van de libretti voor, 
maar betreffen ook de muzikale component. Ten aanzien van de muzikale compositie en het daarin 
gebruikte idioom zijn evenzeer betekenisvolle verschuivingen in de datering van kracht. Kennis van 
muzikale vormen maakt het immers mogelijk verwachtingen te creëren of te doorbreken. Met 
vernieuwende composities die een idiosyncratische code opbouwen, doet zich dan de moeilijkheid voor 
dat de interpretanten pas in tweede instantie ontstaan: er heeft zich nog geen `stijl' ontwikkeld.10  
 
De `datering' van een compositie is dus afhankelijk van de relatie met een stijl. Verplaatsing naar 
historische stijlen gebeurt vaak in de twintigste eeuw om operaconventies op de hak te nemen, zoals de 
pastiche op de barokouverture in Brecht en Weills DIE DREIGROSCHENOPER. Niettemin vormt het 
gebruik van oudere idiomen altijd tevens een compositieaspect. Specifiek komt dit tot uiting bij Alban 
Berg, die voor zijn WOZZECK klassieke vormen als bijvoorbeeld de sonate hanteert om zijn anderzijds 
complexe idioom `bij elkaar te houden'. WOZZECK illustreert de constructie van een idiosyncratisch 
idioom naast het gebruik van reeds conventioneel bestaande stijlbetekenissen.11  Het is net zoals ten 



 

 
 
 

91 

aanzien van drama en muziek afzonderlijk, lang niet altijd eenvoudig te beoordelen in hoeverre de histori-
sche situering geconcretiseerd is en tot inferentie van historische codes aanleiding geeft, zoals Andriessens 
DE MATERIE (1991). 
 
De auctoriële toekomstpositie ligt vervat in het potentieel dat met de uitvoeringsinstructies wordt 
aangereikt. Instructies met het oog op een uitvoering kunnen alleen maar gegeven worden op basis van de 
regels die een vigerende muziekdramatische code stelt.12 Dat wil niet zeggen dat deze regels voetstoots 
aangenomen moeten worden: regelstelling en regeltoepassing in een habit evolueren beide. In die zin 
onderhoudt de auctoriële positie evenzeer een band met de actuele kunstpraktijk. Zo beogen Von Hof-
mannsthal en Strauss met ARIADNE AUF NAXOS (1912) een contrast tussen anachronistische elementen 
en historisch correcte opvoeringaspecten uit de tijd van de opera buffo en seria13; en zo zoekt Milhaud 
vernieuwing door de integratie van filmfragmenten in zijn CHRISTOPHE COLOMB. Iconen van de 
operavernieuwing zijn Gluck en Wagner. Heel kort gesteld, verlaat Gluck de gecompliceerde stijl van de 
opera seria voor muzikale eenvoud en continue dramatische handeling; Wagner vernieuwt de operavorm 
onder meer met het concept van het ‘Gesammtkunstwerk’. 14 

geobjectiveerde tijd 

De auctor plaatst vanuit zijn eigen geobjectiveerde positie voornamelijk eveneens expliciet geobjectiveerde 
tijdaanduidingen. Naast de datering van de compositie (een tijdpositie die verwijst naar de historische 
realiteit) worden met het aangeven van de duur en begrenzing van de gepresenteerde situatie(s) in 
bijvoorbeeld bedrijven en muzikale nummers, ook de discontinuïteit dan wel continuïteit van het 
gebodene aangereikt. De selectie van conventionele vormen of stijlen bevordert daarbij net als de isoto-
pieën de voorspelbaarheid van de opeenvolging en de tempi in een proces. In de opera zijn de situaties 
door de muzikale tijdmaat formeel begrensd. Een situatie, afgebakend tot twintig maten in driekwartsmaat 
en in een tempo van M.M. 60 voor de kwart duurt één minuut. 
 
De historische realiteit is een eerste laag waarnaar temporele verwijzingen mogelijk zijn. Vanuit deze laag 
vindt door selectie en combinatie de constructie van de tweede laag, de geschiedenis plaats. De 
strategische volgorde waarin door selectie en combinatie deze geschiedenis wordt gemanifesteerd is de 
plot, de derde laag. De vierde laag vormt de presentatie, de expressie van de tijdfiguren. 
 
historische tijd � geschiedenistijd � plottijd � presentatietijd 
 
De plottijd is strategisch gepresenteerd in zijn verhouding tot de chronologische opeenvolging binnen de 
geschiedenistijd. 15  De plottijd wordt auctorieel dusdanig aangegeven dat deze in wisselende mate 
aanleiding geeft tot inferenties van tijdposities. De presentatie roept dus al of niet vragen op als: wat heeft 
het personage gedaan sinds zijn vorige vertrek, hoeveel tijd is verstreken sinds het vorige bedrijf, en derge-
lijke. Vragen, die een geschiedenis construeren op breukvlakken tussen situaties in. En zeker als het gaat 
om de vragen die de presentatie van de plottijd ten opzichte van de constructie van zijn geschiedenis 
binnen een situatie meebrengt, speelt de formele temporele begrenzing van de situatie in belangrijke mate 
mee. 
 
Dit gegeven kan nog van een andere kant uit worden benaderd. Het streven om personages van `vlees en 
bloed' op te voeren is sinds het ontstaan van het genre, zo'n vierhonderd jaar geleden, veelvuldig 
teruggekeerd. Deels wordt een element van waarschijnlijkheid gezocht in historische stofkeuze en in 
diëgetische motivering van de muziek, zoals in §9.1.1 is aangestipt, voor een ander deel in het refereren 
naar alledaagse en `levensechte' handelingen en situaties. 
 
De moeilijkheid om `levensecht' te zijn in opera wordt voor een groot deel ingegeven door de temporele 
structuur. De combinatie van continue - dan wel sterk onregelmatig discontinue- organische levens-
functies met de regelmatige articulatie van de muzikale component is daar mede debet aan. Een dergelijke 
verklaringspoging kan echter tot een onheuse bejegening van het muziekdramatische genre leiden. 
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In hoofdstuk 6 is reeds gesteld dat de habit die in het gesproken theater de symbolische relaties van `alsof' 
en `op zichzelf' instelt, doorgaans `verrijkt' wordt met een symbolische relatie van `op zichzelf' door de 
muziek. 16  Hierdoor komt de denotatieve, externe verwijzing die het `alsof' waarborgt in een andere 
hiërarchische verhouding te staan met de semantiek die een tekenrelatie legt met zijn eigen vorm.17 Deze 
verschuiving op de balans is wezenlijk voor het genre en biedt de mogelijkheid iets meer inzicht te 
verwerven in de specifieke temporele structuur van opera. De uitwerking daarvan in tijdfiguren is te lezen 
in §§ 9.1.3 en 9.2.4.  
 
De tijdmaat waarvan de opera zich bedient is een samengestelde. Allereerst speelt de iconische relatie met 
temporele structuren uit `de realiteit' een rol. De muziekdramatische organisatievormen van intrige en 
metriek absorberen bijvoorbeeld de volgorde van gebeurtenissen en chronometrische gewoonten uit de 
realiteit, inclusief andere kunstwerken. Daarenboven spelen bij muziekdramatische tekenrelaties de aldus 
getransformeerde dramatische en muzikale temporaliteit op elkaar in. Hierdoor verschuift de fonetische 
structuur van de talige zin-in-klankvorm - waarmee nogmaals geen muziek bedoeld is - naar bijvoorbeeld 
een regelmatiger gelede articulatie (als gevolg van chronometrische inwerking) en rekking in open syllaben 
(als gevolg van de muzikale temporaliteit). De expressiviteit van het taalteken is immers niet uitsluitend 
gemotiveerd door de signifié, maar ook door de signifiant.18 De klankstructuur van de muzikale frase ver-
schuift van zijn kant naar een minder chronometrische fasering en meer `parlando'-articulatie en - gestiek 
(als gevolg van de temporele structuur van het spreken). Of zij assimileert de temporele structuur van 
bijvoorbeeld de locomotie, zoals het ijsberen van Leporello in de eerste acht maten uit de eerste scène van 
DON GIOVANNI (1787) van Mozart en Da Ponte kan illustreren. 
 
De voortdurende manifestatie van het `nu' dat muzikale inzetten kenmerkt, bindt de denotatieve kracht 
van de taal op het tegenwoordige.19 Verschuiving door temporele deixis komt daarom ook minder voor. 
De symbiotische status van de opera kent daarnaast gevolgen voor de wijze waarop de intrige in een opera 
van start gaat.  
 
Verscheidene auteurs hebben erop gewezen dat het geven van talige informatie ten behoeve van de 
expositie in opera minder geëigend is.20 Voor een deel is dit te begrijpen vanuit de verminderde denota-
tieve kracht van de taal. Maar dit verschijnsel hangt evenzeer samen met het gegeven dat de auctor tegelijk 
met een dramatische wereld ook een muzikale gebeurtenis construeert. Althans, vooral daar waar de 
auctor zich van begeleidende gesloten muzikale vormen bedient. Doordat de muziek voor een groot deel 
zijn eigen semantiek binnen het werk moet bekrachtigen, krijgen inzet en einde in de globale structuur in 
het algemeen een grote respectievelijk inchoatieve en voltooiende kracht. De inzet kan immers niet 
voortborduren op het reeds bestaande, maar moet zelf een openen of een ontvouwen creëren, net zoals 
aan het einde, wanneer diverse krachten een instabiliteit hebben opgebouwd met de voltooiing de 
structuur moet stabiliseren tot rust. Dit is duidelijk te zien aan operastructuren met een ouverture en een 
finale. Dientengevolge kenmerkt een geslotenheid in de muzikale vorm diverse opera's. Puur formeel 
bezien lijkt daarom de symbiose met een gesloten intrige grotere levenskansen te bieden. 
 
Gesloten intriges zijn uiteraard veel te vinden in stijlperioden waarin de `eenheid van tijd' als norm geldt. 
Ofschoon deze dramanorm kennelijk voor de opera minder rigide werd toegepast, is het geen 
bijzonderheid dat Da Pontes libretti voor Mozart alle drie hieraan voldoen. Weer in andere gevallen dijen 
opera's juist uit tot feuilletons zoals in Wagners tetralogie DIE RING DER NIBELUNGEN (1876), of 
Stockhausens zevendelige operareeks LICHT (1977-98)  met de dagen van de week als titel. 
 
Een andere component waaruit de muziekdramatische tijdmaat is samengesteld vormt de werkinterne 
tijdmaat. De vorming van isotopieën draagt met hun herhaling zorg voor een soortgelijke assimilatie als 
zojuist beschreven, waaronder bijvoorbeeld het `Leitmotiv'.21 De term `assimilatie' moet overigens niet 
zonder meer gelezen worden als een eenmalige ingreep, want dat hangt helemaal van de context af. Soms 
kan een motief of een isotopie inderdaad een betrekkelijk autonome zeggingskracht krijgen, en in die zin 
voorbereiden op bijvoorbeeld het naderende gevaar of de opkomst van Siegfried. 
 
Naast de tot dusverre besproken specifieke muziekdramatische tekenrelaties, bekleedt de afwisseling met 
`zuiver' muzikale, of - in het geval van de integratie van gesproken delen als in het Singspiel - `zuiver' 
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dramatische delen een bijzondere plaats. Het woord `zuiver' staat hier tussen citaattekens omdat de mu-
ziekdramatische context geen autonoom genre in zich bergt.  De ouverture met gesloten doek bewerkstel-
ligt bijvoorbeeld met en in de muziek een passage van de alledaagse realiteit naar de theatrale: zij heeft dus 
geen `zuiver' muzikale maar ook een theatrale functie. 
 
Toch is de theatrale functie van de muziekdramatische context lang niet op ieder moment even sterk 
geactualiseerd. Het is niet nodig om voorbeelden aan te halen waarbij de film met haar duidelijk andere 
diëgetische structuur een onderdeel van de opera vormt. Verschillende, conventioneel tot de opera 
behorende structuren geven dat al aan, zoals bijvoorbeeld de afwisseling van gezongen gedeeltes met 
dansvormen22, en bovenal de afwisseling aria en recitatief, en het ensemble. Dat de verschuivende betrok-
kenheid op een meer dramatische temporaliteit of een meer muzikale temporaliteit van deze vormen te 
maken heeft met wisselende assimilaties vanuit beide media behoeft na het voorgaande geen toelichting 
meer. De consequenties voor de tijdfiguren worden uitgewerkt vanaf §9.1.3. 
 
Thematisering van de tijd vormt tenslotte een eigensoortig onderdeel van de auctorieel geobjectiveerde 
temporaliteit. Sommige opera's thematiseren zelfs in hun geheel de temporaliteit, zoals Franc-Nohains en -
Ravels L'HEURE ESPAGNOL (1911), of SANDS OF TIME (1993) van de Britse componist Peter Reynolds. 
Maar ook in een bescheidener proportie getuigen vele verwijzingen naar de Tijd, of tijdverschijnselen van 
de grote invloed die de tijdvorm uitoefent op de compositie van de opera. Zo zingt Tempo in Monte-
verdi's en Badoaro's IL RITORNO D'ULISSE IN PATRIA (1641): `Niets is bestand tegen mijn tand, die 
genoegzaam knaagt. Vlucht maar niet, stervelingen, al kruip ik soms, ik kan ook vliegen'.23 
 
Een andere illustratie van thematisering die ook de muzikale laag betreft24 is te vinden in de eerste scène 
uit Bergs en Büchners WOZZECK (1925). Bijvoorbeeld in het illustratieve contrast tussen een pendelende 
ostinatobeweging in de begeleidende bas bij `ewig' en gebroken figuren bij `Augenblick': 

`"Ewig", das ist ewig! (Das sieht Er ein.) Nun ist es aber wieder nicht ewig, sondern ein Augenblick, ja, ein 
Augenblick! Wozzeck, es schaudert mich, wenn ich denke, daß sich die Welt in einem Tag herumdreht: drum 
kann ich auch kein Mühlrad mehr sehn, oder ich werde melancholisch!'25 

tijdfiguren 

Doordat de tijdmaten in de opera geassimileerd26 zijn, wordt het eventuele dualisme dat optreedt als niet-
geassimileerde dramatische en muzikale tijdfiguren met elkaar vergeleken zouden worden, geneutraliseerd. 
Zo geldt in zijn algemeenheid de tijdvorm van de zin-als-klank als norm voor de taaltekst tijdens een 
gezongen deel. Als de symbiose van twee geassimileerde tijdfiguren tot op zekere hoogte als `habit' gaat 
functioneren in het genre, doet zich de vraag voor hoe en waar de norm wordt doorbroken zodat de 
tijdvorm weer geactualiseerd wordt. 
 
Net als bij muziek en drama afzonderlijk, bestaat er een kritische drempel waarna de temporaliteit zich ten 
opzichte van de genormeerde maat van de werkimmanente recipiënt dusdanig onderscheidt dat hij als 
tijdvorm betekenis creëert: `te lang', `te snel' en dergelijke. 27  Bij de auctoriële indicatie `snel' wordt 
uitgegaan van de hypothese dat er een norm bestaat die auctor en recipiënt delen: zij `begrijpen' elkaar. Zo 
bestaat er ook een norm voor het aantal gebeurtenissen dat iemand kan vatten, of voor de tijdsduur die 
een bepaalde handeling in beslag neemt. Het is wellicht onnodig te stellen dat deze waarden in het 
verleden nogal kunnen afwijken van de normering die in 2006 bestaat, hetgeen begrippen als `drie-
minuten-cultuur' of ‘zapcultuur’ treffend illustreren.28 
 
De gerichtheid van het krachtenveld in een opera is net zo van normering afhankelijk. In de `aristotelisch' 
genoemde dramaturgie ontwikkelt een intrige zich van een inzet via een voortzetting naar een voltooiing.29 
Andere dramaturgieopvattingen stellen juist de doorbreking van de narratieve lineariteit tot esthetische 
norm.30 Maderna's HYPERION of Glass' EINSTEIN ON THE BEACH kunnen deze opvatting illustreren: de 
volgorde van de episodes doet er weinig toe, omdat de krachtenvelden niet gericht zijn op een consecutief 
verloop.  
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Doorgaans denoteert muziek geen buitenmuzikale klanken. Doordat zij grotendeels haar eigen tijd en 
semantiek creëert kan er weliswaar een normdoorbreking bestaan ten opzichte van buitenmuzikale 
pulseringen 31 , maar niet of nauwelijks ten opzichte van buitenmuzikale klanken. Bij drama is juist de 
veronderstelde synchroniteit van de handelingen met de geprojecteerde fysieke duur van dergelijke ge-
beurtenissen in de buitendramatische wereld de norm, zij het in geassimileerde vorm, zoals duidelijk 
aantoonbaar is aan de hand van de eerder aangehaalde `ingedikte' tijdfiguren bij HAMLET of DOCTOR 

FAUSTUS. Zonder de voortdurende strijd om de hegemonie tussen taal en muziek in het voordeel van 
`wie' dan ook te kunnen of willen beslechten32, is het aannemelijk dat in vele gevallen de muzikale tijdmaat 
de temporaliteit wat betreft tijdsduur en pulsering normeert. 
 
De tot dan toe kortste opera, LA DÉLIVRANCE DE THESÉE (1927) van Milhaud en Hoppenot, met een 
tijdsduur van zes (volgens het klavieruitreksel) of zeven minuten (getuige meerdere uitvoeringen33) maakte 
in 1994 plaats voor Rees' en Reynolds' THE SOUNDS OF TIME. Het werk duurt net zolang als de kooktijd 
van een halfzacht ei, bij de première 4 minuten en 9 seconden 34 . Het kan - zeker ook getuige de 
titel - opgevat worden als een thematisering van de geldende tijdnorm, en is vergelijkbaar met de ook al 
culinaire tijdmaat uit Handkes DAS MÜNDEL WILL VORMUND SEIN. Toch gaat het hier om een muziek-
dramatische assimilatie van de tijdvorm: de pragmatische context presenteert de kooktijd als opera, 
enigszins vergelijkbaar met het `objet trouvé' in de beeldende kunst. De assimilatie van de `speeltijd' en 
`gespeelde tijd' is volledig, en juist in deze volledigheid van het samengaan toont het zich duidelijk als assi-
milatie, en niet als gelijkstelling. Dissimilatie tussen deze beide tijdfiguren komt echter veelvuldiger voor. 
Dahlhaus noemt de overdracht van het couleur locale in de negentiende eeuwse opera als voorbeeld van 
een tijdsverloop waarin een `toestandelijkheid' voortdurend of bij herhaling wordt gepresenteerd.35 De ge-
speelde tijd staat stil terwijl de speeltijd een tableau ontvouwt.36 
 
De auctoriële tijdvorm van muziek in de opera is naar aard gelijk aan die van muziek `pur sang': aritme-
tisch. De auctoriële tijdposities hebben geen duur, maar vormen een raster. De inwerking van dramatische 
temporaliteit op de muzikale tijdvorm verandert niets aan de auctoriële rastervorming, ook al komt dat 
raster er misschien wat `gehavender' uit (bijvoorbeeld vanwege verlengingen die vereist zijn voor de 
prosodie). Wat het drama betreft is de verschuiving groter, omdat deze van moment tot moment 
geïmpregneerd raakt door inwerking van muzikale cadensen, metra en ritmes. De assimilatie van accenten 
heeft tot gevolg dat het metrisch schema van de talige klankvorm aan prominentie wint (zie §8.5, 
auctoriële figurativiteit). De presentatievorm kan meer de richting van punctualiteiten uitgaan en een korte 
verbrokkelende structuur kennen, zoals in het eerdere voorbeeld uit WOZZECK. Of juist het tegendeel bij 
de ostinatobegeleiding van een `vrij' (want in mindere mate geassimileerd) bewegende vocale stem. De 
stem `vermijdt' in recitatieven met een zo groot mogelijke `parlando'-stijl synchroniteit met het muzikaal 
metrisch raster, bijvoorbeeld door aritmische (zie §8.4) figuren en ontwijken van het maataccent zoals het 
geval is in PELLÉAS ET MÉLISANDE I.2 wanneer Geneviève Golauds brief reciteert. 
 
Auctorieel kan de metriek onder andere worden gehanteerd om personages of situaties te onderscheiden. 
Locus classicus in dit verband is het samengaan van drie dansritmes in de finale van het eerste bedrijf bij 
Mozarts en Da Pontes DON GIOVANNI (1787), waarmee volgens Mahr tegelijk drie sociale klassen zijn 
aangeduid: het menuet (3:4) voor de adel, de contretanz (4:4) voor de burgerij en de `Deutscher' (3:8) voor de 
boeren.37 Personages met een `eigen' metrisch schema komen uiteraard ook veel voor, zoals in L'HEURE 
ESPAGNOL, waar ieder personage zijn eigen ritmisch motief heeft. De verscheidenheid van muzikale lijnen 
in het algemeen, draagt ertoe bij dat in ensembles simultaan verscheidene monologen kunnen optreden. 
 
In een weer iets globalere context is het eveneens de muzikale laag die de continuïteit en discontinuïteit 
tussen verschillende delen het sterkst bepaalt. Dramatische situaties worden begrensd, of de diëgesis wordt 
zelfs doorbroken als het doek voor een scènewisseling valt. De muzikale structuur bedt deze dramatische 
situaties doorgaans in, met als consequentie dat de muziek de grootste segmenterende kracht krijgt. Dit 
heeft tot gevolg dat de segmenterende muziek een heterodiëgetische positie lijkt in te nemen ten opzichte van 
de dramatische situatie. Door zijn segmenterende werking lijkt de muziek de ‘verteller’ te worden, die de 
scène in- en uitleidt. De cursivering van `lijkt' is nodig omdat het begrip `heterodiëgetisch' niet volledig op 
zijn plaats is met betrekking tot de muzikale laag. Muziek kent geen diëgesis38, tenminste niet als zodanig. 
Één van de meest wezenlijke kenmerken van de enunciatieve status van opera is immers, dat de dramati-
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sche auctor proceselementen naar de muziek delegeert. Sommige aspecten van de auctoriële dramatische 
laag worden gedragen door het muziekproces; niet alleen de afzonderlijke vormen als 
stemmingsinleidingen en –uitleidingen, maar vooral ook de instrumentale begeleiding die op verschillende 
manieren in interactie staat met het zingend subject. Al naar gelang de diëgetische afstand tot de thema’s 
van de personage-stem is de muziek bij de opera in zijn algemeenheid daarmee deels als `vertellend', of 
intrigevormend personage opgevoerd.  
 
Zoals eerder met betrekking tot de muzikale `stemmen' is betoogd, kan het muzikale krachtenveld over 
uiteenlopende `stemmen' verdeeld liggen. Het is daarom - zeker voor wat de opera betreft - te prefereren 
de opvatting van het personage als zijnde een kracht serieus te nemen, en het verwikkelend personage in 
de muziek met de term `episerende kracht' aan te duiden.39 De episerende kracht is heterodiëgetisch ten 
opzichte van de dramatische personages en homodiëgetisch ten opzichte van de muziekdramatische 
personages. In welke mate de episerende kracht in muziek werkzaam is, hangt weer af van de 
assimilatiegraad met tijdfiguren van het dramatisch narratief. Aangaande de segmentatie betreft het 
aanzetten, voortzetten en voltooien. Het is vaak moeilijk deze kracht te onderscheiden van zowel auctor 
als (in het vervolg weer kortweg:) personage. Het verschuiven van deze positie is vaak een 
compositiemiddel (zie de opmerkingen met betrekking tot `betrokkenheid' verder in deze paragraaf). 
Daarom is het ook niet altijd mogelijk a priori vast te stellen welke soort benadering het meest geëigend is 
voor een bepaalde opera. Het onderscheid met het personage zal ter sprake komen in de paragraaf over 
muziekdramatische tijdfiguren vanuit stemperspectief. 
 
De episerende kracht geldt uiteraard eveneens voor de plaatsen waar de muziek een continuïteit 
bewerkstelligt in de passage van de ene scenische situatie naar de andere. In PELLÉAS ET MÉLISANDE 
wordt de gang van Golaud en Pelléas uit de krochten van het kasteel muzikaal begeleid. Louter en alleen 
beperkt tot de narratieve dimensie van het drama bestaat tussen scène III.2 en 3 een ellips, met gesloten 
doek. Het voert te ver de passage hier te beschrijven, maar zij wordt onder andere bewerkstelligd doordat 
op scenisch niveau de personageconstellatie gelijk blijft en de periode met gesloten doek de tussenliggende 
geschiedenistijd vormt, terwijl het muzikale idioom van de ene scène geleidelijk overgaat in dat van de vol-
gende. 
 
Op ieder niveau van de structuur kan de muzikale laag een markering inbrengen in het drama, hetgeen een 
van de belangrijke semiotische functies van de temporaliteit is. Accenten differentiëren het verloop en zijn 
derhalve volgens de grondwet van de semiotiek in aanzet betekenisvormend.40 Omgekeerd kan de ver-
dichting van configuraties - het optreden van zeer veel gebeurtenissen tegelijk - of versnelling een 
redundantie teweeg brengen, die de situatie naar een algemenere context voert. Het gaat dan niet alleen 
bijvoorbeeld om de grootte van het afsluitende draagvlak, zoals bij ensembles in finales, maar vooral ook 
om de episerende kracht, die afstand creëert tot de individuele personages om plaats te maken voor de 
collectieve situatie, zoals aan het slot van Mozarts DON GIOVANNI. 
 
De afwisseling van de vaak lyrische delen met epische in de opeenvolging van een opera is in zekere zin 
vergelijkbaar met de strategie van de dramatische plottijd. Beide gaan overigens meestal samen. Alleen 
wordt in de schikking van de opeenvolgende situaties nu niet zozeer de informatie ontvouwd, maar de 
betrokkenheid tot die informatie. De episerende kracht effectueert een meer empathische betrokkenheid41 
en de lyrische een sympathische. Tot deze procédés behoort eveneens het `comic relief' zoals het in DIE 
ZAUBERFLÖTE is opgebouwd met de personageparen Papageno en Papagena tegenover Tamino en Pami-
na.42 Tevens laten zich vanuit het vertelperspectief verschijnselen verklaren die Dahlhaus samenbalt met 
de term `ritualisering van momenten'.43  Hij benoemt daarmee het gegeven dat momenten die in de 
werkelijkheid snel voorbij zouden zijn in de opera, gesteund door de muziek, tot een ritueel uitdijen. 
 
In §9.1.2 is al gewezen op de veel voorkomende combinatie tussen gesloten vormen in de muzikale en de 
dramatische laag.  Soms gaat deze geslotenheid gepaard met een cyclische tijdvorm in beide componenten, 
maar meestal bij slechts één van beide. Het divergeren van de krachtlijnen uit beide media is één van de 
wijzen waarop opera fascineert. 44  De opeenvolging van aria en recitatief bijvoorbeeld wordt vaak 
getypeerd als het stilstaan en weer voortgaan van de handeling.45 Dahlhaus benoemt dit verloop als een 
discontinuïteit waardoor de maat aan gespeelde tijd vaak binnen dezelfde scène tussen extremen wisselt.46 
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Ook dit verschijnsel is vanuit de episerende kracht van de muziek adequaat te beschrijven. Generaliserend 
gesteld vormt de aria een lyrische passage in personageperspectief, daartoe in staat gesteld, of beter: gede-
legeerd door de episerende kracht. Het moment van delegeren vormt daarbij dikwijls een omslagpunt in 
de muzikale structuur. De in hoofdstuk 5 geponeerde, ietwat gechargeerde, stelling dat opera eerder een 
combinatie van lyriek en epiek is dan een dramatisch genre, krijgt hiermee wat meer reliëf. 

motieven voor auctoriële temporalisering 

Er bestaat in de hybride kunstvorm zoals opera vaak genoemd wordt, een samengaan van media met 
tijdfiguren die een verschillende gerichtheid hebben, verschillende bindingen aan stijl en traditie, en 
verschillende soorten betrokkenheid van de recipiënt. De tijd is letterlijk een bindende factor tussen in 
vele opzichten onverenigbare kwaliteiten. In concreto betekent dit onder meer dat vele situaties gemoti-
veerd zijn vanuit het vertellen of letterlijk ten-toon-spreiden door middel van de muzikale component, 
terwijl deze situaties naar realiteitsnormen als toestanden of juist als veel sneller verlopende verwikkelingen 
gekwalificeerd zouden worden.  
 
Het belang van realiteitsnormen is echter in deze context zeer betrekkelijk. Dat geldt niet alleen voor het 
muzikale krachtenveld als zodanig: een belangrijkere motivatie voor tijdfiguren in de opera is te herleiden 
tot de keuze voor `mythische' betekenissen. De eerder genoemde geslotenheid van de tijdfiguren wordt 
voor een groot deel veroorzaakt door mythologische structuren. Tarasti's publicatie over de relatie tussen 
muziek en mythe geeft hieromtrent tal van voorbeelden. Uitgaande van Cassirer en Lévi-Strauss oppert 
Tarasti: 

`Perhaps it is precisely in this way that music approaches myth as a mode of expression which in the first instance 
does not refer to external reality but constitutes a message reflecting itself. (...) In mythical time a fixed boundary 
separates the empirical present from the mythical origin and gives this segregation its irreversible character. Taking 
this into consideration it seems understandable that the mythical consciousness is frequently called timeless. From 
this viewpoint mythical time and musical time are closely related - musical time, too, may be defined as qualitive 
“duration”.’ 47 

 
Op basis van een globaal schema van verschillende relaties tussen mythe en muziek is Tarasti in staat 
historische verschuivingen aan te geven. Glucks hervorming bestaat onder andere in de eis de muziek 
meer als `plotstuurder' in te zetten dan in de Italiaanse operastijl vóór hem. De Italiaanse opera seria 
gebruikt de mythe immers vaak als `kapstok' om muzikale en scenische virtuositeit te tonen. In de Barok 
zijn de mythische figuren overwegend ontleend aan de Oudheid, maar hun activiteiten en psychologie zijn 
Barok. In de Romantiek ligt deze verhouding andersom: de mythische figuren zijn bekenden, gekozen uit 
de nationale mythologie of literatuur, maar de inhoud van deze figuren is ver af gelegen, en verwijzen naar 
primaire krachten in de mens. Tijdens het Neoclassicisme is tenslotte duidelijk de invloed van Freud en 
Jungs `demythologiserende'  dieptepsychologie merkbaar. Het wetenschappelijke betoog veroverde - nog 
steeds volgens Tarasti - vanaf eind negentiende eeuw de mythische sfeer, hetgeen zeker te bespeuren valt 
in de muziek en literatuur uit de eerste helft van de twintigste eeuw. In plaats van een directe reconstructie 
of verbeelding van mythische realiteit, simuleerde het artistieke betoog de `wetenschappelijke', analytische 
en kritische houding tegenover mythen. Zo plaatst Tarasti het Neoclassicisme van Strawinsky, Milhaud en 
Honegger weliswaar als een terugkeer naar het eenheidsideaal van mythe en muziek zoals Wagner en 
Nietzsche dit voor ogen hebben, maar nu in dienst van het autonomieprincipe van de kunst. Het gaat om 
het articuleren van een muzikale stijl of techniek, niet om een correlatie op het niveau van immanente 
narratieve structuren.48 
 
De mogelijkheid tot evolutie kan worden weergegeven in lineaire open reeksen. De plaatsing van deze 
beweegreden op het niveau van de muzikale dan wel de verbale laag, of op beide, is van belang voor de 
interpretatie. Bergs WOZZECK staat erom bekend in zekere zin een `open' einde te hebben. De intrige 
rond Wozzeck en Marie is afgesloten, maar die van het kind niet. De muzikale laag kent een zelfde 
tweespalt in een slotformule en een pendelende stem zonder afsluiting. Verreweg de meeste opera's 
worden echter zowel wat de handeling als de muzikale laag betreft afgesloten. Ook binnen deze gesloten 
structuren bestaan vele varianten. Het is mogelijk dat de muzikale laag een cyclische afsluiting kent, terwijl 
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de intrige duidelijk een afgesloten lineaire episode toont. De mythische, muzikale structuur onderstreept 
daarbij vaak het archetypische karakter van de intrige. Dit behoeft wellicht enige nadere toelichting. 
 
De beleving van tijd beschouwt de tijd als een onomkeerbaar verloop. Een gesloten cyclische structuur 
toont daarentegen de tijd als een raster waarop de terugkeer van hetgeen reeds geweest is mogelijk wordt. 
In de opera interageren beide tijdfiguren. Cycli worden gebruikt om de tijd te meten aan zich herhalende 
vormen; lineaire vormen om de tijd te positioneren in een onverbiddelijk verstrijken. Beide tijdfiguren 
sluiten elkaar niet uit, omdat tijd in zijn meest eenvoudige vorm bestaat uit de meting (aan de hand van het 
cyclische) van het vergankelijke (aan de hand van het lineaire) - een verhouding die overigens vergelijkbaar 
is met de relaties van overeenkomst en verschil waarop onwillekeurig welk tekensysteem zich baseert. 
 
In deze studie is uitgegaan van de veronderstelling dat in opera de wisselende verhouding tussen de cycli-
sche en de lineaire tijdfiguren geactualiseerd is om te veralgemeniseren of om te verbijzonderen. De 
herhaling biedt een ontsnappingsmogelijkheid aan het onomkeerbare; zoals ook het onomkeerbare be-
vrijdt uit de eindeloze herhaling. Een overwegend cyclische tijdfiguur lijkt dus het meest geschikt om het 
algemeen geldende, archetypische vorm te geven dat aan het concreet vergankelijke ontstijgt. Doordat de 
cyclische vorm op her-kenning is gebaseerd, wordt de inferentie van lineair gestructureerde ontwikkelingen 
en dito verwachtingen meer rudimentair. De cyclische focalisatie centreert als het ware: de tijdvorm 
beoogt een gering tijdsbesef.49 De lineaire tijdfiguur lijkt meer toegesneden op verbijzondering en con-
cretisering, waarmee het algemeen geldende door middel van het zich ontwikkelende unieke wordt 
overstegen. De opera biedt talloze gelegenheden beide tijdfiguren in wisselende configuraties te brengen, 
zoals in de verhouding tussen aria en recitatief. Maar het blijft zaak in concrete gevallen te preciseren 
welke krachten en figuren deze ruimtelijke metaforen (lijn en cirkel) oproepen en welke verklarende 
waarde ze dan hebben. 

9.2 de temporaliteit van de `stem' in de opera 

De status van de `stem' in de opera is van een andere orde dan die in de muziek en die van het personage 
in de opera. Deze andere orde betreft niet zozeer alleen de zangstem, maar ook de steeds af te wegen 
diëgetische status van de `stem': episerend, lyrisch of dramatisch. Weliswaar behoren zij alle tot het 
muziekdramatisch universum en zijn zij in die zin homodiëgetisch; de episerende `stem' is niettemin hete-
rodiëgetisch tegenover de homodiëgetische andere `stemmen'. De lyrisch werkende`stem' heeft op haar 
beurt eigenlijk ten opzichte van de dramatische evenzeer een onderscheiden status, doordat het introspec-
tieve aspect ook diëgetisch gearticuleerd wordt. 
 
De verschillende diëgetische aspecten brengen een onderscheiden temporele gerichtheid met zich mee: de 
epiek wordt gekenschetst door een meer geobjectiveerde tijd, het lyrisch werkend een gesubjectiveerde, 
terwijl de dramatische een tussenpositie inneemt. Een belangrijk gegeven is dat deze posities veelal simul-
taan binnen het proces zijn geprojecteerd. Hierdoor vervullen diverse verschuivingen in 
dominantieverhoudingen een belangrijke functie. De opeenvolging van dominant episch → dramatisch → 
lyrisch is bijvoorbeeld te herkennen in de vormen ritornello → recitatief → aria.  
 
Misschien bevreemdt het in eerste instantie dat muziek als `episch', `dramatisch' of `lyrisch' wordt geken-
schetst. De vraag doemt dan weer op of muziek niet gewoon `zichzelf' kan zijn. Dat is echter niet de vraag 
in deze paragraaf, waar nadrukkelijk het muziekdramatische in de opera wordt besproken. Waar de muzikale 
laag heel duidelijk en exclusief een autonome functie vervult, is zij niet muziekdramatisch. Uitgangspunt is 
hier dat de muzikale laag net zo min als de dramatische een dergelijke autonome functie binnen het kader 
van een opera kan vervullen. Er bestaan enorm veel verschillende vormen van opera, en het zou 
ondoenlijk zijn van al deze vormen in zijn algemeenheid rekenschap te geven in het bestek van deze studie. 
Alle vormen hebben echter één ding gemeen: zij kennen op zijn minst een moment waarop binnen een 
dramatische context gezongen wordt. Vandaar dat de zangstem in deze paragraaf als fundamenteel object 
is gekozen. 
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Een ander belangrijke factor in relatie tot de stemstatus is de duidelijk van het drama verschillende infe-
rentiebasis. De theatraliseringscode in de opera kent veel minder dan in het drama tekenrelaties die een 
iconische relatie met buitentheatrale tekensystemen onderhouden. Dit is voor een deel toe te schrijven aan 
de combinatie met het muzikale tekensysteem dat gezien zijn endosemantische karakter minder geschikt is 
voor denotatieve referentie. Hierdoor hebben de gekozen intrigevormen en de activerende of lijdende 
krachten (personages en `stemmen') daarbinnen bij voorkeur een minder exosemantische zeggingskracht. 
De betekenisvorming van de uiting verschuift van de denotatie in de richting van de articulatie. Sommige 
componisten, onder wie Verdi en Puccini, verwoorden dit aspect door te stellen dat opera pantomimisch 
begrijpbaar moet zijn.50 Gekoppeld aan de auctoriële voorkeur voor mythische aspecten en louter bekeken 
op basis van het libretto is het dus niet verwonderlijk dat de opera vrijwel altijd exemplarische persona-
gevormen - en intriges kent. 
 
Een uitvloeisel van de sterker artefactische inferentiebasis van de theatraliseringscode is zoals gesteld de 
verschuiving in de richting van de articulatie, of breder: de performantie, en van de endosemantische 
tekenrelaties. 51  Endosemantische tekenrelaties in de muziek assimileren endo- en exosemantische 
tekenrelaties uit het drama. Dit wil niet zeggen dat de taal de muziek direct `semantiseert': dat gebeurt 
hooguit bij talige interpretatie van de muziek. Er kan weliswaar op overeenkomsten tussen bijvoorbeeld 
het bereiken van een topnoot bij het woord `berg' worden gewezen, maar het is dan niet de muziek die 
`berg' betekent, maar de combinatie van taal met muziek. Simultaneïteit van muzikale vorm en 
taalsemantiek is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het in tweede instantie semantiseren van de 
muziek, waarna een muzikaal motief bijvoorbeeld zelfstandig een taalbetekenis kan connoteren. Het meest 
duidelijk is dit bij `paralinguïstische' kenmerken die in de muzikale intonatie terecht komen. Eenmaal 
gesemantiseerd kan het motief een symbool worden, hoewel de interpretant niet in alle gevallen als een 
`vaste' interpretant mag worden opgevat. Telkens is de afweging van belang of de paradigma's van muziek 
en drama voldoende prominente semen delen om als gemeenschappelijke ondersteuning van de geëxplici-
teerde tijd te overtuigen. 
 
Als de `stem' geen directe binding (door assimilatie) met een personage heeft, lijkt deze auctorieel ten 
opzichte van dit personage, hetgeen hier `episerend' wordt genoemd. Dit heeft sterk te maken met de 
vraag of een `stem' als een zelfstandige actieve kracht is getoonzet, of juist de krachten van een andere 
`stem' overneemt, doorzet, imiteert, et cetera. Het gaat dus om de profilering van `stemmen' ten opzichte 
van elkaar. Is de autonomie van het krachtenveld dat bij een personage hoort zwak, dan wordt de 
muzikale laag veel eerder als de beschrijving van een situatie beschouwd, van het proceskarakter van een 
toestand. Het is evident dat de verhouding tot de auctor voortdurend meespeelt: juist deze verhouding is 
immers een noodzakelijke voorwaarde om vanuit het proces een betekenisvorm gewaar te worden. 
 
In het navolgende ligt dus de nadruk op de zangstem; vanuit het perspectief van de zangstem is de 
bespreking van de temporaliteit opgebouwd. Waar een onderscheid met de zangstem wenselijk is worden 
de niet-vocaal gearticuleerde `stemmen' `instrumentaal' genoemd, waarmee dus geenszins geïmpliceerd is 
dat de zangstem geen instrument is. 

gesubjectiveerde tijd 

In het drama is een personage verankerd in een `ik-hier-nu' en omdat het denken, handelen en voelen 
ervan alleen waarneembaar zijn via taal, zij het auctorieel of door het personage zelf, kan de `eigen' 
temporaliteit alleen via de directe rede worden geuit. Door het bestaan van meerdere isotopieën bestaan 
bij de opera gradueel meer mogelijkheden om aspecten van het denken, handelen en voelen in muzikale 
vormen te assimileren. Zo kan de onwennigheid van een personage met zijn omgeving aangegeven zijn 
door dissonanten of polymetrie tussen personagestem en begeleiding; de herinnering van een personage 
aan een situatie in het verleden kan zijn uitgedrukt door reïteratie van muzikale motieven uit de 
betreffende situatie. Voorwaarde is echter, zoals reeds aangegeven, dat de situatie van het personage 
aanleiding tot deze inferentie geeft.52 
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Het krachtenveld dat een personage uitmaakt, kan dus door meer `stemmen' gedragen worden. Dit is om 
verschillende redenen van belang. Zo hoeft de auctor bij de selectie, combinatie en opeenvolging van 
situaties niet uitsluitend rekening te houden met de relatie van het personage met de lijfelijke aanwezigheid 
van een potentiële acteur. De tekenrelaties van de zangstem kunnen `uitwaaieren' en bovendien in absentia 
doorwerken. De tekenrelaties `waaieren uit' als andere `stemmen' elementen van de zangstem overnemen, 
in- of uitleiden, die duidelijk met deze zangstem verbonden zijn. Vele aria's openen bijvoorbeeld met de 
melodische lijn waarmee de zangstem even later in zal zetten.53 In het geval dat een zangstem `uitwaaiert' -
kan men spreken van een `lyrisch effect'.54 Bij duetten of ensembles is het mogelijk dat het krachtenveld 
van het personage weggedrukt of gemitigeerd wordt door de overheersende pregnantie van andere 
`stemmen'. 
 
Als de meest pregnante lijn niet verbonden is met stem(men) van personages, zoals bij sommig 
programmatisch `coleur locale' of bij het opgaan van de individuele `stemmen' in collectieve meerstem-
migheid, is er eerder sprake van een `episerend' effect, zoals bij het slot van de finale uit DON GIOVANNI. 
Toch liggen de verhoudingen iets complexer: de uitgewaaierde `stemmen' zijn tegelijk lyrisch en episch, 
juist omdat het personage geen `origo' vormt: het gedelegeerd-zijn is vrijwel bij voortduring waarneembaar, 
waardoor immers de `alsof'-conventie ook veel minder `werkt' in opera.55 
 
Van groot belang voor de gesubjectiveerde temporaliteit is dat iedere `stem' door de muzikale articulatie meer 
gebonden is aan het `tegenwoordige', maar tegelijk de tijdhorizon van het `ik-hier-nu' bij een lyrisch effect 
verbreedt en bij een episerend effect versmalt. De muzikale articulatie verlengt of verkort bij deze effecten 
de retentie en de protentie die hoort tot het `nu' van het personage. Een specifieke soort verlenging is bij-
voorbeeld de herhaling: er is dan niet zozeer vertraging van het heden door bijvoorbeeld vocalisaties als 
wel verveelvoudiging. 
 
Het præsens dat in een spreektaalhandeling ongemarkeerd is, krijgt in een zangtaalhandeling een specifieke 
relatie tussen articulatietijd en referentietijd. Dat wil echter niet zeggen dat het daardoor gemarkeerd zou 
zijn. De gemarkeerdheid die het spreken in het drama kan krijgen als spreektijd en referentietijd niet 
overeenstemmen komt hoofdzakelijk voort uit dominantie van de realiteitsnorm in de theatraliseringscode. 
In de opera is de zang de norm. 
 
Het zingen van een muziekdramatisch personage impliceert een andere manier van communiceren dan het 
spreken. In zekere zin is hier ook eerder sprake van een uitdrukken in plaats van mededelen.56 Waar het 
spreken het tempo volgt dat de taalhandelingen en -functies vergen, is de temporaliteit van het zingen 
altijd afhankelijk van muzikale of in elk geval muziekdramatische codes.57 De zangstem zelf is hierdoor 
meestal muzikaal gebonden aan het tegenwoordige. In dit verband is Dahlhaus opmerking dat Leitmo-
tiven vrijwel altijd instrumentaal zijn gemanifesteerd inderdaad betekenisvol.58 Het zijn ook de instrumentale 
`stemmen' die in een aria de expansie, het uitwaaieren door het lyrische effect mogelijk maken. 
 
Het perspectief van het personage in een drama toont het `nu' als een mogelijkheid, als moment van keu-
zes, van beleving en betrokkenheid in een handeling, met alle lading van verwachtingen, teleurstellingen en 
dergelijke van dien. Het aldus gemotiveerde krachtenveld projecteert de temporaliteit voor het dramatisch 
personage. In de opera is dit projectiemoment vrijwel volledig geabsorbeerd door de `stemmen', door de 
muziek. Deze isoleert door haar gebondenheid aan het tegenwoordige de momentele situatie en licht hem 
uit zijn context. Evenzeer weerspiegelen de momenten die de muziek voortdurend markeert dikwijls een 
anders gemotiveerde temporele projectie dan het geval is bij bijvoorbeeld psychisch gemotiveerde 
projecties van het dramatisch personage. Ook dit vormt een reden waarom de personages in een opera 
naar het `exemplarische' neigen. De abstraherende muzikale tijdvorm vormt een auctoriële stilering die 
daardoor het perspectief van het zingend individu overstijgt: het is niet alleen de uitdrukking van het ik, 
maar ook en vooral de representatie daarvan. En dit bovenindividuele aspect draagt er weer toe bij dat de 
opera een mythisch universum kan representeren. 
 
Het `dramatische' effect binnen de opera wordt onder andere gekenmerkt door meer nadruk op de 
ostensie dan op de deixis. Het tonen binnen het `ik-hier-nu' voegt zich immers het beste om te assimileren 
met de gebondenheid aan het `nu' van de muziek. De muzikale laag van de zangstem assimileert de 
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ostensie op fonetisch niveau, en eventueel mimisch (de gezongen `i'-klank gaat gepaard met een 
spierbeweging die ook bij lachen te zien is), gestisch (sforzati op geïsoleerde tonen bij dolkstoten), of loco-
motorisch (Leporello's ijsberen in de eerste scène van DON GIOVANNI.59 
 
Met de nadruk op de ostensie hangt een andere eigenschap samen die vooral bij de nummeropera 
duidelijk naar boven komt, namelijk het gegeven dat er veel minder sprake is van een dialooghandeling in 
directe actie-reactie-verhouding, dan van een monologisch, `intrigerend' statement dat tot een bepaalde 
overtuiging bij de ander moet leiden. In met name de episodisch gestructureerde nummeropera domineren 
de cognitieve en thymische manipulaties binnen de scenische situatie de pragmatische en dit leidt volgens 
Hosokawa tot een andere, `stationaire geloofstoestand' maar niet noodzakelijk in een handelen60. Drama-
turgisch is dit onderscheid voor de opera fundamenteel: niet de confrontatie van wisselende oriëntaties bij 
spreekbeurtwisseling kenmerkt de operadramaturgie, niet de dialoog, maar de verleidende uiting. De vorm 
van de verleiding bestaat in een subject dat `speelt' met het beeld van zichzelf ten behoeve van de ander, 
die verleid moet worden. De vorm is zo fundamenteel omdat de verleiding op twee communicatieniveaus 
plaatsvindt: op het niveau van de ‘interne’ communicatie, binnen de dramatische wereld, ter manipulatie 
van de co-personages; en ten tweede op het niveau van de externe communicatie waarmee de recipiënt 
verleid wordt.  
 
Deze dubbele verleiding, die het zelf inzet als beeld voor een ander zou men kunnen zien als een assi-
milatie met de zelfreferentialiteit van muziek. Immers, zowel de dramatische uiting als de muzikale uiting 
kunnen als uiting (niet als verwijzing) pas betekenis krijgen in het (h)erkennen van het proces dat hun vorm 
gestalte geeft.61 Daarbij dient de `autoreferentialiteit' voldoende geprononceerd te zijn ten opzichte van 
andere tekenrelaties. De gesloten muzikale vorm en de gesloten dramatische episode van de nummeropera 
(maar zeker niet uitsluitend) bieden daartoe mogelijkheden. 
 
Het gesubjectiveerde toekomstperspectief vormt voor de `stem' in de opera net als in drama geen 
tijdspositie maar een `willen zijn' of `moeten zijn': de projectie vanuit wensen, verplichtingen, overtuigin-
gen en mogelijkheden die een handelen op een later tijdstip dan het heden mogelijk maken. Projecties - of 
deze nu het verleden of de toekomst betreffen - kennen een zekere intensiteit, afhankelijk van het 
vermogen, de behoefte en de gelegenheid om te handelen in het nu. Waar deze intensiteit potentieel tot 
een grote motorische kracht leidt op het pragmatisch niveau, manifesteert de opera deze vaak in een 
tweeledig of meervoudig traject: eerst wordt bijvoorbeeld in een lyrische aria de intensiviteit van de 
modaliteit gearticuleerd, vervolgens wordt tot actie overgegaan. De intensiteit van de handeling voegt zich 
naar de muzikale morfologie. Dat geldt ook voor de temporaliteit van taalhandelingen als bevelen of 
verzoeken: het actie - reactie-schema van spreektaalhandelingen dat tevens de spreekbeurtwisseling in 
dialogen bestuurt is, zoals reeds vanaf pagina 16 is gesteld, bij opera in de meeste gevallen volledig 
muzikaal geformeerd. 
 
Een specifiek onderdeel binnen de temporeel relevante stemselectie vormen de stemvakken. De keuze 
voor een bepaald stemvak heeft naast de leeftijdsaanduiding in verschillende perioden een conventionele 
betekenis (de tenor is bijvoorbeeld vaak de held) en ondersteunt daarmee de voorspelbaarheid van de 
functie die het personage in de intrige vervult. Vaak wordt het mythische karakter van een opera onder-
steund door de selectie van archaïsche instrumenten of hun klankkleur, specifiek ook instrumenten die bij 
oude zang- en dansvormen werden gebruikt, of door oude toonladders, danssoorten en vooral 
volksmuziek te integreren.62 Bepaalde intrinsieke kwaliteiten van `stemmen' kunnen dus worden ingezet 
om archaïsche of mythische, maar ook historische perioden aan te geven. 
 
In de opera komen simultaan optredende zangstemmen veel voor. Hoewel dergelijke situaties, zoals 
bijvoorbeeld in ensembles of duetten op het eerste gezicht voor een groot deel auctorieel bepaald zijn, 
moet hun simultaneïteit vanuit het `stem'-perspectief evenzeer gemotiveerd zijn. Duidelijk komt in dit 
verschijnsel de muzikale vorming naar boven, waarbij in muzikale patronen strijdige of gedeelde belangen 
van personages gearticuleerd worden. Vanwege de verveelvoudiging van talige informatie treedt vaak 
redundantie op, zodat ondanks de dichtheid van gelijktijdig optredende stemmen de betekenis in zijn 
muzikale vorm (bijvoorbeeld in duidelijk onderscheiden liggingen, ritmische of melodische patronen) tot 
uiting kan komen. In de regel gebeurt dit in samenhang met stilistische normen. 
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Geobjectiveerde tijd 

In de objectivering van de tijd wordt het vroegere of het latere geëxpliciteerd. Hiervóór is echter al 
gewezen op het overheersen van ostensie boven de deixis, die immers van belang is om temporele 
markeringen aan te reiken. Deze functie kan de deixis ook in de opera vervullen, maar dan meestal hand-
in-hand met ostensie of verwijzing met muzikale tekens als bijvoorbeeld herinneringsmotieven. Een 
markant voorbeeld van een herinneringsmotief uit PELLÉAS ET MÉLISANDE is de associatie die Mélisande 
maakt bij Golaud na diens moord op Pelléas: in de muziek is dan het motief te horen dat Golauds en 
Mélisandes eerste ontmoeting begeleidt. Het moment van de moord herinnert zij zich niet. De 
vertelstrategie van het personage is net als die van de auctor selectief. 
 
In veel gevallen is tijd echter vanuit het personageperspectief niet geëxpliciteerd, in overeenstemming met 
de situatie van personages in mythen: het mythisch bewustzijn is immers `tijdloos'.63 Veel personages zijn 
daarom ook afgesneden van een `verklarende' voorgeschiedenis. Net als andere tekenrelaties die refereren 
naar elementen buiten de scenische situatie worden deze veelal vermeden. Omdat opera temporeel uitgaat 
van `absolute tegenwoordigheid' is de voorgeschiedenis aldus Dahlhaus, een te vermijden verklaring van 
scenische gebeurtenissen, die snel moeten worden afgehandeld: `Den Idealtypus eines Librettos stellt eine 
Handlung ohne Vorgeschichte da, wie sie Scribe in LE PROPHÈTE für Meyerbeer entwarf'.64 
 
De temporele verwijzing kent vanaf Wagners uitwerking van de Leitmotivtechniek een breder bereik, 
doordat deze motieven het verleden met het heden kunnen binden. Niet zuiver dramaturgisch zoals bij 
het herinneringsmotief, maar muziekdramaturgisch: de motieven zijn tevens muzikaal verwerkt in de 
Wagner eigen symfonische stijl. Met deze ontwikkeling wordt, nog steeds volgens Dahlhaus, een muzikaal 
drama dat steunt op dialogen pas mogelijk. Vóór Wagner wordt muzikale samenhang immers gezocht in 
de opeenvolging van regelmatige muzikale perioden. Vanaf Wagner kan een netwerk van motieven een 
steeds overtuigender coherentie creëren, ook al zijn de momenten van terugkeer zeer onregelmatig.65 De 
geobjectiveerde tijdmaat staat dus in direct verband met de in een vigerende of idiosyncratische 
muziekdramatische code voorgeschreven samenhang. 
 
De positie in het begin van een syntagma is - naast de prominentie binnen het paradigma - van essentieel 
belang om een isotoop of een symbolisch Leitmotiv in te stellen. Doordat muziek nauwelijks 
buitenmuzikale referentiemogelijkheden kent, reikt het begin meestal belangrijke sleutels aan, waarmee de 
luisteraar abductief tot betekenissen kan komen. Dat geldt voor de wijze waarop een werk met 
georiënteerde krachten (prospectieve of - later - retrospectieve vectoren) gericht wordt, en voor de infe-
rentiebasis van thematisch materiaal, dat later als zodanig herkend moet kunnen worden. De `impact' van 
de syntagmatische posities maakt deel uit van de competentie waarop een compositie stoelt. Bij referenties 
buiten het werk, zoals citaten, of `mythologiserend' gebruik van toonladders en archaïsche instrumenten, 
is uiteraard eveneens kennis van een breder paradigma nodig. Het verschil tussen het idioom van de 
auctor en van de vigerende norm kan manifest worden, net als de `stemmen' ten opzichte van elkaar. 
 
Een belangrijk uitgangspunt van de westerse klassieke muziektraditie is zijn teleologie: tonale muziek is 
gerichte beweging en dus onomkeerbaar. 66  Daarbij kan een regelmatige ritmische activiteit in sterk 
geaccentueerde repetitieve patronen aan muziek bijvoorbeeld een aanzienlijke motorische kracht geven, 
waarvan een parallel te vinden is in de dramatische stuwing van personages binnen een situatie. De 
onomkeerbaarheid berust op protentie en verwachting, respectievelijk gebonden en ongebonden aan het 
heden, én op het kwaliteitsverschil tussen een bepaald verleden en een onbepaalde toekomst. Vanuit het 
stemperspectief kan de toekomst inderdaad volledig onbepaald zijn: de momentele dispositie geeft geen 
mogelijkheden tot bepaling van het volgende. Daarnaast is een aantal aspecten van de toekomst evenwel 
zeker, zoals eindigheid. Meestal zijn componenten van de toekomst op basis van `blauwdrukken', 
overeenkomsten of herhalingen met een zekere waarschijnlijkheid te veronderstellen. Dergelijke temporele 
projecties zijn gebaseerd op hun maat van zekerheid of plausibiliteit. Daarnaast treden vele modaliteiten 
op: gewenste of gevreesde toekomstbeelden, als onderdeel van de gesubjectiveerde tijd. 
 
Gepaard aan de - eveneens cultureel geconditioneerde - verwachting van een climax is de positie van de 
climax veelal aan het einde voor de hand liggend.67 Deze climax betreft, naast het werk als geheel, in de 
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opera in hogere mate dan in het drama tevens de afzonderlijke delen. De aristotelische `spanningsboog' 
die het gehele drama omspant en de dramatische intrige naar één bepaalde crisis stuwt, kan weliswaar in de 
overkoepelende muzikale vorm een pendant hebben, maar is in de afzonderlijke delen veelal meer 
gefragmenteerd: de stuwing verloopt gradueel veel minder lineair dan episodisch.68 Met de term `episo-
disch' wordt aangegeven dat een situatie door zijn geslotenheid binnen een groter geheel een eigen 
zelfstandigheid krijgt.  
 
De fase naar het hoogtepunt toe kan gekenmerkt zijn door een cumulatieve activiteit in de muziek met de 
herhaling van regelmatige patronen, groeiende snelheid, hoger volume, verdichting van textuur, opeen-
stapeling van instrumentsoorten. Daarnaast wordt de anticlimax, het contrast met de opgebouwde 
verwachting naar een climax, in de opera vaak aangewend: de muzikale focus wordt gestuwd naar een 
moment waarop dan plotseling een zeer geringe muzikale activiteit plaatsvindt, zoals een verstommen 
onder druk van de tragische situatie, door Wagner `tönendes Schweigen' genoemd. De stilte in PELLÉAS 
ET MÉLISANDE bij het `hoge woord' `je t'aime' kan dit illustreren. Een voorbeeld van de opbouw naar een 
dramatische climax die wordt `opgeschort' om disposities - èn dramatische ironie - te articuleren vormt 
het kwartet `Mir ist so wunderbar' (I, N°3) uit Beethovens FIDELIO (1814): op het voornemen van Rocco 
zijn dochter Marzelline met Leonore (die hij voor Fidelio houdt) te trouwen, tonen zij samen met de naar 
haar smachtende Jaquino hun uiteenlopende reacties in canon. 
 
De meer episodische structuur van de opera kenmerkt diverse andere geobjectiveerde tijdfiguren, 
waaronder het paar recitatief - aria. De muzikale laag ondersteunt in een recitatief meestal het voort-
stromen van de zangstem door continuïteit zonder specifiek muzikale focus (recitiatieven zijn doorgaans 
niet gecentreerd rond één toonsoort); de nadruk ligt immers op het `recitare' waardoor discontinue, 
taalsemantische aspecten de boventoon voeren. In het recitatief is daardoor het dramatische effect veel 
groter dan het episerende en lyrische: de zangstem wordt in hogere mate als handelende kracht vanuit een 
eigen centrum opgevoerd. De functie van de instrumentale stemmen in de betekenisvorming is in het 
recitatief onderscheiden van zijn context door hun ondersteunende in plaats van leidende karakter. Soms 
komt dit tot uiting doordat de zangstem inzet en einde van de begeleiding aangeeft, terwijl in de aria's deze 
verhouding andersom ligt, bijvoorbeeld bij Händel.69 Temporeel komt dit in de recitatieven tot uiting door 
continuïteit. Een aria onderscheidt zich in het algemeen door zijn betrokkenheid op een centraal object, 
zowel in de muzikale als in de dramatische laag, zodat hij een op zich zelf staande kwaliteit krijgt, welke 
vaak met de term `statisch' wordt aangeduid. De globale bewering dat een aria de intrige niet vooruit 
`helpt' is alleen juist, als men toestandsvariabelen uitsluit. Een dergelijke bewering stoelt op het pro-
ceskarakter van muziek dat in contrast lijkt te staan met de beschrijving van een al of niet beleefde 
dispositie. Het uitdrukken van disposities is echter één van de belangrijkste gronden waarop de symbiose 
tussen muziek en taal adequaat toepassing vindt, juist met het oog op de verleiding. 
 
Net als in het algemeen voor muziek geldt, kunnen continuïteit en discontinuïteit op verschillende niveaus 
gegeven zijn. Toestanden die dus binnen een episode continu zijn, kunnen op een hoger niveau met elkaar 
conflicteren. In de opera worden strijdige aspecten vaak afzonderlijk en monologisch getoond, zozeer, dat 
Dahlhaus de configuratie van karakters in een emotionele structuur, verborgen onder het oppervlak van 
de handeling, het meest pertinent voor het genre acht. In opera kan een `situatie' bepaald worden door de 
constellatie van karakters, ook al zijn ze niet tegelijk op dezelfde plek verzameld. De opeenvolging van 
gebeurtenissen kan dan soms irrelevant zijn en zelfs uitwisselbaar. Want de beslissende factor is volgens 
Dahlhaus het netwerk van affecten en karakters: een structuur met een innerlijke spanning, net zo 
voelbaar als de spanning uit een proces.70 
 
Dit neemt niet weg dat contrasterende tijdfiguren ook binnen een situatie muziekdramaturgisch 
gemotiveerd worden toegepast, bijvoorbeeld afwijkingen van de pulsering in een `stem', waarmee een 
`stem' zelfstandiger wordt, `vrijer' zo men wil. De overgang van een strikt naar een vrijer volgen van het 
tijdraster is misschien op te vatten als een `losweken', een `zich bevrijden van'. Een dergelijke opvatting is 
afhankelijk van de instantie die als afwijkende kracht wordt aangemerkt. Het is immers net zo goed 
mogelijk dat een `stem' in zo'n geval auctorieel wordt `uitgestoten'. 



 

 
 
 

103 

tijdfiguren vanuit `stem'-perspectief 

Discontinuïteit in de opera is horizontaal te vinden als breuken in de opeenvolging, maar ook verticaal in 
de simultaneïteit van verschillende `stemmen'. Criteria om tot horizontale breuken te besluiten kunnen 
voor een groot deel teruggevoerd worden tot de wijze waarop drama en muziek afzonderlijk als media hun 
discontinuïteit kennen, zoals in paragraaf 7.2  en 8.2 is uiteengezet. Muziekdramatische discontinuïteit kent 
daarenboven nog specifieke vormen met betrekking tot onder andere opeenvolging en duur, snelheid en 
simultaneïteit. Door de eigen chronologie van de muziek, die de tijdmaat structureert, is het ook de 
muzikale vorm die in vergelijking tot de dramatische de meeste segmentatiecriteria aanlevert. Breuken in 
de dramatische continuïteit kunnen op de achtergrond raken door muzikale eenheid. Voorbeelden zijn 
antagonistische dialogen die in één muzikale vorm coherent blijven. Uiteraard gaat daar dan weer een 
episerende werking van uit, doordat de focus van de personages wordt verlegd naar de conflictueuze 
situatie op zich. 
 
De meest in het oog springende discontinuïteit leveren muzikale delen met gesloten doek, als ouvertures, 
finales en intermezzi. Er komen ouvertures voor die geen samenhang vertonen met de opera die volgt, in 
de opera seria.71 In vele andere gevallen hangen de muzikale delen samen met de opera als geheel. De 
ouverture tot Bizets CARMEN is een illustratie van een deel dat de gehele opera inleidt, in zoverre er een 
thematische relatie is met de personages en situaties in de intrige, bijvoorbeeld de ritmisch gemarkeerde 
melodie die geassocieerd is met Escamillo. Andere opera's leiden alleen de eerste scène in, zoals Verdi's IL 
TROVATORE, en weer andere moeten het geheel zonder ouverture stellen, zoals Strauss' SALOME. Een 
intertekstuele verwijzing is te vinden in de ouverture van Stravinsky’s THE RAKE PROGRESS naar de 
ouverture van Monteverdi’s L’ORFEO (1607).  
 
Eerder is al gewezen op de inbeddende functie van deze delen binnen de gehele muziekdramatische con-
text, een functie die een synthese op een hoger niveau vooronderstelt. In zekere zin zijn sommige 
ouvertures te vergelijken met de functie die het `establishing shot' in een film vervult: het verhaal begint 
twee keer, de eerste keer vanaf een episerende afstand waarin de op te bouwen wereld geplaatst wordt. 
Daarin worden een achtergrond en een voorgrond getoond, een voorgrond die temporeel reliëf kan 
krijgen door vertraging of versnelling ten opzichte van de achtergrond. Met dit prononceren vermindert 
de epische afstand, in zoverre de passage van het algemene naar het bijzondere tevens een overgang naar 
grotere betrokkenheid op het gebeuren inluidt. Vanuit `stem'-perspectief beschouwd wekken solerende 
partijen in een `stem' van de inleiding veelal de verwachting dat de betreffende `stem' in de volgende 
intrige een belangrijk focuspunt vormt. Of later in het werk: soms wordt een motief uit de ouverture bij de 
climax aan het einde weer ten gehore gebracht. Bij DON GIOVANNI wordt de ouverture vaak als een 
vooruitwijzing naar het ultieme bezoek van de stenen gast geïnterpreteerd.72 Dit vooruitwijzende karakter 
is gegeven uit een muziekdramatische code die beregelt dat materiaal uit de ouverture ook in de opera 
wordt gebruikt. Buiten deze code om is het eerder gerechtvaardigd om pas op het moment van de climax 
te spreken van de terugkeer van het ouverturemateriaal. Het gehele werk krijgt er een cyclische vorm door, 
versterkt door de archetypische benadering van de intrige. Een zelfde soort werking kan uitgaan van een 
samenvattende recapitulatie zoals in Siegfrieds begrafenismars waarin alle belangrijke gebeurtenissen 
thematisch worden samengebald. 
 
In zijn krachtigste muziekdramatische functie kunnen instrumentale delen narratieve processen in de 
muziekdramatische intrige manifesteren. In PELLÉAS ET MÉLISANDE worden de thema's die Golaud en 
Mélisande in de eerste scène begeleiden tijdens het tussenspel van de eerste scène naar de tweede - waarin 
zij getrouwd blijken - geleidelijk bij elkaar gebracht, terwijl zij in de inleiding afzonderlijk werden 
gearticuleerd (overigens is in de inleiding het thema dat met Mélisande geassocieerd wordt in een sole-
rende hobo ten gehore gebracht). De verzelfstandiging van de thema's maakt deze Leitmotivwerking 
mogelijk. 
 
In dergelijke gevallen bestaat de discontinuïteit alleen uit de onderbreking73 van de getoonde dramatische 
wereld: de muziekdramatische intrige wordt gecontinueerd. De continuïteit bestaat uit het gegeven dat een 
`stem' al in een inleiding een aanzet krijgt, in een tussenspel of afsluitende finale wordt voortgezet dan wel 
voltooid. Ook in dit licht is het theoretisch belang om personages als krachten te beschouwen evident. De 
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potentialiteit die ieder personage als kracht kent, bestaat in het drama uit `sporen', al was het maar een 
achteloos nagelaten zakdoekje dat spookt in het hoofd van een ander personage. Het personage is dan 
echter niet als zelf agerend gepresenteerd. In een opera is het daarentegen mogelijk dat deze kracht wel 
degelijk handelend optreedt ook al is deze niet `vleselijke belichaamd'. 74  De muziekdramatische 
continuïteit wordt zeker niet uitsluitend door de muzikale laag gedragen: bij gesproken delen in een Sings-
piel bestaat de discontinuïteit uit de onderbreking in de muzikale laag, terwijl de personages de intrige 
voortzetten (zie ook verderop in dit onderdeel). 
 
Een breuk ontstaat eveneens als de tijdfiguren waarvan zangstemmen zich bedienen duidelijk afwijkend 
geconcretiseerd zijn. Een natuuromgeving als axiologisch onderscheiden van een cultuuromgeving gaat 
nogal eens gepaard met een onderscheiden tijdmaat. Men vergelijke het gematigde tempo in de 
majestueuze wereld van Sarastro met die van Papageno in DIE ZAUBERFLÖTE. 
 
Een geheel ander soort voorbeeld van muziekdramatische discontinuïteit is de overgang van 
nondiëgetische naar diëgetische muziek, door Van der Lek gedefinieerd als muziek die zich in de intrige 
bevindt en als muziek functioneert binnen de dramatische wereld.75 Diëgetische muziek maakt van de 
verzuchting boven een graf een elegie, van rijmelarij onder een balkon een aubade of een serenade al naar 
gelang het tijdstip. Op dezelfde wijze kan dansmuziek diëgetisch functioneren, en een onderdeel van het 
`stem'-perspectief worden, zoals in Verdi's AÏDA en OTELLO, of Bizets CARMEN. De reden waarom over-
gangen van en naar diëgetische muziek als discontinuïteit kan worden aangemerkt is de volgende. Muziek 
binnen de intrige valt onder de normen van de dramatische wereld, en weerspiegelt daarmee de waarde en 
functie die muziek binnen een dergelijk universum krijgt. In de mythische wereld is de diëgetische muziek 
vaak magisch gemotiveerd (de orpheusmythen van Peri, Monteverdi, of als incantatie tijdens de 
heksensabbath in Berlioz' LA DAMNATION DE FAUST,76 of muziek als protagonist zoals de patrijs in 
Loevendie’s GASSIR, THE HERO (1990)) of in de sfeer van het sprookjesachtige gebracht (DIE 
ZAUBERFLÖTE, Strauss' DIE FRAU OHNE SCHATTEN) en bezit daarmee een doorslaggevende rol op 
beslissende momenten van de intrige. De meer `realistische' opera's plaatsen de functie van diëgetische 
muziek veelal binnen de context van geromantiseerde verliefdheid of dansant tijdverdrijf, meestal als `ver-
pozen'. Hierdoor vervult een diëgetisch deel in het algemeen ófwel een extra geprononceerde centrale rol, 
ófwel een duidelijk perifere functie binnen de opera. Diëgetische muziek op beslissende momenten is 
immers zowel auctorieel als vanuit `stem'-perspectief dramatisch functioneel voor beide media, terwijl het 
diëgetisch `verpozen' vanuit beide perspectieven en media perifeer is.77 In deze lijn is ook de `verleidende' 
werking van fragmenten te beoordelen die meer gericht zijn op de relatie met de recipiënt, zoals bijvoor-
beeld de overbekende tenoraria `Ecco ridente in cielo' uit Rossini's IL BARBIERE DI SIVIGLIA. 
 
Het diëgetisch spreken 78  komt – in gethematiseerde vorm - in een opera zelden voor, hooguit in 
modernistische werken als Schönbergs MOSES UND AÄRON. Zingen wordt in het algemeen in de intrige 
als spreken opgevat, terwijl spreken in het Singspiel, zoals bij Mozart, zelden als spreken binnen de intrige 
benaderd wordt, wellicht om de status van het zingen niet te problematiseren. Het spreken in het Singspiel 
is echter van groot belang omdat het een andere dispositie schetst van de personages, die niet alleen door 
de muzikale laag, maar ook door de dramatische context geschraagd wordt. Verreweg in de meeste 
gevallen betreft het dus geen diëgetisch spreken. 
 
In vele andere gevallen, waar het spreken begeleid wordt door muzikale `stemmen' is de begrenzing met 
het zingen zeer vaag en bestaat er een scala aan gradaties naar louter melodische vocalisaties. Schmidgall 
geeft de volgende schaal voor het vocale deel in opera weer: normaal spreken → declamatie → verhoogde 
inflectie → muzikale declamatie (Sprechgesang, Sprechstimme) → onbegeleid recitatief → begeleid recita-
tief → arioso → aria → coloratura en `hoge' tonen.79 Voor de vormen van de temporaliteit is overigens 
het soort van taal een belangrijke factor: het articulatietempo van het Italiaans is bijvoorbeeld veel sneller 
dan het Duitse en leent zich zoals reeds in hoofdstuk 5 gesteld door de uitgang op klinkers meer voor 
vocalisaties. 
 
Climaxen in de talige en muzikale dimensie stemmen vaak overeen, zodat al naar gelang het overwicht van 
een van beide ook een overwicht in het soort climax zal volgen. Hierbij kan het zich voordoen dat de 
talige betekenisvorming middels articulatie (discontinuïteit van klank) in conflict komt met de muzikale 
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betekenisvorming door hoogte, volume of het legato in de vocalisering. Continuïteit van klanken stelt in 
staat contouren te vormen waarmee de zangstem niet meer te onderscheiden is van de instrumentale 
stemmen, vooral bij het belcanto. 80  Syllabische zangmuziek met voor iedere lettergreep een toon 
garandeert de articulatie, waarvan de talige begrijpelijkheid onder andere afhangt, veel meer dan de 
melismatische met een reeks tonen per lettergreep. Zoals bekend biedt bijvoorbeeld het muzikaal proza 
gelegenheid om talige structuren flexibel te volgen, doordat de muzikale coherentie instrumentaal 
gewaarborgd is. 
 
Veel treft men een assimilatie op muzikaal zinsniveau aan, hetgeen wil zeggen dat de muzikale zin als 
geheel elementen bevat die een afgerond taalsegment eveneens bevatten. Waar gemeenschappelijke semen 
in de paradigma's van muziek en taal te vinden zijn in de nummeropera, is dit vaak niet eerder dan in de 
viermaats-groep, soms pas in een themagroep. Men kan in deze - vaak voorkomende - gevallen sterk 
simplificerend spreken van een compromis tussen muzikale, melodische continuïteit en talige, gearticuleer-
de discontinuïteit. De onderscheiden, betekenisvolle muziekdramatische eenheden zijn dan in de 
nummeropera op transfrastisch niveau te vinden. Enerzijds communiceert de opera denotatieve 
informatie, anderzijds drukt zij het muzikaal vormen uit. Het moment waarop communicatie en 
uitdrukking gesynthetiseerd zijn levert de muziekdramatische eenheid op. De omvang van de eenheid kan 
sterk variëren, van bijvoorbeeld twee tonen en één woord tot een muzikaal deel en een sonnet. 
 
De episodische structuur van een nummeropera hangt ten dele samen met het `verleidend' statement van 
de personagedispositie, veelal in samenhang met symmetrische muzikale bouwvormen. In plaats van de 
gradueel oplopende spanning kent de structuur van betrekkelijk autonome delen in hun opeenvolging een 
episodisch cumulerend, intensiverend effect. Beide spanningsvormen, de gradueel en bloksgewijs 
groeiende, zijn gelieerd aan tempoaspecten. 
 
Het muziekdramatische tempo hangt onder andere af van het (in het algemeen grote en diverse) aantal 
ritmische patronen dat het werk bevat. De snelheid waarmee veranderingen zich voordoen in een gelaagd 
werk is daarbij gebonden aan kritische drempelwaarden, waarover weinig in het algemeen op te merken 
valt, behalve de door Dahlhaus gesignaleerde eigenaardigheid dat binnen dezelfde scène extreme wisse-
lingen in gespeelde tijd kunnen voorkomen, zoals tussen het recitatief en het uitgedijde ogenblik van aria 
of ensembles.81 Soms staan de snelheden van de diverse bewegingen in invers verband: dan vertraagt 
bijvoorbeeld de harmonische beweging in de muziek als de kinetische beweging (in muziek of drama) ver-
snelt. Wordt het tempo erg traag dan verbrokkelt de structuur en verliest zijn continuïteit: de momenten 
komen op zich te staan. 
 
De simultane uitdrukking van verschillende zangstemmen in het vocaal ensemble levert een specifieke 
vorm binnen de opera op. De gelijktijdigheid van meer `stemmen' vindt inderdaad plaats binnen één tijd: 
het gehele auctorieel gegeven proces. Dat de diverse `stemmen' mogelijkerwijs een eigen temporalisatie en 
eigen temporele spanningen kennen, misschien in een onderling hiërarchisch verband, doet daar niets aan 
af: het versterkt de afzonderlijkheid van de `stem', maar nog altijd binnen de ene auctoriële temporalisatie. 
Hierdoor heeft het ensemble, ook al bestaat het uit de gelijktijdigheid van een aantal sterk onderscheiden 
lyrische aria's, altijd in bepaalde mate een heterodiëgetisch karakter. 
 
Niettemin kan de zangstem afzonderlijk ten opzichte van andere `stemmen' in simultaneïteit tijdfiguren 
met belangrijke muziekdramaturgische functies krijgen. Vele opera's kennen inzetten die eerder of later 
komen ten opzichte van een andere `stem', hetgeen verband houdt met een rol als agens of als patiens.82  

beweegredenen voor temporalisering door de `stemmen' 

Het perspectief van de `stemmen' betreft een werk in zijn proceskarakter. Niet als een reeks punctua-
liteiten van losse noten, maar als groepen die zich door middel van diverse parameters vormen. De wijze 
van groepering, en het soort eenheden dat eruit resulteert is afhankelijk van veranderende codes in de loop 
der geschiedenis. Een algemene83, systematische interpretatiegeschiedenis van muziekdramatische werken 
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kan enig licht op deze verschuivingen werpen, temeer daar tekenrelaties op basis van vigerende conventies 
dikwijls geen beslag krijgen in de notatie, omdat ze voor tijdgenoten `vanzelfsprekend' zijn.84 
 
Tijdfiguren drukken een aspect van groeperingswijzen uit. Daarbij is de interactie tussen de opbouw van 
veronderstelde verwachting en bevrediging bij de recipiënt en de opbouw van spanning en ontspanning in 
de gebeurtenissen van groot belang. De opbouw van veronderstelde verwachting staat in relatie met 
bestaande bevredigingscondities.85 De constructie van spanning en ontspanning ook, maar deze speelt 
tevens met de coderegels. Er dient daarom in principe een onderscheid gemaakt te worden tussen de 
regelstellende processen van spanning die buiten het werk genormeerd zijn, de regelvormende spannings-
normen die het werk zelf stelt, én de spanningsrelatie die tussen werk en context optreedt. Een strikte 
scheiding is evenwel niet mogelijk omdat het werk zelf naar zijn eigen (regel-)context verwijst. De (vaak 
meerzinnige) verwijzing naar regels en tekenrelaties van codes buiten het werk verhoudt zich immers tot 
het werk zelf, amendeert deze codes of levert ongekende combinaties. 
 
Voor de vorming van codes is het gegeven dat muzikale, dramatische, muziekdramatische en theatrale 
competenties vrijwel altijd in eerste instantie afzonderlijk zijn opgebouwd van belang. Libretti kunnen zijn 
opgebouwd volgens de laatste normen, terwijl de criteria voor de opbouw van de muzikale coherentie 
`achterhaald' zijn. Met name met betrekking tot de muziek in opera is het vaak een grote moeilijkheid om 
de innerlijke coherentie van de muziek te behouden op momenten dat de traditionele muzikale vormen 
gedeeltelijk zijn verworpen.86 Ten aanzien van de libretti is een bijkomende moeilijkheid dat zij vergeleken 
met het `spreekdrama' een veel kortere tijdsduur aan `verteltijd' mogen omspannen87, zodat de verhouding 
in semiotische complexiteit van drama en muziek problematisch kan worden.88 
 
Dat voor de opera een aristotelisch opgebouwd dramaturgisch model, dat bestaat uit een logische 
opeenvolging van scènes en personages in een continue, dialogische stroom, in het algemeen niet voldoet, 
is evident.89 De tijdfiguren moeten daarom uit andere dramaturgische beweegredenen voortkomen. Met 
name de epische structuur van vele opera's, waarin situaties eerder op dan uit elkaar volgen en de intrige 
ook veel meer gepresenteerd wordt dan uit zichzelf spreekt is bepalend voor de tijdfiguren. 
 
Er is vaak beweerd dat in de opera muziek datgene kan uitdrukken  waarover de realiteit en de tekst van 
het spreektheater ophouden te spreken, of het nu gaat om de bovenindividuele personagekarakterisering 
die mythische proporties mogelijk maakt, of het gegeven dat opera in vergelijking tot spreekdrama eerder 
geëigend is om intensieve , extreme emoties of latente ervaringen te uiten.90 Deze observaties zijn vol te 
houden in het licht van het lyrisch effect dat een diepe blik gunt in de introspectie van een personage, of 
juist bezien vanaf de episerende positie die commentaar levert vanuit een heterodiëgetisch perspectief. 
Maar de dramaturgische functie van de muziek bestaat niet louter uit een complementaire en intensive-
rende subjectivering en/of objectivering van het personage; zeker zo belangrijk is de wijze waarop de 
muziek het fictieve gehalte van opera's, zoals uitgedrukt in de `alsof-conventie', ondermijnt. 
 
De relatie van de opgebouwde muziekdramatische wereld, die spanningen tussen lyrische en epische 
effecten kent, met de opbouwende wereld van roldragers creëert een fundamenteel muziekdramaturgische 
functie: niet alleen het gezongene, het geconstrueerde maar ook het zingen, de constructie is integraal 
bestanddeel van de muziekdramaturgie. De relatie tussen beide vormt in de opera een beweegreden voor 
de tijdconfiguraties. Of het nu gaat om het creëren van gelegenheid voor het ten toon spreiden van 
virtuositeit, verschuivingen in de focalisatie-intensiteit (vergroten of verkleinen van de diëgetische afstand 
tot het gebodene), er is in de opera altijd een gearticuleerde relatie tussen de `innere' en `äußere Kom-
munikation', respectievelijk de communicatie tussen de personages onderling en die met het publiek.91  
 
De dubbele communicatie, die eerder toegespitst op de verleiding ook al ter sprake is gekomen 92 , 
resulteert voor een deel uit het gegeven dat muziek ook de uitvoerende musicus veel meer dan in het 
drama het geval is aan zijn eigen `ik-hier-nu' bindt. Hierdoor is de positie van de zanger ten opzichte van 
zijn gehoor geactualiseerd, en niet als vanzelf gedoemd om theatraal teken te zijn, zoals ten aanzien van 
acteurs of stoelen op het toneel nogal eens wordt opgemerkt.93 De acteur in het gesproken theater is altijd 
in bepaalde mate `omfloerst' door zijn rolfiguur. In de opera ligt deze verhouding gradueel anders, waarbij 
niettemin het historisch perspectief zwaar weegt: wellicht lagen de verhoudingen tussen de theatrali-
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seringsnormen in het gesproken theater en in de opera rond 1600 dichter bij elkaar, bijvoorbeeld in de 
conventie om eerst op te komen, naar het midden te lopen alvorens te beginnen met declameren dan wel 
zingen. 
 
Essentieel verschillen beide genres als de expressieve functie van de muzikale `stem' niet gericht is op 
theatrale communicatie of de opbouw van een andere wereld, maar op het uitvoeren van een muzikale 
compositie en daarmee de `alsof-conventie' ondermijnt. Er kunnen grote fragmenten voorkomen waarin 
er geen enkele assimilatie is, dat wil zeggen dat er geen wederzijdse aanpassing is aan de wetmatigheden 
van beide tekensystemen. In de achttiende eeuw werd er waarschijnlijk zelfs alleen tijdens de recitatieven 
`geacteerd'.94 Dit impliceert tevens dat de beweegredenen voor temporalisaties op procesniveau van beide 
genres afzonderlijk (personage en `stem') eveneens een onderdeel vormen van de motivatie die ten 
grondslag ligt aan muziekdramatische tijdfiguren. 
 
Het `ik-hier-nu' van de musicerende mens is niet gelijk te stellen aan het `ik-hier-nu' van de acteur in de 
opera. De vorming van het `ik-hier-nu' in de opera is gericht op de opbouw van een personage, een 
personagefiguur en de uitvoering van een partij in een compositie. In de opera is daarom het intonerings-
potentieel geen deelverzameling van het ensceneringspotentieel: in die zin wordt het terecht een hybride 
kunstvorm genoemd. Wel kunnen beide mogelijkheden (tot ensceneren en intoneren) worden geassimilee-
rd, maar dat betreft een ander aspect dat in de volgende paragraaf wordt besproken. 
 
In het verlengde van het tot nu toe vermelde ligt het voor de hand dat de temporele geleding door de 
muziek in het algemeen domineert. Daarbij is het nodig om - waar het gaat om muziekdramatische 
motivaties - de betekenisaspecten van muziek en drama te vergelijken. Bij Wagner wordt bijvoorbeeld de 
vocale lijn omwille van de `verstaanbaarheid' vaak lang gerekt ten opzichte van de andere `stemmen'. In 
zo’n geval is het weliswaar mogelijk aan te geven dat deze temporele differentiëring tussen zangstem en 
instrumentele stemmen bijdraagt aan het `heroïsche' aspect van het personage, maar dit zal toch terdege 
gestaafd moeten worden met elementen uit de dramatische laag. Een ander voorbeeld. Muziek met een 
ABA-structuur kan op zich genomen uiteenlopend getypeerd worden: een verhaal over verzoening, stabili-
teit-spanning-restabilisatie, terugkeer naar de oorspronkelijke propositie, herhaling met modificaties van de 
expositie, een initiële instabiliteit in juxtapositie met een andere, als twee conflicterende gebieden, insta-
biliteit - grotere instabiliteit - oplossing.95 Tarasti noemt antecedentie als een van de betekenisaspecten die 
het mythische produceren, in aansluiting op Carnap die `the recalling of similarity' beschouwt als de 
belangrijkste relatie in de constitutie van de waargenomen wereld.96 In combinatie met betekenisaspecten 
uit het syntagma van de dramatische laag kunnen dergelijke predikaten pas meer ondersteuning krijgen. 

9.3 de temporaliteit van het uitvoeringspotentieel in de opera 

Terwijl in de vorige paragrafen aandacht is besteed aan de verhouding tussen temporaliteit en de opera als 
tekst, beschrijft deze subparagraaf aspecten van de invloed die de temporaliteit op het ingeschreven 
uitvoeringspotentieel uitoefent. Omdat de motivaties (zoals spanning en fascinatie) voor muziekdrama-
tische temporaliteit reeds hiervoor (in § 9.1 en § 9.2) zijn besproken, beperkt deze bespreking zich tot de 
pragmatische component van de uitvoeringsinstructies. Het gaat hier dus niet om de verhouding tussen 
muziek en taal op zich, maar om de wijze waarop de eerder besproken auctoriële en `stem'-gebonden 
temporaliteit betrekking heeft op zijn materiële belichaming. Het betreft een interpretatie die niet gericht is 
op de intonering en theatralisering van, maar door de opera: de immanente `"director" in fabula'. 
 
In de opera resulteren het intonerings- en enscenerings-potentieel uit twee verschillende, van het medium 
afhankelijke perspectieven. Bij assimilatie kan een grote hoeveelheid gemeenschappelijke beteke-
niselementen bestaan, met nadruk betekeniselementen, want de substantie van het teken verschilt. 
Anderzijds wijken grote hoeveelheden betekeniselementen van elkaar af. Een opera kan grote fragmenten 
in zich bergen die niet wezenlijk verschillen van het intoneringspotentieel bij een muziektekst `pur sang'. 
Evenzeer kan het een grote dosis `zuiver' dramatisch ensceneringspotentieel bevatten. Om recht te 
kunnen doen aan beide perspectieven, wordt daarom het - in het begin van dit hoofdstuk 
ingevoerde - overkoepelende begrip `uitvoeringspotentieel' gebruikt, dat de genrespecifieke potentiëlen 
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herbergt van muziek, drama en opera. Dit wil niet zeggen dat alle potentiëlen in deze bespreking in gelijke 
mate `bedeeld' zijn: het onderzoeksobject is duidelijk toegespitst op de enscenering. 
 
De uitvoeringsinstructie in de opera heeft een referentiële band met de uitvoering: zij is gebaseerd op een 
gearticuleerd mechanisme, waarbij aan een discontinue opeenvolging van onderscheiden vormkenmerken 
een discontinuïteit van betekeniseenheden is gekoppeld. Deze betekeniseenheden zijn voor een groot deel 
ontleend aan de vigerende codes voor theatralisering en intonering als systeem van praktische 
toepassingen en van theoretische mogelijkheden. Conventies en fysiektechnische beperkingen spelen een 
zeer grote rol in de uitvoeringsinstructies. 
 
De temporaliteit in de opera wordt bepaald door de gesubjectiveerde en geobjectiveerde tijdmaat, de 
tijdfiguren en de motivaties daarvoor. Deze bepalingen zijn van toepassing op de categorieën van het 
ensceneringspotentieel die reeds in hoofdstuk 3 zijn aangegeven, en kunnen gecombineerd systematisch 
worden besproken. 
Hiertoe dient de driedeling in: 
1) extradiëgetische uitvoeringsinstructie, die betrekking heeft op de relatie tussen acteurs/musici en het 
publiek, en een beroep doet op tijdsconcepties uit hun realiteit. 
2) heterodiëgetische uitvoeringsinstructie, die de relatie van acteurs/musici en het publiek met de 
muziekdramatische situaties bestuurt. 
3) homodiëgetische uitvoeringsinstructie, die de relaties binnen de muziekdramatische situatie regelt. 

de temporaliteit van de extradiëgetische uitvoeringsinstructie 

De afbakening van een muziekdramatische situatie is in de eerste plaats bepaald door de extradiëgetische 
relatie met het publiek en vindt zijn weerslag onder andere in de onderbrekingscodes als `doek' of 
`donkerslag', vastgelegd in de partituur, maar zonder verdere talige presentatie. Het betreft dus optische 
`nulmomenten' van de opera, wat voor belang zij verder ook mogen bezitten in een uitvoering. 
 
Veel van deze buitenscenische tijdruimtelijke tekenrelaties zijn fysiektechnisch of conventioneel bepaald. 
Het hedendaagse gebruik bij de aanvang van een opera dat voorziet in het doven van het zaallicht, applaus 
voor de dirigent en stilte als deze aan het orkest kenbaar maakt te willen beginnen, is betrekkelijk nieuw. 
Met Wagner is in de vorige eeuw pas het zaallicht gedoofd, en de stilte van het publiek bij aanvang is in 
vele composities afgedwongen door een luide inzet van het orkest.97 
 
In het drama ligt de langst mogelijke toestand tussen de eerste en de laatste aanwijzing van een 
veranderende extradiëgetische relatie. De vraag doet zich dus met betrekking tot de opera voor of 
muzikale delen zonder scenische presentatie wel of niet een extradiëgetisch karakter hebben. Alleen als 
dergelijke delen geen enkele andere relatie tot de overige delen bezitten dan het feit dat zij onderdeel van 
dezelfde tekst zijn, is dit het geval. 
 
Vanuit auctorieel standpunt geldt dit ook voor de ouverture. In verreweg de meeste gevallen vormen dus 
niet de optisch gegeven tekenrelaties (door voordoek of donkerslag) auctorieel bepaalde, extradiëgetische 
begrenzingen, maar de auditieve: de stilte die geen onderdeel is van de klankvorm. 
 
Deze extradiëgetische, tijdruimtelijke tekenrelaties kunnen ook door een `stem' bepaald zijn, al lijkt dit een 
tegenspraak in termen: een `stem' is immers per definitie homodiëgetisch, zelfs het terzijde ad spectatores 
is louter ten opzichte van de andere personages heterodiëgetisch. Het gaat hier evenwel om de `stem' 
uitsluitend gedefinieerd in zijn poëtische en/of metalinguale relatie tot het publiek, niet om diëgetische af-
stand. Momenten die ingeruimd zijn om bijvoorbeeld de virtuositeit van een `stem' te presenteren en 
applaus te oogsten, zonder relatie met de diëgesis, zijn extradiëgetisch. Het zal praktisch vaak moeilijk zijn 
deze categorie te onderscheiden, omdat dergelijke tekenrelaties vrij snel op de constructie van de 
muziekdramatische wereld geprojecteerd worden. 
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De uitvoeringsinstructies vormen voor de muzikale component van de muziekdramatische zangstem een 
klankobject, voor het dramatische bestanddeel eerst een ander subject. De verhouding tussen deze beide 
componenten is wezenlijk voor de kwaliteit van de muziekdramatische tijdvorm. Temporaliteit bestaat pas 
als er sprake is van een bepaalde afstand tegenover een proces: in de opera fluctueert deze afstand en 
modificeert daarmee de kwaliteit van de temporaliteit. Het is immers heel wel mogelijk dat de muzikale 
tekenrelatie een dermate grote zelfstandigheid geniet, zoals in sommige coloraturen, dat hij geen projectie 
op de dramatische toelaat. Een dergelijke passage ontdoet het muziekdramatische van zijn dramatische 
subjectivering, zodat weer de virtuose mens, de `ster' staat te zingen (tenzij deze als virtuoos gesubjectiveerd 
is). Deze momenten vallen buiten de diëgetische tijdvorm, zijn noch episch noch lyrisch te noemen, en 
volgen de extradiëgetische wetmatigheden van de tijdsrelatie met het publiek. In de constructie van een 
muziektheatrale voorstelling zijn de categorieën extradiëgetisch - heterodiëgetisch - homodiëgetisch wat 
dit betreft van toepassing op de hiervoor in eindnoot 93 genoemde verhouding tussen mens - acteur - 
rolfiguur. 
 
De temporaliteit van extradiëgetische uitvoeringsinstructies is dus niet te beperken tot `gene zijde' van de 
onderbrekingscodes, maar krijgt ook vorm gelijktijdig met homo- en heterodiëgetische fragmenten. Is er 
op een bepaald moment geen `alsof-conventie' werkzaam dan krijgt de tijd ook geen kwaliteiten van een 
ander universum: hij wordt gevormd door de muziek en de door publiek en acteurs als reëel ervaren 
dagelijkse tijd. 
 
Daarom is het nodig categorische onderbrekingscodes die buiten de op te bouwen muziekdramatische 
wereld de temporele relatie met het publiek besturen te onderscheiden van de diëgetische codes. De 
cultuurhistorische positie van de auctor levert een aanwijzing voor de codesoort die ingezet kan worden 
om de contextuele relatie met het publiek en de vigerende opvattingen over tijd te kunnen interpreteren. 
De duur van het gehele werk en van de onderbrekingen zijn cultuurhistorisch bepaald. Overwegingen om 
delen te schrappen omdat het werk anders voor een hedendaags publiek te lang zou duren (bijvoorbeeld 
in Wagners DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG) komen vaak voor. Sommige werken uit het verleden 
nemen de proporties aan van ware rituelen, zoals Wagners DER RING DES NIBELUNGEN, uit te voeren op 
vier achtereenvolgende dagen. 
 
Een andere factor van belang is het tempo in de opeenvolging van onderbrekingen, die niet alleen 
afhankelijk is van fysiektechnische beperkingen. Het is algemeen bekend dat diverse componisten 
fragmenten toevoegen om een changement mogelijk te maken.  Uitgangspunt voor deze keuze is kennelijk 
muzikale continuïteit als het publiek eenmaal plaats heeft genomen.98 Een snel tempo in de opeenvolging 
van onderbrekingen geeft het werk een meer verbrokkelde structuur en dit fragmentarisch karakter kan 
een thematisch verband met het werk bezitten, zoals bij Brecht: `Die Geschehnisse dürfen sich nicht 
unmerklich folgen, sondern man muß mit dem Urteil dazwischen kommen können'.99 Een voorbeeld 
vormt Bergs WOZZECK waarin op alle diëgetische niveaus telkens kortstondige situaties worden 
onderbroken: het doek valt om de haverklap, de opgebouwde muziekdramatische situaties bestaan uit 
korte vormen en het hoofdpersonage vertrekt almaar, of heeft haast. Uiteraard is in de opera uitgegaan 
van een relatie met het publiek die gedurende de gehele voorstelling stand houdt. Het gehele werk 
probeert immers het publiek te `verleiden', ongeacht zijn `inhoud' en ongeacht zijn emotionele of 
cognitieve invalshoek. Extradiëgetische begrenzingen bestaan daar waar geen enkele hetero- of 
homodiëgetische tekenrelatie is. Betekenisonderscheidend zijn extradiëgetische passages als zij de hetero- 
en homodiëgetische delen overheersen. Dominant extradiëgetisch is een passage als de intentie daartoe 
betekend is, maar de graduele verschillen die verschuivingen teweeg brengen in de kwaliteit van de 
temporaliteit, zijn zeer moeilijk aan te geven, omdat de dominantieverhoudingen tussen respectievelijk het 
extra- en de hetero- en homodiëgetische niveaus bijna niet in de partituur te bepalen zijn: het `ad libitum' 
herhalen in een da capo-aria kan zowel vanuit een heterodiëgetisch, als vanuit een extradiëgetisch 
perspectief gegeven zijn. Omdat muziek zijn eigen betekenis genereert is de virtuositeit van de compositie 
bijna niet te onderscheiden van de virtuositeit waartoe zij een aanleiding is. Zoals reeds gesteld, worden 
dergelijke tekenrelaties vrij snel op de constructie van de muziekdramatische wereld geprojecteerd. 
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de temporaliteit van de heterodiëgetische uitvoeringsinstructie 

De extradiëgetische begrenzingen kaderen de heterodiëgetische toestanden af, terwijl extradiëgetische 
sporen ook gelijktijdig met de heterodiëgetische componenten gegeven kunnen zijn. Het heterodiëgetische 
niveau begrenst op zijn beurt homodiëgetische toestanden. Heterodiëgetisch zijn alle fragmenten die hun 
oorsprong buiten de muziekdramatische situatie zelf hebben, hetgeen uiteraard een scherp omlijnde 
bepaling van de muziekdramatische situatie noodzakelijk maakt. Een muziekdramatische situatie is gede-
finieerd als een periode waarin op basis van muzikale en/of dramatische isotopieën een te specificeren 
coherentie bestaat: de specificering bestaat uit de te projecteren verwantschap tussen betekenisaspecten in 
beide isotopieën.100 Een door de dramatische component semantisch geladen muzikaal fragment dat later 
zonder dramatische component optreedt vormt op dat moment ook een muziekdramatische situatie: de 
verwantschap die de muzikale en de dramatische component hadden is dan geprojecteerd op de muzikale. 
 
De bepaling van de duur en dus de begrenzing van heterodiëgetische delen vormt een eerste tijdcategorie. 
Aanduidingen als `doek' of `donkerslag' worden hier gerelateerd aan de afbakening van fragmenten uit de 
muziekdramatische wereld, bijvoorbeeld op basis van de conventie om een bedrijf met een ensemble te 
eindigen. Dergelijke begrenzingen zijn immers extradiëgetisch aan de `ene' kant, en heterodiëgetisch aan 
de andere: de stilte na een muzikale afsluiting of het duister na een optische presentatie kan als klank- 
respectievelijk visuele vorm heterodiëgetisch zijn, terwijl de meteen erop aansluitende stilte of duisternis 
die geen deel meer van respectievelijk de klankvorm of van de optische presentatie uitmaakt, op 
extradiëgetisch niveau ligt.101 
 
De onderbreking of afwezigheid van de visuele muziekdramatische intrige kan auctorieel bepaald zijn om 
de diëgetische afstand te manipuleren. Tijdens de onderbreking bestaat er een andere relatie tot de intrige, 
die geconcentreerd is op het muzikaal materiaal, zodat een overwegend auditieve fase de erop volgende 
scenische situatie meebepaalt. 
 
Behalve de segmenterende functie speelt op heterodiëgetisch niveau de temporaliteit van de 
constructiewijze van het muziekdramatisch universum een rol. Constructiewijzen krijgen hun beslag 
vooral in de esthetische functie van een stijl en in de `meta-muziekdramatische' functie van de code, 
waarmee de voortdurende band met cultuurhistorische ontwikkelingen zich weer sterk doet gelden. 
 
Voor de heterodiëgetische temporaliteit zijn in- en uitleidingen op muziekdramatische situaties van groot 
belang. Vaak bevat het einde van een muzikaal fragment een nieuwe inzet, nieuwe motiefgroepen of tempi 
die het deelt met het muzikaal idioom van de erop volgende scènische situatie, waardoor dit materiaal als 
anticipatie op de inleiding wordt geprojecteerd, en gedeeltelijk homodiëgetisch wordt. Een zelfde vorm 
van projectie op basis van isotopie, maar dan retrospectief, is aan te treffen in afsluitende muzikale delen. 
Deze pro- en retrospectieve projecties verschuiven de status van de betrokkenheid op het proces van 
respectievelijk overwegend hetero- naar homodiëgetisch en van overwegend homo- naar heterodiëgetisch, 
en zo ook de kwaliteit van de tijdvorm. Dergelijke passages beschrijven dus graduele verschuivingen in 
diëgetische afstand. 
 
Conventioneel bepaald zijn naast de in- en uitleidingen van muziekdramatische situaties, ook de vele 
grotere muzikale stijlvormen zoals de opeenvolging van tempi, van aria op recitatief, en `cyclische' 
rondovormen, of de wijze waarop personages eerst achter elkaar worden geïntroduceerd alvorens al dan 
niet conflicterende verwikkelingen worden aangereikt. Een voorbeeld vormt de cultuurhistorische 
bepaaldheid van continuïteit in de constructievorm die met name ook waarneembaar is in het onderscheid 
tussen de nummeropera en de doorgecomponeerde opera. De eerste kent een andere structuur dan de 
doorgecomponeerde, omdat verschillende diëgetische disposities elkaar gepaard aan de muzikale delen, 
opvolgen. De doorgecomponeerde opera kent in het algemeen meer graduele verschuivingen van 
disposities. In samenhang hiermee kent de doorgecomponeerde opera meer mogelijkheden tot een lineaire 
spanningsopbouw, tegenover de episodische opbouw van de nummeropera. 
 
Al deze kwaliteiten zijn van invloed op de diëgetische status en daarmee op de vorm van hetgeen op het 
toneel waarneembaar is. Op heterodiëgetisch niveau is de betrekking meestal niet uitsluitend op de ruimte 
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of op personages georiënteerd, maar op de scenische aard van een situatie. Afhankelijk van het soort teken-
relatie steunt de temporaliteit op de geluids- of paralinguale code (iconisch), op de muziek- of signaalcode, 
die `geluid' omvormt tot `klank' (indexicaal), of op de muziekcode en de verbale code in zoverre het om 
symbolische tekenrelaties gaat. 
 
Specifiek voor de muziekdramatische temporaliteit zijn ook de fragmenten die een muzikaal coleur locale 
weergeven, zoals bijvoorbeeld de onweersscène in Verdi's AÏDA. Daarnaast kan de overgang naar een 
andere ruimte akoestisch worden betekend, hetgeen meestal gepaard gaat met een optisch changement, 
zoals in de in vorige paragrafen genoemde voorbeelden. Dergelijke passages kunnen zich voltrekken in alle 
gradaties tussen abrupt en geleidelijk, al naar gelang de motivatie voor hun inzet. Veel passagefragmenten 
hebben een fysiektechnische reden: zij overbruggen de benodigde tijdsduur voor een changement. In hun 
samenhang met de optische ruimtegebonden tekenrelaties bestaat er een meer op het muzikaal materiaal 
geconcentreerde relatie tot de intrige. 
 
In de opera zijn de akoestische uitvoeringsinstructies in hoge mate geëxpliciteerd, althans voor zover 
notatie en conventie dit toelaten. Beduidend minder informatie bevat de partituur met betrekking tot de 
optische aspecten van de theatraliserende pragmatiek. Voor de scenische ruimte is los van extra bewer-
kelijke changementen of eventuele akoestische vereisten geen temporeel aspect specifiek muziekdra-
matisch te noemen. Wel neemt het gebruik van film, zoals in Milhauds CHRISTOPHE COLOMBE, en 
andere audiovisuele middelen een afzonderlijke plaats in. Film betekent een afwezig en meestal verleden 
universum, tenzij het om de weergave van `synchrone teichoskopie' gaat, zoals in het ballet annex 
totaaltheaterstuk LIVE/LIFE (1978) van Van Manen, Van Dantzig en Van Schayk. Het gebruik van het 
medium film bewerkstelligt een temporele spanning tussen zijn verwijzing naar een niet-`hier-en-nu' en 
het `hier-en-nu' van de scène. Het gebruik van geluidsbanden deelt met film of video feitelijk een zelfde 
temporele relatie tussen weergave en weergegeven object, maar in principe kent de weergegeven werkelijk-
heid geen exosemantische verwijzing naar een niet-`hier-en-nu', waardoor de geluidsband eenvoudiger als 
`stem' in de actualiteit van de andere `stemmen' opgenomen kan worden. 
 
Wat de heterodiëgetische temporaliteit van personages aangaat, met betrekking tot kostuum, 
personagefysionomie, mimiek en gestiek spelen vooral fysiektechnische beperkingen een rol. 102 
Stemkwaliteiten, zeker die voor zang, zijn afhankelijk van het gehele lichaam. Daarenboven oefenen ook 
hier conventies een grote invloed uit. Gedurende lange tijd heeft in de Barok bijvoorbeeld de conventie 
stand gehouden dat een zanger eerst naar het midden van het toneel loopt alvorens deze als onderdeel van 
een muziektheatraal universum geïnterpreteerd kan worden. De inscriptie van deze locomotie in een 
muziekdramatische tijdvorm is eveneens een van de contextafhankelijke betekenisrelaties, die op basis van 
het werk alleen niet kan worden aangetoond. Het betreft geen ingeschreven heterodiëgetische 
uitvoeringsinstructie, hoewel de muziek eventueel de voor verplaatsing benodigde tijdsduur overbrugt. De 
locomotie is in dit geval een onderdeel van de theatraliseringscode die niet dramatisch gemotiveerd is. Met 
betrekking tot het heterodiëgetische uitvoeringspotentieel kan het dus eveneens vóórkomen dat één van 
beide genres gedurende een periode geen uitvoeringsinstructie kent. Een illustratie met betrekking tot de 
proxemische relaties, van een dramatisch gemotiveerd, maar evenzeer uitsluitend contextueel bepaalbaar 
gegeven is het gebruik in de Barok twee klavecimbels voor te schrijven, vermoedelijk links en rechts in het 
orkest geplaatst, die afzonderlijk als basso continuo-instrument dienen voor overeenkomstig geplaatste 
personages in dualoog. 
 
Heterodiëgetisch gegeven uitvoeringsinstructies hebben betrekking op de wijze waarop het 
muziekdramatisch universum aan het publiek wordt gepresenteerd. Het heterodiëgetische niveau bestuurt 
in die zin het omschakelen van de tijdvorm van publiek en musici (extradiëgetisch) naar de tijdvorm van 
het muziekdramatisch universum (homodiëgetisch). Zou een narratologische term passen dan is dit 
omschakelen te benoemen als een `vertellen'. Is het heterodiëgetisch niveau dominant dan ligt de nadruk 
op de stijl- en `metamuziekdramatische' code, waartoe ook de veelvuldig in opera's optredende 
intertekstualiteit behoort. 103  Naast de besproken categorisch te onderscheiden fases is het 
heterodiëgetische aspect alleen kwalitatief materieel gemanifesteerd. De gradatie van zijn manifestatie is 
zeer moeilijk aantoonbaar, hoewel deze in de vorm altijd aanwezig is, als - impressionistisch gesteld - een 
`venster met wisselende transparantie'. 
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de temporaliteit van de homodiëgetische uitvoeringsinstructie 

De homodiëgetische uitvoeringsinstructie bestrijkt het parcours van de acteur/zanger.104 Kenmerkend is 
uiteraard het zingen dat in de `stem' een extra paralinguale tekenrelatie legt en tevens voor een deel 
fysiektechnisch begrensde mimiek, gestiek en posities teweegbrengt.105 Het vocale aspect is in de paragraaf 
gewijd aan de temporaliteit van de `stem' reeds uitvoerig besproken, alsmede het gevolg dat de actie-
reactietemporaliteit van interagerende personages in opera veel minder voorkomt dan in het drama. De 
expressieve functie van de zangstem overheerst - naast de esthetische en metalinguale - en krijgt zijn 
beslag in aria's, recitatieven en monologische ensembles. 
 
De muziekdramatische temporaliteit lijkt door het episerende effect zijn oorsprong vaak niet in het `stem'-
voerend personage te vinden, waardoor de interpretatie van een wilsact die van een personage een subject, 
een agens maakt, zich minder snel aandient. Daar staat tegenover dat het lyrische effect onder andere door 
middel van de extra-paralinguale tekenrelatie juist de innerlijke drijfveren van een `stem' benadrukt, zoals 
paralinguale tekenrelaties in het algemeen doen. Beide bewegingen, de episerende en de lyrische, 
kenmerken de temporaliteit van het personage. De lyrische tijdvorm is van een andere orde dan de epische, 
omdat zijn betrokkenheid op het proces verschilt: de lyrische tijdvorm biedt tijdfiguren aan die behoren 
bij het belevend perspectief van één instantie. De epische tijdvorm ontstaat uit een overplaatsing van het 
subject naar een heterodiëgetisch niveau (binnen het homodiëgetische niveau), waardoor het subject zich-
zelf buiten het proces plaatst. Bij de uitvoering kan daar nog het extradiëgetische aspect bijkomen, 
waarmee de stemkwaliteit van de uitvoerende als tekenrelatie meespeelt, zelfs dominant kan worden. 
 
Er is echter historisch ook een ontwikkeling die de vocale hegemonie van het belcanto indamt ten gunste 
van de zeggingskracht van de intrige. Een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling is te vinden bij de 
introductie van de opera buffo in de Verlichting, die volgens Gerhart geleidelijk ruimte opeist voor 
eenvoud en het meer alledaags-menselijke in vergelijking met de gekunstelde opera seria.106 Een variant is 
het Duitse `Singspiel', gespeeld door acteurs in plaats van door zangers, waardoor de muzikale component 
betrekkelijk eenvoudig blijft en vooral steunt op bestaande, populaire melodieën. Het Singspiel voert 
`vernünftige Menschen' op en is gericht op natuurlijkheid en de eenvoud van alledag. Doordat de gespro-
ken dialoog het recitatief vervangt, veranderen de artificiële personages uit de Barok in `menselijke' 
personages met verstandelijke vermogens, die hun doen en laten in gesprek met anderen toelichten. 
Daarmee wordt de opera rationeler. Het accent verschuift - nog steeds volgens Gerhart - van de castraat 
als instrumentele virtuoos naar de subjectieve lyriek van de prima donna.107  
 
Tenslotte vormt de dans als een van de meest in het oog springende kenmerken van de opera vaak een 
afzonderlijke temporele categorie, zeker als deze statische mise-en-scènes doorbreekt, een `socialiserende' 
functie heeft, of een achtergrond biedt om één (of meer) personage af te zonderen.108 
 
De temporaliteit van het uitvoeringspotentieel in de opera onderscheidt zich – behalve door een aantal 
categorisch te onderscheiden segmenten in opeenvolging, duur en tempo - vooral door een voortdurende 
spanning in afstanden tot de diëgesis. De simultaneïteit van verschillende tijdkwaliteiten is dermate 
geïntegreerd in het genre dat deze hoedanigheden weliswaar beschrijfbaar, maar moeilijk afzonderlijk 
aantoonbaar zijn. Dit komt doordat zij zich naar gelang de dominantieverhoudingen laten beschrijven als 
een afstand tot het `heden' of `nu'. Het beleefde heden van het personage (homodiëgetisch), van de musi-
cus en het publiek (extradiëgetisch) en de zich van moment tot moment afwikkelende vorm 
(heterodiëgetisch) spelen zo op elkaar in. 
 
Om het samengestelde karakter van de muziekdramatische tijdvorm te herkennen, volstaat het daarom niet 
om uit te gaan van tijdcategorieën als simultaneïteit, successiviteit, duur, tempo of ritme. Een zelfde 
materiële vorm kan immers verschillende tijdperspectieven in zich herbergen. Er is uiteindelijk één 
muziekdramatisch tijdproces met verschillende kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn op te sporen vanuit de 
verschillende instanties in de opera, auctor en `stem', hun afstand tot de diëgesis en de episerende, lyrische 
of dramatische betrokkenheid op het proces. Daarnaast spelen de uitvoeringsinstructies die voor de 
dramatische en muzikale component afzonderlijk gelden uiteraard een constitutieve rol. 
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10 SEMIOTISCH-TEMPORELE BENADERING VAN TIJD IN OPERA 
 
 
 
In dit hoofdstuk komt de semiotisch-temporele benadering van tijd in het muziekdrama aan bod. De presentatie 
van de diverse stappen in de ontleding wordt ingeleid met een aantal overwegingen die hun inzet en reikwijdte 
beperken tot de voor het ensceneringspotentieel meest relevante muziekdramatische tekenrelaties. Als 
illustratiemateriaal wordt LA DÉLIVRANCE DE THÉSÉE (1927) van Milhaud op een libretto van Henry Hoppenot 
gebruikt.1 Het is een korte opera, een `opéra-minute', die in zijn geheel niet meer dan 177 maten telt.2 In de 
analyse die als voorbeeld geldt, zal het eerste deel met betrekking tot de segmentatie op het niveau van de 
expressie technisch van aard zijn om te kunnen tonen hoe een dergelijke segmentatie wordt verricht. 
 

10.1 beperkingen en accenten 

beperkingen en accenten vanuit de genrespecifieke status 

Het muziekdrama bestaat uit een groot aantal tekenrelaties. De hier gepresenteerde analytische benadering spitst 
zich uitsluitend toe op het temporele aspect. 
 
In hoofdstuk 4 is gesteld dat werk dramatisch is zodra de auctor voor het `vertellen' van de intrige niet alleen een 
beroep doet op realiteits- en narratieve codes uit de mogelijke wereld van de recipiënt, maar ook en specifiek op 
`theatraliseringscodes'. Een theatraliseringscode wordt met betrekking tot het muziekdrama begrepen als een 
repertoire associaties tussen taal- en muziektekens en regels die betrekking hebben op de constructiewijze van de 
theatrale wereld. Richtinggevend voor de hier gepresenteerde analyse is de vraag welke tijdvormen als enscene-
ringspotentieel functioneren. Dat wil zeggen dat muzikale en verbale aspecten uitsluitend in relatie tot het 
ensceneringspotentieel worden beschreven.  
 
In het muziekdrama is ook een zelfreferentieel, esthetisch aspect van belang, dat een codering bewerkstelligt die 
hoofdzakelijk teruggevoerd wordt op de vorm van het teken zelf  en niet of  in mindere mate op een existente of  
conventionele verbinding met een betekenis. Het ensceneringspotentieel krijgt dus voor een deel vorm vanuit 
immanente, metaforische (in de zin van hypoïconische) tekenrelaties, met name in hun geassocieerde betekenis 
als performatieve en deiktische oriëntaties.3 
 
Op het niveau van de betekenaar is het ensceneringspotentieel geclassificeerd naar de zendersoort: auctor of  
`stem'/personage; daarnaast vindt een classificatie plaats naar gelang hun perspectief: extra-, hetero- of  
homodiëgetisch. Met behulp van deze perspectieven is de gradueel afwijkende status van het muziekdrama te 
beschrijven, meer dan in andere genres treedt gelijktijdig het extradiëgetisch, zelfreferentieel teken op samen met 
de opbouw van een diëgetisch `alsof'. Deze combinatie komt voort uit wederzijdse assimilaties en de combinatie 
van personages met niet als subject-tekenrelatie optredende `stemmen'. 
 
De extradiëgetische communicatie speelt simultaan een rol in (wisselende) relatie tot de twee andere niveaus. 
Deze simultane extradiëgetische communicatie is uitsluitend te analyseren als zij als diëgetische afstand is gemani-
festeerd, en niet alleen in protosemiotische termen van continuïteit te interpreteren is. Toch dient zij hier ge-
noemd te worden, omdat zij voortdurend op de achtergrond een wezenlijke rol speelt om tekenprocessen 
bijvoorbeeld af  te doen buigen naar episerende effecten. 
 
Het muziekdrama is zoals in eerdere hoofdstukken gesteld een overwegend semi-symbolisch tekensysteem, waar-
bij de conformiteit bestaat in de correlatie tussen de respectievelijke categorieën van het expressieniveau en het 
niveau van de inhoud. 4  De analyse beperkt zich op het auctoriële niveau tot de muziekdramatische  
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vertelstrategieën met behulp van verschuivingen in de afstand tot de diëgesis, gerelateerd aan hun enscenerings-
potentieel. Op het niveau van `stem'/personage spitst zij zich toe op vocale betekenissen (zie hoofdstuk 6). Specifiek 
voor het muziekdramatisch ensceneringspotentieel is immers een grote invloed van muziekdramatisch gegene-
reerde emotieve, poëtische en metalinguale functies, waardoor respectievelijk de lyrische en epische taalfuncties 
sterker naar voren treden. 

beperkingen en accenten vanuit de muziekdramatische temporaliteit 

Temporaliteit is in hoofdstuk 3 besproken vanuit een tweedeling in de buiten het proces staande, construerende 
auctor en de door deze gedelegeerde personages en `stemmen', die aan het proces deelnemen. Deze tweedeling 
levert instanties voor de scheiding tussen vorm en vorming om beider temporele perspectieven te kunnen onder-
scheiden. De spanning tussen beide is van groot belang voor de opbouw van het werk, zoals uit de analyse moet 
blijken. 
 
In principe zijn beide posities met betrekking tot hun temporaliteit in gelijke categorieën beschreven, namelijk als: 
gesubjectiveerde temporaliteit met een verschuivende positie binnen een proces; geobjectiveerde temporaliteit met 
een gefixeerde maat buiten het proces om de bewegingen in het proces te beschrijven; de wijze waarop deze 
temporaliteiten gevormd zijn of  worden; en de beweegredenen voor juist deze vormen. 
 
Het komt de eenvoud en systematiek van de analytische benadering ten goede dat deze categorieën parallel lopen 
met de beschrijvingswijze op het narratieve niveau van de structurele semiotiek. De gesubjectiveerde tempora-
liteit ontstaat uit de manipulatiefase, waarin een destinator manipuleert of  verleidt tot temporalisatie; de geob-
jectiveerde temporaliteit is de competentie die nodig is om te temporaliseren; de tijdvormen en -vorming vallen 
samen met de performantie; terwijl de beweegredenen voor temporalisatie gebaseerd zijn op een bepaalde 
sanctionering. 
 
Het aspect waaronder de auctoriële temporele categorieën en die van `stem'/personage ter beperking worden 
ontleed, is `spanning'. Meer in het bijzonder gaat het om werkinterne tijdvormen en de bijbehorende werkimma-
nente spanning, dus niet om breuken of  verschuivingen ten opzichte van andere muziekdrama's of  van andere 
sociaal-culturele contexten, noch om de positie van de externe auctor in zijn historische context.5  
 
Deze uitsluiting is gerechtvaardigd vanuit de veronderstelling dat de verschuivingen en simultaneïteiten in afstan-
den tot de diëgesis het meest genrespecifieke aspect vormen; en deze afstanden krijgen op het auctorieel niveau 
de vorm van compositiespanning en op het niveau van `stem'/personage expressieve spanningen. Deze 
spanningen worden geanalyseerd in hun functie als ensceneringspotentieel. De soort geïmpliceerde fysieke bewe-
ging van personages heeft bijvoorbeeld een grote invloed op de speelstijl, afhankelijk van de dominantiever-
houding tussen beleving en reflectie. 
 
De categorie van auctoriële tijdvormen is dus beperkt tot de vormen die gemotiveerd zijn vanuit het narratieve 
spel van verschuivingen in afstand tot de diëgesis (focalisatie). De categorie van vocale personage- en `stem'-
gebonden tijdvormen beperkt zich tot de componenten die het expressief  en instrumenteel gedrag van 
personages motiveren. De analyse spitst zich bovendien toe op de vraag in hoeverre het visuele 
ensceneringspotentieel uit de akoestische dimensie (en uit verbale instructies) valt af  te leiden. 
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10.2 segmentatie van La Délivrance de Thésée 
 
De volgende beschrijving van het niveau van de expressie berust - net zoals bij het niveau van de inhoud - op 
overeenkomst en verschil, resulterend in samenhang en segmentatie. Eerst volgt een beschrijving van de globale 
segmentatie. 

globale segmentatie 

LA DÉLIVRANCE DE THÉSÉE bestaat uit 177 maten, waarin een aantal samenhangende delen zijn te 
onderscheiden. Een eerste segmentatiemogelijkheid wordt aangereikt door de configuratie. Deze  kent, 
beschreven per maat, de vorm zoals weergegeven in bijlage A1. Opvallend zijn vooral de patronen gevormd door 
een overwegend gelijk blijvende configuratie, gedurende een aantal maten, zoals {2-27}6 en {99-130} waar zowel 
het hout als de strijkers een continuerende rol spelen. Het is echter niet erg zinvol de configuratie op alle 
instrumenten uit te spitten, daar de meest duidelijke verschillen worden aangegeven door de vocale rollen, die 
tevens de homodiëgetische taallaag vormen (bijlage A2). 
 
De vocale stemmen worden één voor één geïntroduceerd, en hebben ook ieder een eigen afsluiting. Hippolytes 
eerste optreden is in {4}; zijn laatste in {109}. Théramène treedt op tussen {021} en {153}; Aricie tussen {38} 
en {162}; Phèdre van {57} tot en met {144}; Thésée vanaf  {92} tot het einde; en het koor tussen {110} en 
{165}. Het gaat bij deze segmentatie nog niet om de scenische aan- of  afwezigheid van deze personages; maar 
om hun muzikale rol. Vanuit het schema behorende bij A2 is eigenlijk alleen duidelijk te zien dat het koor pas na 
Hippolytes laatste maat begint; hetgeen de tekst zou splitsen tussen {109} en {110}. Redenerend vanuit deze 
splitsing kan verder worden opgemerkt dat de rol van Phèdre deze breuk het meest geconcentreerd `overlapt', 
terwijl Thésées aandeel na de breuk het langste doorloopt. Théramène en Aricie verzorgen de meest uitgestrekte 
verbinding tussen beide delen. 
 
De veranderingen in zowel tempo, metriek, teleenheid en muzikale aanduidingen vormen een tweede 
segmentatiecriterium voor de muziektekst (zie bijlage A3), waaruit de volgende indeling ontstaat: A{1-27}; 
B{28-48}; C{49-85}; D{86-130}; E{131-153}; F{154-164}; G{165-177}. (Verderop zal deze segmentatie worden 
herzien: hier is met name het tempo een belangrijk criterium, waardoor een fragment als {98-122} hier nog niet sterk op de 
voorgrond treedt.)  
In relatie tot de personageconfiguratie valt op dat A samenvalt met het eerste optreden van Hippolyte en 
Théramène; B met dat van Aricie; C met Phèdre; D met Thésée en het koor, waarbinnen óók het laatste 
optreden van Hippolyte plaatsvindt. E omvat het laatste optreden van Phèdre en Théramène; F dat van Aricie en 
het koor; en G tenslotte valt samen met het slot van Thésée. 
 
Door deze voorlopige segmentatie te relateren aan de scène-indeling (bij Milhaud gebaseerd op aan- of  afwezigheid 
van personages) ontstaat het volgende beeld: 
Aanduiding ‘scène’ in partituur: Segmenten: (zie hiervóór) 
scène I   {4-27} A{1-27} 
scène II {28-49} B{28-48}, C{49}({49-85}) 
scène III {50-89} C{50-85}({49-85}), D{86-89}({86-130}) 
scène IV {90-109} D{90-109}({86-130}) 
scène V {110-146} D{110-130}({86-130}); E{131-146}({131-153}) 
scène VI {147-177} E{147-153}({131-153}); F{154-164}; G{165-177}. 

In grote lijnen stemmen de scène-indeling van de eerste drie scènes overeen met de globale (metriek, tempo, 
teleenheid en muzikale aanduidingen omvattende) temporele segmentatie van de muziek- en taallaag. Voor de 
laatste drie scènes lijken er andere criteria te gelden: het begin van D stemt nog globaal overeen met het begin 
van scène IV, maar de scènewisseling van IV naar V is niet ondersteund door de globale temporele segmentatie, 
net zo min als de scènewisseling van V naar VI. 
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In de volgende paragrafen wordt bekeken in hoeverre deze voorlopige segmentatie op het discursieve niveau 
wordt ondersteund, om van daaruit tot een definitieve segmentatie te komen. 

segmentatie per deel 

Deel A{1-27} valt in grote lijnen samen met scène I{4-27}. Van alle delen zullen de belangrijkste over-
eenkomsten en contrasten in de temporele expressie worden aangegeven. Deel A vormt om verschillende 
redenen een afgerond geheel: 
• het beginmotief  1 wordt aan het einde van de scène {27-28} herhaald (zie voor een overzicht van de 
motieven bijlage A6): 

 
motief  1 

• de configuratie blijft – met uitzondering van {1} en {28}, die een relatief  kleine bezetting kennen – bijna 
constant gelijk wat betreft strijkers en hout, kleine wisselingen in slagwerk, en iets grotere verscheidenheid in het 
koper. 
• het deel heeft overwegend een ternaire maatsoort en de halve als pulseenheid. 
• de tempoaanduiding ( = 84) blijft gelijk. Deze wordt alleen gemodificeerd door een vertraging vanaf  
{26:3}. Deze vertraging versterkt echter het voltooiingskarakter van {27-28}. 
• tegenover de pulseenheid van halven staan vrijwel voortdurend notenwaarden van achtsten, bekrachtigd 
door de aanduiding `animé’ (omgerekend in achtsten ligt het tempo op 336 eenheden per minuut). 
• het sterk syncopische motief  2 ( ) in de instrumentale stemmen komt veelvuldig voor: in 
deze vorm {2-6, 11-13, 20-24}; of  alleen het eerste deel daarvan ( ) zoals in {18, 19}; of  in afgeleide, 
verlengde vormen, zoals in {7-10, 14-17}: (  |    |  | |). In {25 en 26} is deze 
laatste sequentie samengetrokken tot (  |    |). 
• afronding van het eerste deel geschiedt, naast de hiervoor genoemde vertraging (‘rallentando’) doordat de 
laatste noot van het beginmotief  is verlengd. De inzet van deze eerste scène wordt daarentegen versterkt doordat 
daar de laatste noot extra accent krijgt, maar net zo kort duurt als de overige (zie hiervoor, motief  1). 
Binnen de eenheid die deel A vormt, zijn verschillende segmentatiemogelijkheden aangegeven. In de eerste plaats 
door de wisseling in maatsoort: 
 

{1-6}  
{7, 8-10} ,  
{11-3}  
{14,15-9} ,  
{20-4}  
{25, 26-7} ,  

 
Daarnaast speelt de configuratie een grote rol, met name die van de personage-stemmen: Hippolyte {4-20} en 
Théramène {21-25}. In combinatie met de inzet van de motieven, en de pulseenheid levert dit voorlopig de 
volgende segmentering op: 
 

a: {1} A 
b: {2-6} B 
c: {7-10}  
b: {11-13} C 
c: {14-17}  
d: {18-19}  
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b: {20-24} B 
c’: {25-26}  
a: {27-28} A 

 
Vanuit de personage-`stem’-positie worden de volgende motieven aangereikt: 
Hippolyte: motief  3 ( | ) {4-11:1}, motief  4 ( |  ) {11:2-16} en motief  5  
(  |  |  | ) {17-20}; en Théramène motief  6 (  |  ) {21-25}. 
 
Het eerste motief  (motief  3) van Hippolyte verschuift telkens ten opzichte van de auctoriële metriek, doordat het 
twee kwarten langer duurt dan het eerder genoemd syncopisch instrumentaal motief. In de gehele eerste 
sequentie {4-11:1} van Hippolyte bestaat geen enkele rust in de vocale lijn. 
 
Deel B{28-48} komt globaal overeen met scène II {28-49} en ontleent zijn samenhang in temporele expressie 
aan de volgende aspecten: 
• De scène geeft een nieuwe inzet, nadat scène I voltooid is; er is echter geen duidelijk einde aan de scène: 
eind-`signalen’ ontbreken. 
• De scène is geheel in vierkwartsmaat genoteerd; alleen het einde {49} staat in  maar deze maat zet duidelijk 
de overgang naar de volgende scène in.7 Het tempo ( = 88)  is constant, afgezien van enkele fermates {37:4} en 
{40:4} en {49}. 
• De scène is gebouwd met overwegend twee ritmische motieven. Het eerste, motief  7 (  ,of: ,of: 

). Het tweede motief  bestaat in een pendelende figuur, waarbij de laagste toon gelijk blijft. Deze 
pendelfiguur wordt op gezette tijden onderbroken door de korte vorm (in zestienden) van motief  7. Hierdoor 
verspringt de pendelbeweging ten opzichte van het maataccent: 

  
• Samenhang ontleent de scène ook aan de contrabas die bijna in de gehele scène de tweede en vierde tel met 
een kwarttoonduur markeert. 
 
In de configuratie bestaat een grote diversiteit: zeker in vergelijking met scène 1 waar nog een overwegend gelijk 
blijvende samenstelling bestaat. Op basis van de configuratie is een aantal segmentatiemogelijkheden geboden. 
 
In het hout kan een tweedeling gemaakt worden: in het eerste deel, waarvan de eindbegrenzing niet scherp te 
trekken is, zijn de fluit en de hobo constante factoren, in het tweede deel de fluit en de klarinet. In het koper 
treedt de hoorn vanaf  {39} constant op; terwijl het slagwerk incidenteel optreedt vanaf  {42}. Hippolyte treedt 
op in {29-37}, {40-41}, en {45-49}, terwijl Aricie in {38-44} optreedt. De strijkers zijn vanaf  {42} alle vertegen-
woordigd. Daarvóór ontbreekt de cello af  en toe; en in {29} en {38} ook de contrabas. Uitgaande van de 
configuratie is alleen in samenhang met de personagestemwisseling op grond van uitsluitend aan- of  afwezigheid 
te segmenteren. 
 
De structurering van de ritmische motieven geeft in dit opzicht meer mogelijkheden: {29-35} heeft het 
pendelmotief  in fluit, hobo, en violen. Motief  7 wordt telkens overgenomen door verschillende 
blaasinstrumenten, de altviool heeft steeds gedurende de gehele maat een liggende noot, en de contrabas is de 
tweede en vierde kwart van de maat te horen. Dit alles geldt óók nog voor {36-37}, waar echter het 
pendelmotief  niet meer is gebruikt. 
 
Alleen {38} kent het pendelmotief  bij het hout weer, uitgezonderd de fluit die een dalende figuur in zestienden 
inzet. {39-40} is gekenschetst door motief  7, terwijl de violen (1°, 2° en alten) telkens halven inzetten. {41-46} 
heeft de pendelbeweging, terwijl {47-48} motief  7 (vergelijk {36-37}) in combinatie met halven (zie {39-40}) 
gebruikt. 
 
De tweede scène is dus op basis van bovenstaande gegevens voorlopig als volgt te segmenteren: 
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A {29-37} a {29-35} 
  b {36-37} 
B {38-40} c {38} 
  b’ {39-40} 
A’ {41-48} a {41-46} 
  b’ {47-48} 
 
Het eerste deel van Hippolytes partij {29-37} is gekenmerkt door een opbouw naar geleding in meer achtsten, 
telkens eindigend met een lange notenwaarde, en per muzikale zin onderscheiden door een rust. Dit deel wordt 
in zijn geheel afgesloten met een fermate. Het eerste deel van Aricie is volledig opgebouwd met motief  7 ( ), 
in {40:4} onderbroken door Hippolyte. Vooruitlopend op de semiotische analyse: een interruptie die onder meer 
is aangegeven doordat in plaats van de kwarttoonduur waarmee het motief  eindigt, Aricie een achtste rust 
genoteerd krijgt. Het volgende deel {41-48} kent in beide vocale partijen samenhang door triolen, die ze ten 
opzichte van de auctoriële metriek reliëf  geeft. Zowel Aricie als Hippolyte kennen motief  8 (  |), dat 
in zichzelf  vertraagt. Bovendien verschuift dit motief  telkens ten opzichte van het maataccent, zoals de 
opeenvolging van inzetten aangeeft:  
{42:3 → 43:2 → 44:1; 45:1 → 45:4 → 46:3 → 47:2 → 48:1}.  
 
De segmentatie op ritmische motieven van de personages in deze scène is als volgt: 
{29-37}  Hippolyte: opbouw naar geleding in kleinere notenwaarden. 
{38-40:4} Aricie: motief  7 
{40:41:4} Hippolyte, vervolgens Aricie: overgang 
{42-49:2} Aricie, vervolgens Hippolyte: motief  8 
 
Globaal genomen is er vanuit de personage-partijen ondersteuning voor de auctorieel gegeven segmentatie-
grenzen A-B-A’, terwijl het A’-deel voor de personage-partijen door het gezamenlijk motief  8 een andere eenheid 
kent, duidelijk onderscheiden van het A-deel. 
 
Deel C{49-85} valt globaal samen met scène III {50-89}. Bij deel B is opgemerkt dat het geen duidelijke 
afronding kent: deel B sluit onmiddellijk aan. Ook vormt de laatste maat van scène II de eerste van deel C: de 
scène loopt nog door terwijl de muzikale laag een nieuw inzet kent. Wèl is er een aantal aspecten dat het begin 
van deel C afbakent ten opzichte van het einde van B: zo is er een overgang van vierkwarts-metriek naar  
maatsoort en versnelt het tempo naar `plus allant’ ( = 88), gepaard aan een wisseling van pulseenheid van  
naar . 
 
Temporele samenhang die de gehele scène kenschetst is aangebracht met motief  9 ( |). Voor het overige 
kent deel C vooral een opeenvolging van afzonderlijke segmenten. Het eerste (C1) markeert de overgang van II 
naar III, loopt van {49} tot en met {56}, en is vooral gekenmerkt door zijn hiervoor vermeld snel tempo met 
notenwaarden van zestienden in het hout (een markant motief  in klarinet en fluit): 

 
Verder motief  10 (   ) en een gelijk blijvende configuratie. Het tweede subsegment (C2) {57-85} is geken-
merkt door een gematigd tempo ( = 63) en langere notenwaarden (overwegend kwarttoonduren en achtsten). 
Samenhang ontleent dit subsegment ook aan motief  11 (   |  | ). Aan het einde van Phèdres 
frase {81:4} vertraagt de beweging kortstondig, en wordt weer ingezet vanaf  {82} om vervolgens te versnellen, 
doorlopend in D. De versnelling in de laatste maten van C2 gaat gepaard met een triller, gevolgd door een  
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beweging in tweeëndertigsten in de violen, een roffel in het slagwerk en een versnellend motief  12 in de trompet: 
. 

 
Deel C kan op basis van deze gegevens als volgt worden gesegmenteerd: 
C1  snel tempo, markant motief  in klarinet en fluit {49-56} 
C2a  gematigd tempo, motief  11 {57-83} 
C2b Versnelling, motief  12 {84-85} 

In C1 treedt behalve het slot van Hippolytes vorige frase geen personage-stem op. C2 valt samen met de inzet 
van Phèdre. Vanaf  {64} is haar ritmisch patroon regelmatig, opgebouwd uit motief  10 (   ). Na 
Hippolytes frase {70:3-73} treedt in Phèdres partij motief  13 (    | ) op, als variant van motief  11 (   

|  | ). De tweede frase van Hippolyte {83-4} heeft dezelfde inzet als de eerste frase {70-1} en 
vervolgt met een sneller deel vanaf  {85:2}. Deze reïteratie draagt ertoe bij deze twee maten nog bij het C-deel te 
betrekken. 
Gecombineerd met de vorige segmentatie is C als volgt te verdelen: 
C1  snel tempo {49-56} 
C2  gematigd tempo {57-85} 
a)  {57-63} Phèdre opbouw naar regelmatig patroon 
b) {64-69} Phèdre regelmatig patroon door motief  b) 
c) {70-73} Hippolyte 
d) {74-82} Phèdre 
e) {83-85} Hippolyte, doorlopend in versnelling 

 
Deel D{86-130} overlapt scène IV en het eerste deel van scène V. Het is een groot segment dat voornamelijk 
samenhangt door het snelle tempo, een vrij constante configuratie met – in tegenstelling tot het voorafgaande en 
volgende deel – continu koperblazers en slagwerk: er is ook duidelijk een breuk in de configuratie tussen {130} 
en {131}. 
 
Het eerste deel van D start met een snel tempo in binaire alla breve maatsoort: ( = 80), waarbij motief  14 in de 
strijkers (  |     | |     |, {90}-), ondersteund door het slagwerk (pauken), en motief  
15 (    |    |   |  |) in de blazers samenhang brengt. Deze aspecten kenmerken 
het stuk tot {98}. Binnen dit deel is nog een subdeel te onderscheiden van {93-98} op basis van het inchoatief  
motief  in fluit en klarinet ({93-4} triller gevolgd door sextool van zestienden), dat in {96-7} door de trompet 
hernomen  wordt. 
 
Het tweede deel {98-122} kent een nog grotere samenhang in temporele vorm door de specifieke maat-
soortwisseling en het markant ritmisch patroon, motief  16, gedragen door alle stemmen (  |  |  
 ) en extra accentuering door de kleine trom. 8  Het deel start met een inchoatieve figuur:, een stijgende 

toonladder in tweeëndertigsten, een bekkenslag en een wisseling naar een sterkere dynamiek (fortissimo).  Binnen 
dit onderdeel zijn het alleen de wisselingen in de vocale stemmen die een verdere indeling mogelijk maken.  
 
Het laatste deel van D, {123-130}, is minder snel, mede door notenwaarden van een kwarttoonduur en kent 
samenhang door de gelijkblijvende maatsoort ( ), en door het feit dat alle stemmen, behalve die van Thésée, het 
maataccent accentueren met een kwarttoonduur op de eerste en derde tel, en rusten van een kwarttoonduur op 
de tweede en de vierde tel. Thésées partij is hier gekenmerkt door motief  17 (      of:   ), terwijl er 
in de laatste twee maten {129:2-130} vertraging optreedt in de vocale lijn met een triool van kwarttoonduren in 
plaats van de zestienden uit motief  17 (    |   ). 
 
Hippolytes frase uit deel C loopt door tot en met {89:3}. In de strijkers is dan alleen ondersteuning van het 
maataccent; en vanaf  {86} verschijnt motief  15, vooruitlopend op scène IV. Thésée opent met twee korte, 
regelmatige motieven (motief  7   ), gevolgd door een motief  waarvan de inzet buiten het maataccent ligt.  
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Dat laatste geldt ook voor Phèdres frase {95-96}, waarvan de laatste achtste synchroon is met de nieuwe inzet 
van Thésées claus {96:3-104}. Na het vertrek van Hippolyte en Théramène zet het koor in met een variant van 
motief  16:  |   |  . Dit koordeel, grotendeels simultaan met Thésée sluit af  in {122} met erna een 
generale rust van een achtste, waarbij het begrip `generale’ `met betrekking tot alle stemmen’ aangeeft. Het vol-
gende deel is gekenschetst met varianten van motieven 14 en 17. 
 
Deel D kan voorlopig als volgt worden gesegmenteerd: 
D1 {86-98}  snel tempo, binair alla breve, motief  14 en 15 
D2 {98-122} snel tempo, specifieke maatsoortwisseling, inchoatieve figuur, en motief  16.  
 Wisselingen in het vocale aandeel geeft verdere indeling: 
a) {98-104} doorlopen frase Thésée 
b) {105-109} Hippolyte 
c) {110-113} Koor + scène V 
d)  {114-122} Koor (vervolgt) + Thésée 
D3 {123-130} trager tempo, hogere notenwaarde, terugkeer van de nadruk op het maataccent (zoals in {86-

90} versterkt samenhang, vertraging aan einde. 
 
Deel E {131-153} overlapt het einde van scène V {110-146} en het begin van scène VI {147-177}. Het deel 
hangt samen door de vierkwartsmaat, maar voor het overige zijn er meer redenen om deel E te splitsen, en wel 
vanaf  {147}, vanwege de versnelling in tempo (van = 96 naar = 112), de veel grotere melodische 
beweeglijkheid en gefragmenteerde vormen. Deel E1 loopt van {131} tot {146}, kent een gematigd tempo en 
bestaat overwegend uit liggende tonen in de strijkers en één solo in de blazers of  eveneens liggende tonen in de 
blazers tijdens de koorzang, telkens afgesloten met een fermate {135:4}, {142:4} en 146:4}; terwijl de synchrone 
simultane frasen van Phèdre en Aricie de eerste keer uitsluitend begeleid worden door de blazers, en de tweede 
keer uitsluitend door de strijkers. Deel E2 {147-153} kent een snel tempo ( = 112) en een meer verbrokkelde 
structuur, dat wil zeggen een grotere diversiteit aan temporele vormen. Opvallend is het opnieuw verschijnen van 
varianten op motief  17 bij Thésée, en het verschuivende en korter wordende voorslagmotief  19 in de blazers:  
  |  . 
 
Vocaal kent het eerste deel van E een grote coherentie door de herhaling van de regelmatige en synchrone 
partijen van het koor en van Phèdre en Aricie. Het ritmisch patroon van beide laatsten is een verkorte variant op 
de frasen van het koor. De afsluitende frase van het koor bestaat uitsluitend uit – monotone – achtsten. In de 
volgende scène bestaat Théramènes eerste claus uit een gepunteerd motief  20 (  ), terwijl Thésée 
motief  17 herneemt. E bestaat dus uit: 
E1 {131-146} 
E2 {147-153}. Dit laatste deel heeft een aparte status: het valt moeilijk verder in te delen. 

 
Deel F{154-164} is een voortzetting van scène VI en kent een gematigd tempo ( = 92) in -maat. Samenhang 
ontleent het deel aan motief  18 (   | ) en een overwegend gelijk blijvende configuratie. 
 
Deel G{165-177} tenslotte is in een langzaam binair tempo gezet ( = 54), vertraagd in {171} ( = 58) en nog 
verder vertraagd door het rallentando vanaf  {175:1} tot het einde. Samenhang bestaat door de regelmatige 
pulsering op de kwart in alle partijen behalve Thésée. 
 
Een nader segmentatiecriterium – maar niet altijd eenduidig – zijn generale rusten (momenten waarop in geen 
van de stemmen een toon staat voorgeschreven), eindstrepen, nieuwe inzetten en eindes. Er is maar één keer een 
eindstreep genoteerd: helemaal aan het einde van de opera. Wat betreft de rusten moet er een onderscheid 
worden gemaakt tussen stiltes die onderdeel vormen van de muzikale vorm, en de stiltes die een vorm afsluiten: 
alleen de laatste hebben segmenterende waarde. De generale rusten in {2, 3, 11, 20, 22, 124, 126, 148} zijn alle 
deel van de muzikale vorm; alleen de rusten op {28:4} {122:2} en {177:4} hebben segmenterende waarde. 
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Inzetten met een inchoatief  aspect zijn te vinden in de volgende maten: {1} → {2} → {7} → {11} 2:|9 → {14} 
7:| → {18} → {20} 2:| → {25} 7:| → {27} 1:| → {29} → {36} → {38} → {39} 36:| → {41} 29:| → {47} 
36:| → {49} → {57} → {70} → {72} 57:| → {75} 57:| → {78} 57:| → {82} → {84} → {86} → {90} 86:| 
→ {98} → {123} → {131} → {136} → {138} 131:| → {143} 136:| → {145} 131:| → {147} → {149} → 
{150} → {152} → {154} → {165}. 
 
Eindes, gekenmerkt door een lokale vertraging en een relatief  tot stilstand komen van de beweging op een lange 
noot zijn gegeven in: {26:3-29}, {129-130}, {146}, {153}, {175-177} en in iets mindere mate in {81:4-82}. 
Passages waarin de beweging tot stilstand komt door een fermate, komen voor aan het einde van: {37}, {135}, 
{142}, {146}. 
 
Hiermee zijn de meest in het oog springende temporele segmentatiemogelijkheden op expressieniveau voor LA 
DÉLIVRANCE DE THÉSÉE gegeven. In de volgende paragraaf  zal onderzocht worden in hoeverre deze 
segmenten op discursief  niveau bekrachtigd zijn. 
 

10.3 het discursieve niveau 
 
De analyse kent een groot gewicht toe aan de segmentatie van het expressieniveau, die immers de fasedrempels 
en breuken in de continuïteit manifesteert. Vanuit de structurering van de actors, tijden en plaatsen is het moge-
lijk een zekere geleding in het discours te onderkennen. Deze geleding kan duiden op verschillende discursieve 
situaties en zal nu dus eerst worden aangegeven alvorens de samenhang met hun temporalisatie te beschrijven. 
 
De temporele lokalisatie effectueert een netwerk van tijdposities en manifesteert de eendimensionele tijdfiguur; 
de programmering zet logische vooronderstellingen om in opeenvolgingen en toont daarmee het kadrerend en 
positionerend mechanisme van de tweedimensionaliteit; de aspectualisatie geeft de tijdfiguur een kwaliteit als 
`voltooid’, `punctueel’ of  `durend’ voortkomend uit de elastische driedimensionaliteit. Behalve op de fase (met 
name ook in de aspectuele configuratie: aanzet, voortzetting, voltooiing) en zijn duur, kan de aspectualisatie 
betrekking hebben op de intensiviteit (vermeerderen, versterken) en kwaliteit (langzaam, voorgoed). 
 
Aan deze `klassieke’ temporalisatiecategorieën dient een vierde categorie te worden toegevoegd, die traditioneel 
ook tot de aspectualisatie gerekend wordt. Deze vierde categorie geeft de tijdfiguur de oriëntatie van een 
afhankelijkheidsrelatie met een andere toestand of  gebeurtenis, bijvoorbeeld als `prospectief ’. Deze toevoeging 
(die overigens logischerwijs als tekstuele manifestatie uit Parrets indeling volgt, zie hoofdstuk 3) maakt het 
mogelijk om de continuïteit, het /worden/ tussen discursieve situaties te beschrijven, terwijl de `oorspronkelijke’ 
categorieën van aspectualisatie het procesmatige binnen discursieve situaties bestrijkt. 
 

10.4 segmentatie van L A DELIVRANCE DE THESEE in discursieve situaties 
 
Naast de segmentering van het niveau van de expressie, is het nu zaak allereerst de aangegeven tijdposities op het 
niveau van de talige inhoud te bekijken (zie bijlage A4). Op het auctoriële niveau zijn geen expliciete talige 
tijdposities gegeven, behalve de – extradiëgetische – datering van de compositie met augustus 1927.10 
 
De in bijlage A5 weergegeven analyse met betrekking tot de personage-`stem’-gebonden tijdposities is gebaseerd 
op oriëntatiewisselingen, variërend op de deiktische analyse van Serpieri. 11  In de tijdsaanduidingen is een 
onderscheid aangebracht tussen `algemeen’ (heden, verleden of  toekomst) om een globale dispositie aan te geven, 
`situatie-(heden)’ om het `hier-en-nu’ van een situatie te benoemen; terwijl `momentaan’ naar het onmiddellijke 
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`nu’ in een situatie verwijst. Daarnaast is het nodig om te differentiëren naar gelang de afstand tot het heden: 
`aansluitend’ heeft betrekking op de situatie die direct aansluit op de momentele; `korte termijn’ op een situatie 
binnen de periode van dezelfde continuïteit (meestal binnen één dag, zonder onderbreking in de beheersing van 
het bewustzijn), `midden termijn’ en `lange termijn’ hebben betrekking op situaties die korter of  verder van de 
korte termijn liggen. De tijdbepalingen binnen een situatie worden aangegeven met momentane toekomst en 
verleden, als het gaat om direct aansluitende momenten; en situatieve toekomst en verleden, waar het een interval 
binnen de situatie betreft. 
 
De hieronder weergegeven discursieve situaties zijn onderscheiden op basis van: 
1) situaties ontstaan uit de combinatie van oriëntatiewisselingen op het verbale (discursieve) niveau met de 
veranderingen op het vocale (expressie-) niveau. Deze discursieve situaties gebonden aan personage-`stemmen’ 
worden aangeduid met een cijfer, gevolgd door de maatnummers. 
2) De segmentatie in auctorieel gegeven discursieve situaties wijkt van de vorige af  doordat ze niet ontstaat uit 
assimilatie met de vocale expressie, maar door combinatie van de narratieve situaties met het totale expres-
sieniveau. Criterium is hier de mate van ingrijpende veranderingen in het totaal van de temporeel relevante 
parameters, in samenhang met de verhaalsituatie. De auctorieel gegeven discursieve situaties worden aangeduid 
met een vetgedrukte hoofdletter, gevolgd door de maatnummers: 
 
A {1-28}  snel tempo, ½-puls, gesyncopeerd ritmisch patroon. Expositiemonoloog van Hippolyte. 
1 {1-3} (muzikale inleiding) 
2 {4-11:1} I, CLAUS 1. Hippolyte wenst ver verwijderd van Phèdres avances te zijn, voor wie hij een 

groeiende minachting ontwikkelt. 
3 {11:3-16} de vergeefse liefde die Hippolyte voor Aricie koestert, en de minachting die Aricie stelt 

tegenover 
4 {17:2-20} Hippolytes `levensoffer’. 
5 {21-24} I, CLAUS 2. Théramène ziet Aricie juist op dit moment naar hen komen: 
6 {25} aarzelend. 
7 {26-28} (muzikale uitleiding) 
B {29-48}  gematigd tempo, vierkwartsmaat, pendelmotief  en motief  7. Dialoog tussen Aricie en Hippolyte. 
8 {29-37} II, CLAUS 1 Hippolyte aanbidt Aricie, en vraagt haar of  zij eindelijk aan Hippolytes wensen tege-

moetkomt, 
9 {38-40:4} II, CLAUS 2. Aricie is niet bij machte om…, Hippolytes vader heeft ooit… 
10 {40:3-
41:2} 

II, CLAUS 3. Hippolyte onderbreekt Aricie met de vraag of  zij inderdaad zijn vader bedoelt. 

11 {41:2-44} II, CLAUS 4. Thésée heeft volgens Aricie ooit gezegd dat hij zich over haar zal ontfermen zodra 
zij zestien is. 

12 {45-48} II, CLAUS 5. Hippolyte zegt dat Thésée deze avond terugkeert en dat hij al zijn hoop op de 
toekomst in zijn smeekbede aan Thésée legt, de beschikker over…→ 

C {49-56}  6/8-maat, snel tempo, zestienden in de houtblazers. Muzikaal tussenstuk 
13 {49} ←…Hippolytes dagen. 
14 {49-56} (muzikale tussenstuk) 
D {57-83}  3/8-maat gematigd tempo, motief  11 . Dialoog tussen Phèdre en Hippolyte 
15 {57-63} III, CLAUS 1. Phèdre aanbidt Hippolyte, die zij zocht 
16 {64-69} in de tuin, op de heuvel; en zij wenst dat Hippolyte zijn hand op haar kloppende hart legt.  
17 {70-73} III, CLAUS 2. Hippolyte maant Phèdre zachter te spreken, hij gelooft haar hartkloppingen op 

haar woord. 
18 {74-78:1} III, CLAUS 3. Phèdre vraagt of  zij hem niet mag strelen: 
19 {78:2-82} In zijn kinderjaren wees hij Phèdre niet af. (criterium op expressieniveau: ritmisch patroon is 

getransformeerd van   naar  ) 
20 {83} III, CLAUS 4. Hippolyte spreekt Phèdre formeel aan…→ 
E {84-85}  versnelling. Aankondiging trompetten 
21 {84-85} ←…hem met rust te laten; de oorlogstrompetten…→ 
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F {86-97}  alla breve-maat, ½ puls, snel tempo, motieven 14 en 15. Aankomst Thésée, beschuldiging van 
Hippolyte 

22 {86-89} ←…kondigen andere gevechten aan, en de terugkeer van Thésée. 
23 {90-91} (muzikaal tussenstuk) 
24 {92-93} IV, CLAUS 1. Thésée bevestigt zijn terugkomst 
25 {94} en vraagt zich af  wat er met Hippolyte en Phèdre aan de hand is. 
26 {95-96:3} IV, CLAUS 2. Phèdre wenst dat Thésée haar beschermt tegen de incestueuze Hippolyte. 
27 {96:3-
97:3} 

IV, CLAUS 3. Thésée onderbreekt Phèdre verbaasd: mijn zoon, Hippolyte, en begrijpt het gezegde 
vervolgens 

28 {97:4-
98:1} 

Hippolyte moet maken dat hij wegkomt…→ 

G {98-122} (1/2 + alla breve)-maat, snel dansritme, motief  16. Dialoog tussen Thésée en Hippolyte; koor 
bezingt Hippolyte en voorbereiding vertelling Thésée over zijn heldendaden. 

29 {98:2-
104} 

←…en het door Neptunus gezonden monster verslaan. 

30 {105-109} IV, CLAUS 4. Hippolyte prefereert het monster van Neptunus boven Phèdre en vraagt 
Théramène hem te volgen. 

31 {110-121} V, CLAUS 1. Het koor bezingt vermoedelijk Hippolyte: `C’est lui’ 
 Simultaan aan het koor is een aantal andere clausen op het toneel te onderscheiden: 
32 {114-122} V, CLAUS 2. Phèdre en Aricie moeten luisteren naar Thésées wapenfeiten tegen de Scythen 
H {123-30} ½-maat, iets minder snel tempo, maataccent en motief  17. Thésées monoloog over zijn 

heldendaden. 
33 {123-
128} 

Thésées acties en de reacties van de Skythen, 

34 {129-
130} 

als hij ze doodt, sterven ze. 

I {131-46} vierkwartsmaat, gematigd tempo en herhaling delen. Elegie van het koor, en de verwondering 
van Aricie en Phèdre 

35 {131-135} V, CLAUS 3. Het koor treurt om de wrede gebeurtenis die Hippolyte, de hoop van Trézène, in 
volle bloei heeft geknakt. 

36 {136-137} V, CLAUS 4. Phèdre en Aricie vragen zich af  wat voor geluid zij horen 
37 {138-142} V, claus 5. zie 35 
38 {143-144} V, claus 6. zie 36 
39 {145-146} V, CLAUS 7. Het koor treurt om Hippolyte, de hoop van Trézène, die in volle bloei is geknakt. 
J {147-53} snel tempo en verbrokkelde structuur. Opkomst Théramène en diens moord op Phèdre 
40 {147-
148} 

(muzikale inleiding) 

41 {149} VI, CLAUS 1. Théramène zegt dat hij en Hippolyte nauwelijks waren vertrokken, of… 
42 {150-151} VI, CLAUS 2. Thésée weet wat Théramène wil zeggen en sommeert hem snel zijn bericht af  te 

ronden. 
43 {152-153} VI, CLAUS 3. Théramène rest niets dan Hyppolyte wreken. 
K {154-64}  6/8 maat, gematigd tempo en motief  18. Elegie van het koor, en Thésées bevel Théramène te 

doden, Aricies verzuchting over het noodlot 
44 {154-
165:1} 

VI, CLAUS 4. zie 35, gevolgd door een exclamatie van verdriet 

 Simultaan aan het koor is een tweetal andere clausen op het toneel te onderscheiden: 
45 {156-158} VI, CLAUS 5. Thésée beveelt de wachters Théramène in te rekenen en op te hangen. 
46 {160-162} VI, CLAUS 6. Aricie verzucht dat zij veel leed op één dag te verduren hebben. 
L {165-77}  2/4 maat, langzaam tempo. Thésées monoloog 
47 {165-170} VI, CLAUS 7. Thésée antwoordt haar dat hij als held nu eenmaal de jaloezie van de goden te 

verduren krijgt; 
48 {171-
177} 

Thésée en Aricie moeten elkaar troosten. 
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10.5 Focalisatie 
 
Met de term `focalisatie’ worden hier de verschuivingen in afstand tot de diëgesis door middel van 
ontkoppelingen aangegeven.12 Van het totaal aan sememen, die normaal gesproken virtueel blijven, accentueert 
de auctor (focalisator) alleen bepaalde kenmerken die de recipiënt, (i.c. de `focalisataire’) actualiseert. In het 
theater zijn de tijdruimtelijke gegevens meestal in grote eenheden continu, en de focaliserende middelen van de 
auctor zijn overwegend beperkt tot personagegebonden operaties, vooral met optisch-ruimtelijke middelen.13 Het 
muziekdrama modificeert als pretext de optisch-ruimtelijke theatrale focalisatie met een akoestisch-temporeel 
gegeven focalisatie.14 De in de vorige subparagraaf  beschreven discursieve situaties komen voor een deel voort 
uit een dergelijke modificatie. 

Deel A {1-28} 

Personage-`stem’-gebonden oriëntaties: Hippolyte is in A gekenmerkt met motief  3 dat de maatgrenzen over-
schrijdt, en rustloos aaneen geschakeld is, een aspect dat versterkt wordt doordat de gepunteerde kwarttoonduur 
in het midden van de frase langer duurt dan de kwarttoonduur aan het einde. Hij voert door de langere duur van 
de afzonderlijke noten een minder snelle vocale lijn als hij over Aricie en zijn `levensoffer’ spreekt. De enunciatie 
vindt pas stabiliteit aan het einde van de frases in een vertraging naar stilte, een procédé dat vaak voorkomt. 
Théramènes claus is in soortgelijke ritmische patronen getoonzet als die van Hippolyte met betrekking tot Aricie. 

• Ensceneringspotentieel : Op basis van de temporele aard van Hippolytes vocale lijn kunnen drie oriëntaties 
worden onderscheiden, die relevant zijn voor het ensceneringspotentieel, samengevat als Phèdre, Aricie, 
Hippolytes levensoffer. De opeenvolging in de beweging van de oriëntatie is van buiten naar binnen: van de 
verzuchting in het woud te zijn, ver van zijn stiefmoeder naar Hippolytes geest/gemoed tegenover Aricie en 
tenslotte zijn leven. Met de `internalisering’ verandert het activiteiten-tempo per oriëntatie. 
 
Hippolytes stelwaarde ligt in het verwijderd zijn van Phèdres liefkozingen en het verwerven van de liefde van 
Aricie. In de momentele situatie vormen beide instabiliteit en projecteren een proces in de toekomst waarin deze 
bevredigingsconditie voor Hippolyte wellicht is bereikt. Een eerste aanzet daartoe is het gesprek met de 
aansluitend optredende Aricie, in scène II waar Théramène én de opkomst van Aricie samen de verbindende 
schakel mee vormen.  
 
Théramène breekt Hippolytes laatste oriëntatie op verbaal niveau abrupt af  door teichoskopisch op Aricies 
concrete komst te wijzen. De meest voor de hand liggende implicatie hiervan is dat Théramène vanuit zijn 
positie eerder in staat is haar te zien dan Hippolyte, en dat beiden vervolgens de naderende Aricie bekijken. De 
tijd tussen aankondiging en daadwerkelijk optreden biedt gelegenheid om deze theatrale anticipatie te betrekken 
op Hippolytes hoop. De geactualiseerde interactie tussen Hippolyte en Aricie wordt nu gerealiseerd: de aanlei-
ding tot nieuwsgierige anticipatie staat op het punt beloond te worden. Ook voor Hippolyte krijgt het belang een 
aspect van urgentie. 
 

Auctoriële focalisatie: A start met een muzikale inleiding A1{1-3} die als stelwaarde voor de markante 
pulsering geldt, zodat de focus in A1 en A2 {4-11:1}ligt op de gesyncopeerde ritmische patronen in de instru-
mentale stemmen en hun contrast met het herhaalde asynchrone vocale patroon. In de eerste maten wordt zo 
een regelmaat gecreëerd die doet anticiperen op de eerstvolgende verandering, de inzet van Hippolyte in {4}, 
kort erna gevolgd door de koperblazers en het hout. Ook in de incongruentie tussen Hippolyte en de 
instrumentale partijen ontstaat een regelmaat: de vocale frase beslaat acht notenwaarden van een kwart en de 
instrumentale zes. Dit patroon wordt dan weer doorbroken in {7-10}. Uit de wisseling van maatsoort in {7} en 
{8} blijkt dat er géén stabiliserende synchroniteit vergund is: zou immers de -maat in {7}gecontinueerd worden 
dan zou het einde van Hippolytes frase samenvallen met het maateinde. In {11-17} is de continuïteit hersteld, 
door herhaling van {4-10}. De vertraging en vereenvoudiging in Hippolytes vocale expressie krijgen – behalve
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enigermate in de koperblazers – geen ondersteuning in de andere muzikale processen: in de configuratie zijn de 
instrumenten overwegend ontkoppeld van de personage-stem. In A3 {11:3-16} verandert alleen het vocale 
ritmische patroon. 
 
Koppeling vindt plaats in A4 {17:2-20}, bij de afsluiting van Hippolytes toestanduiting, waar de blazers en de 
violen het ritmische motief  van de vocale lijn enigszins ondersteunen bij `à l’offrande de ma vie’, zodat deze 
woorden extra nadruk krijgen. Altviool, cello, bas en pauken continueren echter, en de continuïteit wordt volledig 
hersteld – zij het in de dynamiek gemodificeerd naar minder saillant (mezzopiano, minder accenten), wanneer 
Théramène Aricie aankondigt. A5 {21-24} is immers door herhaling verwant aan A3. De vertraging in de vocale 
lijn in A6 {25} wordt niet door de instrumenten bekrachtigd: deze krijgt pas in A7 {26:3-28} zijn beslag. Waar 
het ritmische patroon van motief  2 ( ) eerst doorbroken wordt met  |    
|  | | in {7-10} en {14-17}, wordt deze regelmaat hier gecondenseerd doorbroken   
|    | 

 
Binnen deze instrumentale voltooiing ({27-28}, met de herhaling van {1}) wordt de opkomst van Aricie in de 
neventekst aangegeven, terwijl in de hoofdtekst haar naderen al in A5 is aangegeven. 
 
De compositiespanning komt voort uit het telkens voortstuwend syncopisch ritme, de - in verschillende partijen 
ten opzichte van elkaar - asynchrone pulseringen en het hoge tempo. Als aanvang creëert deel A in muzikaal 
opzicht een interne code voor de erop volgende delen, met name wat het tempo aangaat, maar er kan, naast deze 
positie in het begin, op zich zelf geen vooruitwijzende kwaliteit aan worden toegeschreven. 
 

• Ensceneringspotentieel : Door de ontkoppeling tussen instrumentale stemmen en Hippolyte ontstaat een 
episerend effect. De conventioneel met de jacht geassocieerde Hippolyte wordt geïntroduceerd met een vocaal 
patroon waarmee hij de instrumentale stemmen niet kan `bijbenen’. De hierdoor opgebouwde triomfantelijke 
competentie voor de recipiënt wordt echter ook op de proef  gesteld, doordat in {7} de geponeerde regelmaat is 
doorbroken, waardoor tot anticipatie op nieuwe regelmaat wordt aangezet. Deze regelmaat bestaat in eerste 
instantie uit de frase `J’ai pour Phèdre un dédain (…)’. Ten aanzien van de externe communicatie is er door de 
herhaling mogelijk iets meer aandacht voor de referenties van Hippolyte en de muzikale contrasten. Dit geldt 
evenzeer voor Théramènes claus. Aricies opkomst valt samen met de sterk syncopisch gestructureerde {26}, een 
kwaliteit die uiteraard de gehele passage kenmerkt, maar hier samen met het rallentando tevens als iconische 
figuur voor haar aarzeling beschouwd kan worden. 
 
Voor het overige wordt de verbale laag in één – strak gestructureerde en gesloten – muzikale context gebracht, 
die de scenische configuratie (Hippolyte in – monologisch –gesprek met Théramène) onderstreept en de 
personage-gebonden enunciatie inbedt, doordat de instrumentale stemmen in- en uitleiden. Het aldus gegeven 
expositieprogramma dynamiseert als persuasieve handeling op het niveau van de presentatie de toestanduiting, in 
medias res startend, die als geheel met zijn hoog activatieniveau een sterk voortstuwende functie vervult. In die 
zin vindt er een hiërarchische verschuiving plaats van focus op de vorm van de inhoud naar focus op de vorm 
van de substantie. Van meet af  aan is duidelijk dat Hippolyte het tempo van de muzikale beweging niet zal 
kunnen bijbenen. Het samenstel van processen doet de voortstuwende functie prevaleren boven de verdieping in 
de verbale verwijzingen van Hippolyte, zodat er een tamelijk grote afstand tot diens uitingen blijft bestaan. In 
zekere zin is hiermee de tijd als substantie gethematiseerd.15 De afstand die ontstaat door het /afstoten/ van de 
asynchrone frases in de interactie tussen instrumentale en vocale expressie is het grootste ten aanzien van Phèdre 
{7-10}, iets geringer met betrekking tot Aricie {11-16}, en het kleinst waar Hippolytes `levensoffer’ ter sprake 
komt {17-20}. Door de aldus opgebouwde focaliserende nadruk kan deze laatste positie gelden als richtpunt 
voor Hippolytes sterven in scène IV. De passage waarin het levensoffer ter sprake komt is – net als de 
verwerving van Aricies genegenheid – in de sfeer van de reflectie uitgedrukt; terwijl de afwijzing van Phèdre ligt 
in de expressie van grote activiteit. 
 
Op het niveau van de externe communicatie moet overigens worden opgemerkt dat de gehele structuur leunt op 
kennis van het narratieve traject van Racines PHÈDRE, waardoor semantische stereotypen van de thematische
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rollen meespelen en voorspellingen over het verloop gemaakt kunnen worden, in interactie met de aangeboden 
processen.16 Het is in elk geval duidelijk dat een erg gecomprimeerde versie van de mythe van Phèdre en Hippo-
lyte zal worden voorgeschoteld. 

Deel B {29-48} 

Personage-`stem’-gebonden oriëntaties: In B opent Hippolyte, zoals al gesteld, met een meer gevarieerde vocale 
lijn, gericht tot Aricie en uitmondend in de vraag of  zij uiteindelijk toch `de zijne’ wil worden. De aarzeling van 
Aricies opkomst wordt in haar eerste tekst ook uitgesproken, en wordt uitgedrukt met fraseringkomma’s tussen 
de eenvoudige vocale patronen. De interruptie door Hippolyte waar zij Thésée ter sprake brengt is ondersteund 
door de verkorting van Aricies laatste nootwaarde {40:4}. Vanaf  de oriëntatieverschuiving naar Thésée krijgt 
Aricie een iets meer gevarieerd ritmisch patroon (motief  8), dat ten opzichte van de begeleiding meer ontkoppeld 
is. Hierdoor is de focus tevens verschoven, weg van de voor Aricie moeilijke directe confrontatie met Hippolyte. 
De laatste neemt haar patroon over als hij aankondigt zijn vader deze avond nog terug te verwachten. In de mo-
mentane situatie wordt Hippolytes wens een vurig pleidooi te doen bij – meerduidig - `l’auteur de mes jours’ 
begeleid en geïntensiveerd door het stijgende motief  in altviool en cello {42-48}. De laatste woorden zijn 
geplaatst in het volgende, aanmerkelijk snellere deel, waardoor ze verkort zijn. 

• Ensceneringspotentieel : De reeds genoemde stelwaarde lijkt voor Hippolyte in de momentane situatie 
bereikbaar; er is in eerste instantie dan ook geen verwijzing naar een periode buiten het situatie-heden. De meest 
voor de hand liggende oriëntatie van Aricie is het ontwijken van Hippolytes blik, daar zij op zichzelf  doelt en 
betwijfelt of  zij tegemoet kan komen aan zijn verlangen. Aricie zet tegelijk met de andere `stemmen’ in, en in 
haar woorden is het aarzelend aspect van Aricie expliciet, terwijl de interpunctiekomma’s in de frasering daar een 
iconische uitdrukking aan verlenen. Na de verlegging van de focus op Thésée is dit aarzelend aspect niet meer 
uitgedrukt en krijgen de verschuivende vocale lijnen een zelfstandiger karakter tegen een instrumentale 
achtergrond. Net zoals Théramène in scène I de vocale lijn van Hippolyte overneemt bij hun gelijke oriëntatie, zo 
is dit ook hier het geval. 
 
De verbaal gemanifesteerde, algemene anticipatie van Aricie, krijgt bij Hippolyte een zeer bepaalde index: `ce 
soir’, waardoor de temporele oriëntatie een duidelijk richtpunt en een sterk prospectief  aspect krijgt. Hiermee is 
overigens ook het eventuele contrast met de dood gewaande Thésée in Racines Phèdre weggenomen. Zijn 
stelwaarde concretiseert zich in de afwachting van Thésées toestemming, benadrukt door het op de voorgrond 
tredende motief  8 en de versnelling aan het einde. Naast de zeggenschap over Aricie, krijgt Thésée zo Hippolytes 
toekomst in handen, een aspect dat versterkt is aangegeven doordat Hippolytes laatste woorden als deel van een 
nieuw segment extra nadruk krijgen (in tegenstelling tot de soortgelijke laatste woorden van Aricie). De zin 
`Dans l’ardente prière que je ferai entendre à l’auteur de mes jours’ zal overigens als dramatisch-ironisch richt-
punt gelden op het moment dat bekend wordt dat Hippolyte door toedoen van zijn vader sterft. Zijn ongeduld 
krijgt een pendant in de versnelling van de eerste maten uit deel C. Op het moment dat in dramatisch opzicht de 
scène is afgerond (Aricie en Hippolyte zullen op Thésées bevindingen wachten), sluit deel C direct aan met de 
`ironiserend’ uitgedrukte opkomst van Phèdre. 

Auctoriële focalisatie: Deel B {29-48} begint met een nieuwe inzet, in een gematigd tempo, en omvat de 
dialoog tussen Aricie en Hippolyte, maar het deel sluit muzikaal en scènisch niet af  en loopt door in deel C.  
 
In het begin wordt wel duidelijk een nieuwe instrumentale aanzet voor Hippolytes vocale lijn aangereikt, met een 
continuerende pendelfiguur. Een rustpunt treedt in beperkte mate op bij de fermates op de kwarttoonduur in 
{36:4} en {40:4}, die de taalhandeling van Hippolyte (vraag, en interrumperende vraag) ondersteunen. Bij deze 
taalhandelingen zelf  is, net als in de laatste twee maten {47-48} echter eerder sprake van een grotere fragmentatie 
van ritmische motieven, dan van stabilisering. In plaats van het bereiken van een stelwaarde en een (her-
)nieuw(d)e opbouw berust de compositiespanning op een eerste aanzet, die vervolgens wordt voortgezet na een 
`verbrokkeling’ bij een fermate. De verspringingen dragen ertoe bij dat het maataccent nauwelijks een stabilise-
rende betekenis krijgt. 
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In B8 {29-37} vormt de eerst inzettende pendelfiguur een achtergrond voor de afzonderlijke frasen van Hippo-
lyte, die daar ritmisch minder mee contrasteert dan in A het geval was. Toch zorgen de verspringingen - zowel 
ten opzichte van het maataccent als ten opzichte van de andere instrumenten – voor een verzelfstandiging van 
deze figuur, uitmondend in {36-37} waarin de verspringingen in de violen op zichzelf  komen te staan, wanneer 
Hippolyte Aricie rechtstreeks aanspreekt, afbrekend op een fermate. In B9 {38-40:4} zet de pendelfiguur weer in, 
maar hij wordt tijdens de volgende twee maten weer vervangen door de verspringingen in de houtblazers, 
afbrekend op een fermate waar Hippolyte haar in B10 {40:3-41:2} onderbreekt. In B11 {41:2-44} en B12 {45-48} 
is het contrast tussen de verschuivende trioolinzetten in de vocale lijnen en de instrumentale, pendelende en 
verspringende figuren weer groter. 

• Ensceneringspotentieel : De tweede discursieve situatie fungeert door zijn gering aantal (en aanzienlijk minder 
saillante) pulsen, lagere snelheid en syncopering meer dan in A als achtergrondtextuur en trekt veel meer aan-
dacht naar de momentane uitingen. Niettemin zijn ook in dit deel de vocale patronen ten opzichte van de instru-
mentale weinig geassimileerd. Zo ondermijnen de verspringingen17, eventueel te betrekken op Hippolytes `sens 
alterés’ een regelmatige voortzetting. Zijn verleiden wordt hierdoor althans op het niveau van de externe commu-
nicatie bemoeilijkt. 
 
Het euforische aspect voor de recipiënt om de gesloten structuur te herkennen, valt samen met de opkomst van 
Aricie. De overwegend negatieve aspectualisatie van de eerste episode maakt plaats voor een positieve 
begintoestand. Dit geldt in B8 naast de verbale uiting ook met betrekking tot de regelmatige, variërende 
beweging in Hippolytes ritmisch patroon, ondersteund door de continuïteit in de bas. Dit geldt althans voor wat 
betreft de richting en continuerende, regelmatige pulsering ook voor het korte motief  10 dat langzaam stijgt van 
hoorn via fagot naar klarinet, en vice versa. Er kan in B ten opzichte van A eerder sprake zijn van een ontkoppe-
ling van de vocale lijn ten opzichte van de instrumentale dan andersom.18  
 
De opbouw is aanleiding om op het verlossende woord van Aricie te anticiperen. Een momentane inlossing ligt 
in het verschiet zodra Hippolyte zijn vraag stelt {34-35}. Het aspect van onzekerheid is hier gecontinueerd en 
extra aangezet doordat de verspringing tweemaal achter elkaar aansluitend optreedt. Ook is door middel van 
fermates voor Hippolytes vraag en interruptie extra tijdsduur ingevoegd. De breuk in de regelmatige pulsering 
verlegt de focus op dit deelsegment. Doordat de instrumentale lijn ritmisch minder nadrukkelijk gesyncopeerd is, 
fungeert ze meer als achtergrondtextuur dan in A. Daarbij komt dat Hippolytes vocale lijn in B8 veel 
gevarieerder is dan in het vorige deel, wat de vaststelling onderstreept dat het hier een ontkoppeling van de 
vocale lijn ten opzichte van de instrumentale betreft. 
 
De relatief  kleine breuk in de continuïteit tussen {35} en {36} suggereert uitsluitsel op het niveau van de externe 
communicatie. Hippolyte spreekt Aricie dan nog aan, ondersteund door de motief-beweging in hoorn, fagot en 
klarinet. Samen met de fermate aan het einde verhoogt deze expansie de spanning. 
 
De inzet van Aricie in {38}, gelijktijdig met de inzet van de andere instrumenten manipuleert tot anticipatie op 
een herneming van de instrumentale processen uit {29-35}. {39-40} herneemt daarentegen {36-37}, waarmee de 
onzekerheid over de afloop toeneemt. Dat het inchoatieve moment van Aricie gelijktijdig met de andere 
processen gemanifesteerd wordt kan zowel betrokken worden op `leiding geven’ als op `geen steun hebben’. 
Aricies uiting is relatief  regelmatig, gemodificeerd door condensatie, zichtbaar in de fraseringskomma’s. Hierdoor 
wordt haar incompetentie, het /niet-kunnen/ en/of  /niet-willen/ - eerder op het pragmatische niveau bij haar 
opkomst gebleken – zowel met betrekking tot de uiting als het geuite gemanifesteerd. Het eerste deel van dit 
segment heeft daarmee een dialogische opzet, waarin het ongewisse van Hippolyte geconfronteerd wordt met het 
onvermogen van Aricie. 
 
Door de voorafgaande herhalingen, ook op verbaal niveau (`je ne..’) is het noemen van `Thésée’ de eerste 
concretisering voor een te overwinnen hindernis. De intensiteit van Hippolytes wens om het moment waarop hij 
zich met Aricie mag verenigen dichterbij te halen, manifesteert zich in de interruptie op alle fronten. Feitelijk 
zorgt het voor een expansie. 



 
 

128 

 
Na deze doorbreking volgt een herneming van het begin van de scène, waarbij de oriëntatie op Thésée in de 
vocale lijnen van zowel Aricie als Hippolyte gecondenseerd ten opzichte van de andere partijen is weergegeven. 
Door de gelijkenis van beider vocale lijnen zijn beide met weinig specificerende individualiteit geaspectualiseerd. 
Er is dan ook een overeenkomst in hun gerichtheid en afhankelijkheid van Thésée. 

Deel C {49-56} 

Auctoriële focalisatie: Het korte deel C {49-56} vormt een op zichzelf  staand tussenstuk, in snelle ternaire 
maatsoort. Binnen de versnelling valt C13 {49} het laatste zinsdeel van Hippolyte `de mes jours’. Dat binnen de 
veranderde muzikale textuur extra aandacht krijgt. Het snelle tempo en de verschuiving van motief  13 contras-
teert met de veronderstelde `respectvolle’ fysieke beweging in de neventekst. De muziek die Phèdres opkomst 
begeleidt, in C, kent aan het einde nauwelijks een voltooiing: er is in D zowel in de instrumentale stemmen als in 
de vocale lijn tegelijk een nieuwe aanzet.  

• Ensceneringspotentieel : Na de gezamenlijke oriëntatie op Thésée, start scène III met een muzikaal tussenstuk, 
waarin Phèdre opkomt en Théramène en Aricie zich blijkens de neventekst `respectvol’ terugtrekken. In het 
betreffende segment is verbaal alleen een optische transformatie gegeven: het `respectvolle’ vertrek van Aricie en 
Théramène bij het opkomen van Phèdre. Het eerste deel ervan kan nog gezien worden als een expansie van 
Hippolytes grote vreugde door de omslag naar het veel sneller dan verwacht bereiken van zijn doel. Hippolytes 
performatief-deiktische oriëntatie is zoals reeds aangegeven al verschoven van Aricie, via zijn vader, naar zichzelf, 
zodat de door deze zienswijze geïmpliceerde monologische gerichtheid, waarbij de expressieve functie de 
conatieve overheerst, plausibel is. Op het niveau van de externe communicatie speelt het contrast met de 
voorkennis van de afloop bij Racine een ironiserende rol; ook dit aspect kan geassimileerd worden in de 
betekenisgeving van deze fase. Anderzijds ligt het gezien de neventekst dus voor de hand het fragment als een 
modificatie van Phèdres opkomst te beschouwen. 

Deel D {57-83} 

Personage-`stem’-gebonden oriëntaties: Stabiliteit wordt bereikt bij de inzet van Phèdres patroon dat synchroon 
met de instrumentale partijen en (net als dat van Aricie) betrekkelijk langzaam en regelmatig is. Haar vraag vanaf  
{66} aan Hippolyte om zich te overtuigen van haar hartkloppingen door zijn hand op haar borst te leggen, is 
volledig uitgedrukt in het stuwende ritmische motief  10. Het herhaalde, stuwende effect van dit motief  kan als 
een iconisch teken voor Phèdres pompend hart worden opgevat. 
 
Phèdres vocale lijnen kennen regelmatig voltooiingen: korte in {57:4} en {58:4}; langere in {60}, {63} en {69}.  
Het laatste, vertragend ritmisch patroon van haar tekst {81-2} is identiek aan het licht afwijkende patroon van 
Hippolyte in {72-3}. De inzet van Hippolytes antwoord en herhaalde afwijzing is ritmisch identiek aan het vorige. 

• Ensceneringspotentieel : Vanuit Phèdres perspectief  beschouwd is haar opkomst niet alleen een pragmatisch 
gegeven: het moment betekent evenzeer de beloning voor haar zoektocht naar Hippolyte. Haar belang is nu het 
aangeraakt worden door Hippolyte in de momentane situatie. Daartoe verbindt ze het kloppen van haar hart met 
haar gemoedsbeweging. Op tekstniveau wordt bovendien gesuggereerd dat de retorische figuur van het van liefde 
kloppend hart terug te voeren is op de lichamelijke inspanningen die Phèdre zich heeft moeten getroosten om 
Hippolyte te zoeken. 
 
Als Hippolyte haar vermaant zachter te spreken neemt hij haar patroon over; zodra hij aangeeft haar op haar 
woord te geloven is zijn vocale lijn in een afwijkend ritmisch patroon getoonzet. In Phèdres volgende oriëntatie, 
die eerst doelt op Hippolytes afwijzing in het heden, dan op zijn toewijding als kind, komt een kleine omslag in 
haar ritmisch patroon voor die de verschuiving van heden naar verleden ondersteunt. 
 
De herhaling van Hippolytes afwijzing geeft de permanentie van zijn afwijzing aan. 
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Auctoriële focalisatie: Segment D betreft de dialoog tussen Phèdre en Hippolyte. In onderscheid met de 
voorgaande scènes krijgt de verleiding door Phèdre instrumentale ondersteuning, onder meer gemanifesteerd 
doordat de instrumentele partijen volgen, zoals bijvoorbeeld de verkorte stijgende lijn in de hobo bij {63}. 
Phèdres woorden in D15 {57-63} en D16 {64-69} gaan bovendien vergezeld van een bekrachtiging op het 
maataccent, met name constant in de pauken. Intensiveringen zijn vooral aangebracht door muzikale dynamiek 
en een grotere activiteit in de `stemmen’, zoals in D17 {70-73} en D19 {78:2-82}. Het stuwende motief  in de 
instrumentale groep zet het deel voort, waar Phèdres frasen voltooid zijn. Niettemin zijn de instrumentale 
partijen evenzeer gericht op stabilisering en rust (zie bijvoorbeeld de motieven). Regelmaat overheerst. 
 
Simultaan met Hippolytes verzekering haar op haar woord te geloven klinkt motief  14 dat eerder bij Phèdre 
telkens in de violen is aangereikt. Zijn vocale lijn wordt later herhaald bij Phèdres laatste vraag. 
 
De volgende poging om Hippolyte te verleiden start met nog minder begeleiding, die bovendien de stelwaarde 
/rust/ bereikt vóórdat Phèdre een rustpunt krijgt, zodat het geheel de focus legt op de zinsnede `avec douceur’, 
in {78}. Erna volgt haar laatste persuasieve argument: Hippolytes welwillendheid in zijn jeugd, waarbij de 
activiteit door het aantal pulsen en een rijkere textuur toeneemt en vertraagt aan het einde wanneer de vraag 
gesteld is. 
 
De reactie van Hippolyte wordt nu niet voorbereid; in plaats daarvan volgt een herneming van de processen die 
Phèdres tweede claus (na Hyppolytes afwijzing) begeleiden. De beweging wordt erna weer hervat bij Hippolytes 
verzoek met rust gelaten te worden. 

• Ensceneringspotentieel : Ten aanzien van de externe communicatie wordt de herinnering aan Hippolytes uiting 
geactualiseerd, en levert een ironische, contrasterende achtergrond voor Phèdres uiting: ver weg van de 
geminachte Phèdre in de schaduw van het bos; tegenover de hem zoekende {`enfin’} Phèdre op de heuvel (in het 
oog vallend, licht) in de tuin (gecultiveerd). 
 
Het geheel aan processen houdt de aandacht in het algemeen synchroon met de progressie van Phèdres 
enunciatie. Pas vanaf  {66} waar Phèdre Hippolyte verzoekt zijn hand op haar borst te leggen, doet een nieuw 
motief  anticiperen op Hippolytes reactie, die in hetzelfde motief  getoonzet is. Zijn afwijzing bestaat uit twee 
delen: eerst maant hij tot stilte, en op het moment dat hij Phèdre verzekert haar op haar woord te geloven is 
Phèdres motief  gegeven {72-74} (   |  | ). 
 
Evenals deel B houdt scène III in muzikaal en dramatisch opzicht op zonder voltooid te worden, en ook hier is 
het Hippolyte die in een versnelling aan het einde de delen met elkaar verbindt. De voltooiing van zijn herhaalde 
afwijzing wordt doorbroken door de instrumentale aankondiging van Thésée. Deze overkomt Hippolyte, net als 
in de andere scènes . 

Deel E {84-85} 

Personage-`stem’-gebonden oriëntaties: Het vervolg van Hippolytes antwoord is verschoven naar een assimila-
tie met een variant op motief  18. 

• Ensceneringspotentieel : Hippolytes oriëntatie verschuift van het volharden in zijn afwijzing naar een sterk 
verlangen naar de triomfanterlijke opkomst van zijn vader. 

Auctoriële focalisatie: Er treedt een grote intensiverende activiteit in alle stemmen op, als Hippolyte de 
oorlogstrompetten aankondigt. De roffel in het slagwerk, samen met glissandi in de andere partijen doet zich ook 
voor in {92-93} en {96-98} en benadrukt de erop aansluitende maat. 

• Ensceneringspotentieel : Net als aan het einde van scène II, krijgt ook hier het slot van Hippolytes claus afzon-
derlijke aandacht toegemeten.  
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Deel F {86-97} 

Personage-`stem’-gebonden oriëntaties: Thésées presentatie is in een regelmatig, eenvoudig patroon gezet. 
Zodra hij zich op Phèdre en Hippolyte oriënteert verandert zijn ritmisch patroon naar een opeenvolging van 
achtsten. Phèdre neemt dit laatste patroon over. Thésée interrumpeert haar en gebruikt nadat hij haar beschuldi-
ging begrijpt, motief  17 bij het wegsturen van Hippolyte. 

• Ensceneringspotentieel : Hippolyte neemt een relatie van identiteit aan met de kwaliteiten van het motief: hij 
gaat geheel op in de triomfantelijke aantocht, die hij wellicht betrekt op een toekomstige eigen triomf  met 
betrekking tot het verwerven van Aricie. 
 
Phèdre en Hippolyte richten zich op de opkomst van Thésée, zijn gevolg en Aricie en Théramène. Na Thésées 
gedecideerde opkomst en korte introductie, verandert hij van oriëntatie als hij opmerkt dat er iets vreemds met 
Hippolyte en Phèdre aan de hand is. Daarna krijgt Phèdre meteen de genoegdoening, gelegen in Thésées – kort 
en gedecideerd uitgebrachte – vonnis van Hippolyte. 

Auctoriële focalisatie: Het plotseling veel snellere, instrumentale proces heeft een grote signaalfunctie, Het 
syncopisch karakter dat de maataccenten dichterbij haalt en daardoor een voortstuwende werking krijgt, en de 
slotondermijnende achtste-beweging aan het maateinde zoals reeds bekend uit segment A keren hier terug in 
fagot, hoorn en later klarinet. In E klinkt de trompet met motief  12, maar uit de neventekst in {90-91} blijkt dat 
zij op dát moment pas naderen, samen met Thésée: “On entend au loin, puis plus proches, des sonneries de 
trompettes…” . Zij worden in de partituur echter niet door trompetten belichaamd. 
 
Het ritmisch patroon van Thésées claus krijgt in wisselende mate ondersteuning in de instrumentale lijnen. De 
reeds eerder genoemde roffels in het slagwerk ondersteunen samen met glissandi in de blazers de oriëntatie-
wisselingen van zijn gedecideerde introductie naar de vraag wat zijn zoon en echtgenote mankeert, naar de 
verwensing van Hippolyte. 

• Ensceneringspotentieel : Het opkomen van Thésée wordt door de neventekst zowel optisch als diëgetisch (in de 
zin van Van der Lek) – akoestisch aangereikt. Het muzikale patroon is pregnant en wordt het gehele segment F 
aangehouden. Net als bij segment A het geval was laten het aantal pulsen, het tempo en de pregnantie van de 
pulsering het op het niveau van de externe communicatie niet toe grote `verdieping’ in de verbale referenties te 
verwachten. Ook narratologisch gezien is de scène erg gecomprimeerd. Hooguit de oriëntatiewisselingen van 
Thésée, ondersteund in de houtblazers (triller en arpeggio) krijgen enige focus. Hier is het contrast tussen 
presentatiesnelheid en kernmomenten19  van de handeling zeer groot, hetgeen de van Phèdre en Hippolyte 
verwachte maar niet ontvangen huldeblijken aan de held Thésée en Phèdres proces tot wraakneming op 
Hippolyte karikaturale trekken verleent. Licht ironiserend is eveneens de wijze waarop Thésée Phèdres 
verdachtmaking onderbreekt met ‘d’un fils’ net zoals Hippolyte in scène II Aricie interrumpeerde met ‘mon père’. 

Deel G {98-122} 

Personage-`stem'-gebonden oriëntaties: Thésée laat met zijn verwensing meteen het volgende deel G aansluiten. 
Zijn vocale lijnen staan in een snel tempo genoteerd. Ook Hippolyte antwoordt in een soortgelijk patroon, De 
herhaalde frasen van het koor blijven als variant op motief  16 op de achtergrond simultaan klinken net als tijdens 
Thésées focus op Phèdre en de `bevende' Aricie. Hierbij is zijn vocale lijn ritmisch meer geassimileerd met de 
instrumentale stemmen. 
• Ensceneringspotentieel : Hippolyte geeft aan Neptunus' monster de voorkeur boven Phèdre en vertrekt samen 
met Théramène. Zijn verbanning en vertrek, en Thésées publiekswerving passeren zeer snel de revue. De `off  
stage'- bejubeling voor Hippolyte is slechts kortstondig exclusief  op de afwezigen gericht. Want nu de hindernis 
die Thésée ervan weerhield zijn heldendaden te berichten is genomen, haalt hij Aricie en Phèdre over om 
dichterbij te komen en hem aan te horen. 
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Auctoriële focalisatie: Het zeer pregnante Latijns-Amerikaans dansritme met een grote activerende en conti-
nuerende kracht, trekt de aandacht20. Het segment kent ondanks het continuerende aspect een voltooid einde, 
met een generale rust in alle stemmen. 
• Ensceneringspotentieel : Het dansritme geeft G een feestelijke sfeer, die contrasteert met de verdachtmaking en 
de opgelegde straf. De synchroon gegeven voortdurende lofzang op Hippolyte buiten is weliswaar op cognitief-
fictief  niveau strijdig met Thésées verbannen, maar de euforische kwaliteit van het pregnante dansritme wordt 
zoals gezegd op de gehele situatie betrokken. Anticipaties op momentane veranderingen worden er vrijwel door 
geëlimineerd. De grote verdichting in deze scène blijkt eveneens uit de scherpe temporeel-ruimtelijke montage: 
het koor buiten bezingt Hippolyte onmiddellijk, zodra hij samen met Théramène de scène verlaat. Verder 
verandert er met hun vertrek niets. Binnen ondersteunt het dansritme vervolgens Thésées wil om over zijn 
zegetocht te verhalen, en buiten wordt Hippolyte door het koor onthaald. Beide hebben een prospectief  aspect, 
waarbij dat van Thésée direct aansluit op de huidige situatie. Het segment sluit af  als kennelijk aan Thésées wens 
voldaan is dat Aricie en Phèdre naar zijn heldendaden zullen luisteren. 

Deel H {123-30} 

Personage-`stem'-gebonden oriëntaties: Thésées vocale lijn in H is getoonzet in de eenvoudige ritmische 
patronen van motief  20, telkens afzonderlijk van elkaar. Vertraging door één kwarttoonduur durende triolen 
treedt op waar sprake is van de moord op de Skythen {129-130}. 
• Ensceneringspotentieel : Het korte motief  17 onderstreept de `veni-vidi-vici'- aard van Thésées verhaal en de 
climax ligt op de vermelding van het doden en sterven van de Skythen. Het plezier van het vertellen krijgt alle 
focus. 
 
Auctoriële focalisatie: Doordat G een voltooid einde heeft, met een generale rust in alle stemmen, markeert 
H een nieuw begin, dat zelf  ook als een gesloten eenheid is gepresenteerd, waarvan de voltooiing is versterkt 
door een rallentando, terwijl zoals gezegd ook in de vocale lijn het tempo zakt door de triolen. 
 
Het verslag wordt gedaan in combinatie met instrumentale partijen die telkens de aanzet voor een nieuwe vocale 
`frase' geven, tot en met het vertragend einde. Thésées vertelling heeft een matig, gedragen tempo in relatie tot 
de zeer regelmatige en sterk geaccentueerde instrumentale puls die louter het maataccent bekrachtigt, een laag 
aantal pulsen gedragen door een groot aantal instrumenten, waardoor iedere - korte - taalhandeling een accent 
krijgt. Naast de steeds grotere anticipatie op een climax door de stijging in het melos stijgt ook de activiteit in de 
vocale lijn iets.  
 
• Ensceneringspotentieel : Het actie-reactiepatroon dat Thésée schildert heeft een muzikaal pendant in de 
verdeling van hoofd- en nevenaccent. Het segment vormt met Thésées geïsoleerde statements zowel muzikaal als 
dramatisch een afgerond geheel, waarin zijn monoloog overigens bijna net zoveel tijd in beslag neemt als Thésées 
voorafgaande inspanning om een gehoor te krijgen. Op het einde geeft Thésée aan dat de Skythen onder zijn 
doodslag stierven. 

Deel I {131-46} 

Personage-`stem'-gebonden oriëntaties: Op enunciatie-niveau is iedere claus afgerond, in het geval van het koor 
telkens ondersteund door een fermate. Het `duet' Phèdre/Aricie is ritmisch verwant aan het fanfare-motief  
waarmee Thésée is aangekondigd. De laatste herhaling door het koor is geheel in achtsten gegeven en kent 
nauwelijks meer melos, vertraagt en sluit af. 
• Ensceneringspotentieel : In I ligt de oriëntatie op het off  stage koor, twee maal afgewisseld met de vraag van 
Phèdre en Aricie. Zoals het koor Thésées zoon eerst bezong, zo zet het nu een elegie in, een dysforische toe-
standuiting, afgewisseld met de bezorgdheid / nieuwsgierigheid van zijn beide geliefden op het toneel: Phèdre en  
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Aricie. Hun herhaalde vraag manifesteert de onzekerheid dan wel het zich realiseren van de mogelijk gebeurte-
nissen buiten. 
 
Auctoriële focalisatie: Net als H vormt I een afgerond geheel, met een inzet van de instrumentpartijen voor 
het koor, terwijl Aricie en Phèdre telkens synchroon met de instrumentale partijen inzetten. Alleen aan het einde 
geldt dit ook voor het koor. De vocale lijnen komen volledig op de voorgrond doordat de instrumentale 
processen in de toestanduiting alleen een achtergrond vormen met een aangehouden akkoord, samen met de 
chromatisch dalende figuur die conventioneel dysforisch geconnoteerd is. 
 
• Ensceneringspotentieel : In dit segment blijkt dat de betekenis van Thésées énoncé en énonciation met 
betrekking tot zijn strijd met de Skythen eindigend in hun dood, parallel heeft gelopen met de strijd tussen 
Hippolyte en Neptunus' monster. Het verhaal van Thésée vormt een soort richtpunt voor een terugverwijzing 
van Hippolytes dood naar die van de Skythen. 
 
Na alle aandacht voor Thésées monoloog wordt met het optreden van het koor, ditmaal in wisselzang met 
Phèdre en Aricie, de communicatie tussen off-stage en de momentane scènische situatie hersteld. Het contrast 
met het eerste kooroptreden is zeer groot. De zich driemaal herhalende elegie rekt de beoordeling van Thésées 
en Phèdres daden uit, versterkt door de herhaling van het `duet' Phèdre/Aricie. Door de vertraging en 
monotonie aan het einde is een aanleiding tot anticipatie op het afsluitende vervolg gegeven. 

Deel J {147-153} 

Personage-`stem'-gebonden oriëntaties: Théramènes haast wordt vocaal ondersteund doordat Théramènes 
motief  26 een versnelde en verkorte variant vormt van motief  10, eerder geassocieerd met de hartslag van 
Phèdre. Bij teksten met enige daadkracht, zoals bevelen en verwensingen gebruikt Thésée kennelijk motief  20. 
Als Théramène Hippolyte wreekt is zijn vocale lijn snel en betrekkelijk regelmatig. 

• Ensceneringspotentieel : De neventekst vermeldt dat Théramène gehaast binnenkomt en een spreekhouding 
aanneemt. Hij zet zijn relaas in, maar wordt meteen onderbroken door Thésée, begeleid met dezelfde `bevelende' 
motieven als in scène IV. Thésée onderbreekt Hippolytes vriend en vraagt hem snel af  te ronden. De stelwaarde 
van de gehaast opkomende Théramène bestaat in het wreken van Hippolyte door Phèdre te doden, hetgeen aan 
het einde van J daadwerkelijk gebeurt. De gebeurtenis krijgt door vertraging en het lage aantal teleenheden hier 
nadruk. 

Auctoriële focalisatie: Deel J is snel van tempo en kent een verbrokkelde structuur ten opzichte van het in 
ritme en melos verwante deel F (de opkomst van Thésée). Niettemin is J ook muzikaal betrekkelijk gesloten: er is 
een nieuwe inzet en de situatie eindigt vertraagd. 

• Ensceneringspotentieel : Scène VI (deel J en K) vormt in zijn geheel een condensatie van de muziek-dramatische 
compositie uit scène IV en V; respectievelijk kort geïntroduceerde opkomst, een beslissende taaldaad en 
handeling, simultaniteit van Thésées bevelen met het koor off  stage en Thésées monoloog.  
 
Thésées interruptie: `je connais, finis vite', staat ook in schrille tegenstelling tot de notoir lange vertelling van 
Théramène in Racines vijfde acte: een metatheatrale grap. Overigens werkt Thésées bevel ook ten opzichte van 
zijn eigen `verteldrift' én de erop volgende daad van Théramène ironiserend. 

Deel K {154-164} 

Personage-`stem'-gebonden oriëntaties: Het ritmische motief  van het koor is nu een variant op Phèdres motief  
uit het begin van scène III waar zij Hippolyte trachtte te verleiden, terwijl op verbaal niveau nog steeds Hippolyte 
beklaagd wordt. De gevarieerde inzet van de koorelegie vormt de achtergrond voor Thésées bevelen, in gepun-
teerde noten en motief  18; Aricies verzuchting is weer betrekkelijk regelmatig van bouw. 
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• Ensceneringspotentieel : De uitingen van Thésée en Aricie treden door de lage snelheid en het geringer aantal 
pulsen veel sterker op de voorgrond dan in de voorgaande gespiegelde situatie met Thésée en Hippolyte het 
geval was. Thésées bevel Théramène op te hangen (`Pendez-le') tekent zich af  doordat er geen synchrone pulsen 
in de andere partijen zijn. Het is het laatste momentaan prospectief  gerichte aspect van de opera: Aricies 
verzuchting over het leed dat hen in één dag overkwam is retrospectief  en het koor lijkt in het verlengde daarvan 
de opera met een laatste verzuchting definitief  af  te kunnen ronden. 

Auctoriële focalisatie: Deze episode kent een matig tempo met een herhaling van het regelmatige motief  18 in 
koor en instrument-partijen. De in relatie tot de personage-`stem'-gebonden oriëntaties vermelde verwantschap 
met scène 3 is overigens eveneens gegeven in maatsoort en tempo (  = 92 komt ongeveer overeen met een 
gepunteerde kwart:  = 63). 

• Ensceneringspotentieel : De herhaalde elegie van het koor en de instrumentale processen kunnen ook hier zowel 
op de situatie buiten (het verscheiden van Hippolyte) als op de moord op Phèdre worden betrokken. Het 
diëgetische karakter van het off-stage koor is moeilijk vast te stellen, alleen wordt er bij de vorige elegie door 
Phèdre en Aricie op gereageerd: hier niet. Niettemin kan de dysforische aspectualisatie (met name ook door de 
chromatische dalende figuren) door het matige tempo hier wél betrokken worden op de momentane situatie. 
 
Aricies vaststelling dat er veel tegenslag in één dag vervat ligt verleent haar thematische rol een karikaturale trek, 
zeker in combinatie met de metatheatrale aspectualisatie van deze opéra-minute. Mede door dit gegeven wordt 
weer afstand gecreëerd tot de diëgesis en aanleiding gegeven op de voltooiing van het gehele werk te anticiperen, 
versterkt doordat het koor op het verbale niveau overstapt naar een nog minder gearticuleerde verzuchting (`ah'). 
De aldus verwachte afronding wordt echter nog uitgesteld doordat Thésée weer gaat vertellen. 

Deel L {165-177} 

Personage-`stem'-gebonden oriëntaties: Thésée sluit aan met een nieuwe inzet die voltooid is in {170}. Opval-
lend is in de notatie de metrische ontkoppeling (6/8 tegen 2/4) met een relatief  groter aantal pulsen in L47 (zie 
voor deze segmentaanduiding het schema onder  10.4){165-170} tijdens zijn oriëntatie op de wraak van de goden, en de 
koppeling naar 2/4 in L48 {171-177} in een nog langzamer tempo zodra hij Aricie voorstelt elkaar te troosten. 
Het eerste deel van Thésées monoloog is in 6/8 maat geschreven in contrast met de 2/4 maat voor de 
instrumenten.  

• Ensceneringspotentieel : Inhakend op de laatste exclamatie van het koor is in de neventekst aangegeven dat 
Thésée Aricie steeds steviger omhelst. Met zijn uiting verleidt hij haar andermaal tot bewondering, alleen zijn de 
heldendaden tegen de Skythen hier vervangen door de jaloezie en wraak van de goden tegenover helden als hij. 

Auctoriële focalisatie: Deel L zet in op het slotakkoord van het koor en is regelmatig, net als in de gespiegelde 
situatie in scène V, met alleen bekrachtigende pulsen op de hoofd- en nevenaccenten, die hier echter nauwelijks 
pregnant zijn te noemen. 

• Ensceneringspotentieel : Het metrische contrast kan worden opgevat als Thésées incompetentie dan wel 
woede/strijdlust ten opzichte van het geweld van de goden. In het laatste deel assimileert hij wel met de 
instrumentale partijen, waar hij gericht is op een gezamenlijke troost met Aricie, gespiegeld aan het `duet' van 
Aricie en Phèdre. 21  Het stabiliseert en completeert samen met het steeds verder vertragende tempo de 
geanticipeerde voltooiing van de opera. 
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10.6 Narratieve analyse 

Scène I 

LA DÉLIVRANCE DE THÉSÉE kent aan het einde ({177})een sterk aangezet voltooid aspect: er is een 
stabiliserende rust hersteld, die uitsluitend in {28} al is aangekondigd. Korte eindes met een voltooiend aspect 
zijn te vinden in {56}, {122}, {130}, {146} en {165}, maar deze stabiliseren niet doordat direct aansluitend een 
nieuwe inzet plaatsvindt.  
 
De plaats van {28} is veelzeggend: er wordt een voltooiend aspect aangereikt binnen een context (de eerste 
scène) die in verschillende opzichten als interne code fungeert. De voltooiing verleent aan de toeschouwer de - 
telkens uitgestelde - gratificatie aan het volbrengen van de opdracht om het ritmisch complexe patroon te volgen. 
De manipulatie bestaat in de uitdaging (van de competentie) op een oplossing van complexe ritmische structuren 
te anticiperen. Het narratieve antiprogramma doet aanspraak op de veronderstelde behoefte aan samenhang en 
nabijheid. Het polemische karakter tussen beide manifesteert zich bij de simultaneïteit van continuerend en 
voltooiend geaspectualiseerde processen. De herhaling van anticipaties wordt geregeld ondermijnd door 
enerzijds nieuwe inzetten te geven en anderzijds de verwachting van een nieuwe inzet te frustreren. 
 
Hier moet meteen bij worden opgemerkt dat het hoge tempo van deze gesyncopeerde, en af  en toe doorbroken - 
maar toch steeds herstelde regelmatige continuïteit, er mede toe bijdraagt dat de NP's (narratieve programma’s) 
niet op het kleinst mogelijke onderscheidingsniveau worden gepercipieerd.22  Niettemin is de inbedding die 
teweeg wordt gebracht door verschuivende hulp-NP's wél van belang voor hun focaliserende werking op 
achtereenvolgens Phèdre, Aricie en Hippolytes levensoffer, zoals hiervoor in de discursieve analyse besproken.  
 
Verschillende interacties met de verbale referenties dragen bij tot een wisselende diëgetische afstand, naast het 
reeds besproken tempo dat het in het algemeen niet toestaat stil te staan bij Hippolytes uitingen. Om deze 
relaties te beschrijven is het nodig eerst de verschillende NP's waarvan Hippolyte het subject vormt te 
onderscheiden. Dat zijn een NP1 om informatie over zijn toestand uit te dragen, een anti-NP2 waarin een 
disjunctie-transformatie met de liefde van Phèdre is vervat, en een NP3 ter verwerving van de liefde van Aricie. 
De tweede scène is een expansie van NP3; terwijl de rest van de opera, maar met name scène III een expansie 
van het anti-NP2 betreft. NP1 wordt uiteraard door alle actors uitgedragen, zij het met belangrijke verschillen, 
zoals in het volgende nog zal blijken. Maar ook als condensatie van verschillende NP's verleent de eerste scène 
dus een belangrijke interne code voor de gehele compositie. 
 
In NP1 is de manipulatie gelegen in de dysforische toestand waarin Hippolyte zich bevindt, hij beklaagt zijn lot 
in de liefde. De transformatie die plaatsvindt is een perspectiefbeweging van buiten naar binnen. Deze is 
gemanifesteerd in de combinatie van verbale referenties met hun tempo, op narratief  niveau door de interactie 
met een muzikaal gemanifesteerd NP4 dat gericht is op het handhaven van een hoog activatieniveau. Met betrek-
king tot 1) Phèdre is er sprake van een op identificatie23 gerichte interactie; 2) ten aanzien van Aricie op niet-identiteit; 
en wat betreft 3) Hippolytes levensoffer is er sprake van een identificerende transformatie van het anti-NP van NP4: 

1) NP1: [(Sx ∪ Oy) � (Sx ∩ Oy)]  NP4 [(Sq ∩ Oy) � (Sq ∩ Oy)] 

2) NP1: [(Sx ∩ Oz) � (Sx ∩ Oz)] - NP4 [(Sq ∩ Oy) � (Sq ∩ Oy)] 
3) NP1: [(Sx ∪ Ow) � (Sx ∩ Ow)]   anti-NP4 [(Sq ∩ Oy, Sq ∪ Ow) � (Sq ∪ Oy ∩ Ow)] 

 
De eerste interactie lukt niet: Sx ontbeert de benodigde competentie. In de eerste `strijd' legt Hippolyte het af  
tegen de andere partijen. Bij het tweede koppel transformaties is geen sprake van interactie: beide processen 
handhaven een afzonderlijke, gerealiseerde toestand. Hippolyte volgt een afzonderlijk traject. De derde interactie 
slaagt wél, (althans ten dele - NP4 is nog steeds werkzaam): er verschijnt een beweging naar dit traject toe van de 
andere partijen. Deze verschuiving van episerende naar lyrische effecten is illustratief  voor de wijze waarop de 
betrokkenheid bij de diëgesis door narratieve functies kan worden gestuurd. 
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Hoewel dus sprake is van een verschuiving in diëgetische afstand is de episerende kwaliteit dominant. Dit blijkt 
onder meer ook uit het gegeven dat de dysforische kwalificatie (`dédain'), beide keren identiek benadrukt worden, 
ongeacht de hedonische kwaliteit van het imaginair beeld voor Hippolyte.24 Er treedt ten aanzien van Hippolyte 
kortom nauwelijks persoonsgebonden specificatie op. Daarom is het ook minder plausibel alle NP's op te vatten 
als collectief  NP dat ten grondslag ligt aan de uitdrukking van Hippolytes dispositie. 
 
Dit eerste auctorieel NP is in het perspectief  op het gehele werk - al klinkt dat wat scheutig voor een opéra-
minute - te zien als een hulpprogramma. De realisatie van een transformatie naar stabiliteit vormt een 
voorafspiegeling voor de uiteindelijke sanctionering. Het reikt er de competentie voor aan. In de compositie 
wordt deze gratificatie in de hiervoor aangegeven nauwelijks voltooide eindes telkens geactualiseerd. 
 
De rol van Théramène, in alle opzichten adjuvant van Hippolyte, creëert met zijn teichoskopie en de 
iconiserende figuur een dramatisch effect.25 Tegelijk met de sanctie-fase van het muzikaal NP zal de geactuali-
seerde interactie tussen Hippolyte en Aricie nu gerealiseerd worden. Hiermee is het optreden van Aricie zowel 
voor Hippolyte als voor de recipiënt euforisch geaspectualiseerd. 

Scène II 

Het zien van Aricie is voor Hippolyte een manipulerende startconditie om de bekoorlijkheid van haar als object 
te memoreren. De onzekerheid of  zij zich uiteindelijk naar zijn hartenwens schikt is tot uitdrukking gebracht in 
licht differentiërende interactie met de instrumentale partijen (Hippolytes melodisch stijgende lijnen tegenover de 
dalende motieven in de blazers), terwijl het persuasieve karakter van zijn programma stoelt op de competentie tot 
variatie. 
 
Aricies incompetentie is reeds ter sprake gebracht. De urgentie van Hippolytes belang om te /willen-weten/ 
wordt aangegeven door zijn interrumperen: anticiperend op een oplossing. Van belang is echter vooral dat 
Hippolyte nu verneemt dat het niet Aricies is die een conjunctie frustreert, maar Thésées zeggenschap. Het 
dysforische beeld van Aricies `dédain' maakt plaats voor `acute' hoop. Het NP3 blijft een geactualiseerd beeld: 
 NP (SHippolyte ∪ OAricie) → (S ∩ O) 
Maar het geactualiseerde subject voorziet nu het welslagen van zijn performantie, waardoor een motivatie, een 
/willen-zijn/ en /willen-doen/ ontstaat. Althans, het modale subject Hippolyte ziet zich in een imaginair par-
cours al conjunct met het euforisch object. Dat Aricie niet met zoveel woorden haar liefde bekent doet er niet 
toe26: Hippolytes NP is intentioneel want hij richt zich op het prospectief  doel, niet op de momentane situatie. 
Hij wordt aangetrokken door het beeld dat in een nu geopende toekomst op een wel bepaald tijdstip kan 
opdoemen. 

Scène III 

Activatie als gevolg van Hippolytes imaginair beeld, of  van Phèdres letterlijke en figuurlijke hartstocht, of  beide? 
De overgang naar Phèdres eerste uiting is meerduidig, maar niet haar hartstocht. Net als voor in de vorige scène 
vormt het zien van de geliefde een manipulerende startconditie. In tegenstelling tot het NP2 van Hippolyte is 
echter het NP3 te kenschetsen als liefde, in de zin van een tot belang geworden emotie. Niet de wenselijkheid van 
het object staat voorop, maar de neiging om nabij te blijven omwille van die nabijheid, omwille van de conjunctie: 
de momentane situatie en aanraking is van belang, en niets anders. De nabijheid en aanraking in het nu is de 
sanctionerende bevredigingsconditie. 
 
Zo is ook op het narratieve niveau voorzien in een `verdieping' van emotionele kwaliteit. Niet in de laatste plaats 
doordat de instrumentale partijen in grotere mate hulpprogramma's vormen voor Phèdres betoog: zij conver-
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geren met haar programma, waardoor een lyrisch effect wordt gesorteerd. Een culminatiepunt daarvan vormt het 
stiltemoment waarop Phèdre de kwaliteit van de aanraking aangeeft: `avec douceur'. 
 
Daar staat tegenover dat de assimilatie met de iconische figuur voor haar hartslag de uitdrukking van haar 
gemoedsbeweging `banaliseert'. Hoewel een dergelijke beoordeling in principe sterk afhankelijk van subjectieve 
interpretatie is, kan zij overeind blijven doordat de opera er zelf  de aanleiding toe geeft als de iconische figuur 
simultaan met Hippolytes komische toevoeging haar op haar woord te geloven wordt gegeven. 
 
Ironisch werkt het gegeven dat Hippolyte ook in deze situatie gebruik maakt van een imaginair parcours, ditmaal 
het dysforisch beeld van anderen die hem als gerealiseerd subject in een antiprogramma zouden waarnemen: `de 
grâce! parlez plus bas!'. Bij de tweede afwijzing wordt Hippolytes geanticipeerde sanctionering auditief  
aangekondigd door de – diëgetische - trompetten: het overkomt hem als een dubbele bevrijding. Niet langer 
conjunct met Phèdre, en niet langer disjunct van Aricie. De kracht van de intentie ligt hier in de `objectiviteit' van 
de situatie: de gebeurtenis is spontaan, ze overkomt hem. Zijn hoop en vooruitzicht is dan opnieuw 
geactualiseerd. 
 
Scène II en III zijn als expansies van Hippolytes toestanduiting in I gegeven. De overeenkomst in de beoogde 
conjunctietransformaties is duidelijk, waardoor de verschillen des te meer op de voorgrond kunnen treden. De 
volgorde van de scènes staat hedonische variaties toe. Bovendien fungeert de geanticipeerde komst van Thésée in 
de gekozen opeenvolging als een geactualiseerde achtergrond voor Hippolytes confrontatie met Phèdre. De 
eerste drie scènes bouwen hierdoor een expositie op, waarin alle verbaal geuite lijnen vooruitwijzen naar de 
bevrijdende komst van de titelfiguur. 
 
Ook zijn de scènes op een vergelijkbare wijze gekoppeld: telkens is aan het einde een identiteit tussen de hoop 
van Hippolyte en de nieuwsgierigheid - zeker met betrekking tot de theatralisering - van de recipiënt gecreëerd. 
Beide NP's zijn gemodaliseerd door een positief  /willen/ dat de temporaliteit projecteert om voort te gaan.  

Scène IV 

De introductie van Thésée toont een stelligheid, een gedecideerdheid die verband houdt met een andere 
dispositie dan tot nu toe bij de andere personages is aangetroffen. Thésée presenteert zich met een sterke 
actietendens, een /weten-te-handelen/ in alle situaties. Hij komt op in de verwachting gevierd te worden, de 
sanctionering voor zijn heldendaden. Deze geprojecteerde verwachting van het modale subject Thésée bevestigt 
hij zelf  door `Oui, C'est moi. C'est bien moi'. En deze figuur blijkt in het werk een sanctionerende waarde te 
bezitten (het koor zingt bij het naar buiten treden van Hippolyte: `Oui, C'est lui, c'est bien lui'). 
 
De in de situatie geprojecteerde triomf, ondersteund door instrumentaal gemanifesteerde hulpprogramma's 
wordt echter door de aangetroffen realiteit gelogenstraft: zowel Phèdre als Hippolyte hebben andere intenties. 
Deze `mismatch' maakt het voor Thésée noodzakelijk een ander programma voorrang te geven, zodat de vloer 
geëffend is voor zelfverheerlijking. Thésées irritatie / boosheid komt dus voort uit een confrontatie tussen een 
modaal voorschrift (/moeten-sanctioneren/ en /niet-kunnen-niet-sanctioneren/) met het antiprogramma van 
Phèdre en Hippolyte. Het modale aspect wordt versterkt door het erop volgend verwijt op ethisch gebied. 
Hoewel er verschillende objecten mee gemoeid zijn vindt er op de semantische as van het gebod een 
transformatie plaats van voorschrift naar verbod (/moeten-niet-overspel plegen/) op overspel. 
 
Bij Phèdres verwijt komt andermaal Thésées sterke actietendens naar voren: hij onderbreekt Phèdre, begrijpt de 
situatie onmiddellijk en handelt direct. Het impulsief  karakter van zijn handelwijze is ondersteund in de korte, 
gecomprimeerde motieven, maar vooral in de snelle wendingen in het traject, gericht op de momentane situatie. 
Zijn verbanning en woede genereren daarna een aangehouden activatie, gemanifesteerd in het euforisch 
dansritme. 
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Thésées macht staat niet ter discussie. De gecondenseerd gemanifesteerde programma's, gevolgd door een lang 
aangehouden modale fase (gemanifesteerd in het dansritme) genereren ten opzichte van de intertextueel gegeven 
betekenissen een karikaturaal contrast, zowel wat betreft de psychische reikwijdte als op metadramatisch niveau. 
Dit contrast bewerkstelligt een grotere afstand tot de diëgesis waardoor de genieting van het dansritme (zie 
eindnoot 8), de activatie omwille van de activatie en spanningsontlading, kan plaatsvinden. De betekenisgeving 
wordt verlegd naar een zelfreferentieel /tonen/, precies in de lijn van Thésées intentionaliteit. 
 
Er is in deze situatie voor Hippolyte niet in een antiprogramma voorzien. Wellicht overdonderd door de snelle 
wendingen en het dwingende karakter van het dansritme is hij incompetent om zijn eigen NP te voltooien, of  op 
zijn minst een poging daartoe te ondernemen. In plaats daarvan wordt het modale subject weer getoond, waarin 
het dysforische beeld van conjunctie met Phèdre negatiever is dan de confrontatie met het monster. 

Scène V 

Het eerste NP verdubbelt het theatrale perspectief  in de sanctionering van Hippolyte als hoop van Trézène en de 
uitgestelde persuasieve performantie van Thésée. Op het niveau van de externe communicatie ontstaat hierdoor 
een simultaneïteit van sanctie (Hippolyte) en manipulatie (Thésée), waarbij de eerste zoals reeds is aangegeven op 
de laatste inwerkt. 
 
Er is behalve Thésées aankondiging voor zijn oorlogsrelaas geen gemanifesteerde aanleiding voor het ophouden 
van het dansritme. Deze breuk in de continuïteit genereert zo een sterke focus op Thésées vertelling. Getoond 
wordt Thésées passionele competentie, waarin een reflexief  schijnbeeld, een representatie van zijn strijd, op 
gelijke wijze wordt weergeven als bij de sterke actietendensen in het begin van scène IV. 
 
De nauwelijks habituerende want sterk aangezette stimuli in zijn NP vinden een parallel in de instrumentaal 
gemanifesteerde NP's, waarmee een identieke interactie is aangereikt. Het iteratieve karakter van de onderdelen uit 
zijn relaas wijzen op de wens steeds opnieuw deze representatie te realiseren, waarmee zijn competentie almaar 
sterker wordt aangezet, tot aan de beschikking over leven en dood toe. De manifestatie van de laatste is overigens 
weer ondermijnd door een auctorieel gegeven antiprogramma, door de platitude dat op doden het sterven volgt. 
 
Ten opzichte van de scherp geaccentueerde punctualiteiten in Thésées machtsvertoon op zowel het niveau van 
de ‘énoncé ’ als dat van de ‘énonciation’, contrasteert de volgende elegie met zijn continuerend karakter sterk. Het 
continuerende én herhalende aspect in het koor komt voort uit een /willen-niet-disjunct-zijn/ van Hippolyte, 
typerend voor de emotie ‘verdriet’. Ook hier betreft het een passionele competentie die een representatie 
projecteert welke interageert met de feitelijke situatie van Hippolytes dood. Dit geldt helemaal met betrekking tot 
Aricie en Phèdre, van wie de angst / ongerustheid stoelt op een negatief  /willen/, dat geen prospectieve 
temporaliteit projecteert: de aandacht is gericht op het verleden. Tegelijk is er een aspect van nieuwsgierigheid 
gegeven dat de brug slaat naar de volgende scène, naast het continuerend aspect van de elegie dat zijn 
verzadigingspunt en voltooiing bereikt. 

Scène VI 

De gegenereerde anticipatie op bevestiging van de gebeurtenissen `off  stage' wordt op een soortgelijke wijze 
gemanifesteerd als de opkomst van Thésée. Ook Théramènes voorgenomen NP om te vertellen, ditmaal echter 
een dysforisch strijdverhaal, wordt gefrustreerd in de momentane situatie. Door de reeds genoemde flagrante 
tegenstelling met zijn tegenhanger in Racines PHÈDRE creëert dit wederom een grotere afstand tot de diëgesis. 
 
De gecomprimeerde weergave van de mythe projecteert grotere condensatie, hetgeen Théramène ook aangeeft: 
‘dan rest me niets anders dan Hippolyte te wreken’. De situatie krijgt een urgentie: er is geen andere mogelijkheid. 
Théramènes NP is gemodaliseerd door een /moeten-doen/ en /niet-kunnen-niet-doen/. 
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Ook Phèdres verscheiden krijgt simultaan een elegie; en de verschillende simultane programma's zijn hier in hun 
gemanifesteerde vorm al genoemd. Thésées reactie stoelt op gelijke actietendensen als in de spiegelscène. Van 
belang is hier met name nog het slot, waar Thésée ditmaal de ongelijke strijd met de goden ter sprake brengt, 
zonder het scherp aangezette iteratieve karakter van de eerste keer. De verleiding van Aricie, over wie hij toch al 
zeggenschap had, is aan het einde compleet. 
 
Veel temporele aspecten zijn gecreëerd door parallelle NP's, die op specifieke momenten ten opzichte van elkaar 
geactualiseerd worden en dan als antiprogramma of  hulpprogramma fungeren. Deze betekenisgenerering 
gebeurt zowel op het niveau van de interne als van de externe communicatie. Hierdoor ontstaat een complex spel 
van episerende en lyrische effecten. De dramatische contouren van de opera zijn voortdurend door deze 
betekeniseffecten gemodificeerd, misschien nog het minste in NP's die punctuele momentane situaties vergen. 
 
In het algemeen kan met betrekking tot de interne communicatie worden gesteld dat de hartstochten, gericht op 
momentane situaties dominant worden weergegeven. Auctorieel krijgen Phèdre en Thésée de meeste `hulp', 
terwijl Hippolyte vooral is weergegeven in een prospectieve tendens, die de voortgang van de muziekdramatische 
wereld zeker stelt. Op het niveau van de externe communicatie wordt hiermee mede een aanspraak gedaan op 
nieuwsgierigheid, gevoed door metadramatische competenties27, met name op momenten waar zowel de uiting 
als het uiten breukvlakken kent. 
 

10.7 Fundamentele analyse 
 
De constructie van het verhaal legt in de eerste plaats een accent op zijn gecomprimeerde, theatrale vorm. In een 
zeer korte tijd wordt de mythe vertoond. Het is mogelijk om van een gecomprimeerde vorm te spreken doordat 
het discursieve niveau berust op een fundamentele thematische isotopie: de mythe van Phèdre bij Racine.28 Door 
dit `geheim' tussen auctor en recipiënt kan de auctor met een eigen syntagmatische articulatie komen, hij 
`omspeelt' de mythe, waardoor deze enerzijds bevestigd wordt (`ontkennen om te kennen'), en anderzijds biedt 
het de auctor de mogelijkheden de recipiënt `met een knipoog naar de thematische isotopie te bedriegen'.29  
 
Het hoofd-NP van het begin tot het einde wordt gemanifesteerd door de auctor, op grond van een enunciatief  
en fiduciair contract met de recipiënt. Aan het auctorieel NP ligt een fundamenteel /willen/ communiceren met 
de recipiënt ten grondslag, waarbinnen de andere als hulp-NP's fungeren. Ondanks de gedeeltelijke ontkoppeling 
van de enunciatie naar verschillende subjecten die het narratieve discours objectiveert blijft er een wezenlijk 
onderscheid tussen het semiotisch perspectief  van de homodiëgetische subjecten en dat van het hetero- en 
extradiëgetische subjecten met eigen axiologische koppelingen. Bovendien kent de enunciatie dus op zijn minst 
een verdubbelde grondslag door de mythe van Phèdre bij Racine, die als cognitief  referentie-universum geldt. In 
het spel met deze verdubbeling die op het oppervlakteniveau herhaaldelijk wordt geactualiseerd is één van de 
episerende functies van deze opera gegeven. 
 
Daarnaast wordt van de onderliggende elementaire structuur telkens een aantal varianten ná elkaar gepresenteerd, 
die alle te maken hebben met het presenteren, het /schijnen/ van het /zijn/. Op de pragmatische dimensie van 
het ensceneringspotentieel zijn bijvoorbeeld de opkomsten alle in een zeer snel tempo begeleid - met 
uitzondering van Aricies opkomst - maar deze heeft ook nauwelijks intentionaliteit. Ook de spiegeling van scène 
IV en V in scène VI maakt onderdeel uit van deze variant. Er is in deze compositie veel aandacht geschonken 
aan het letterlijk en figuurlijk theatrale naar voren treden van de personages, meestal ingeleid of  aangekondigd. 
Verbindingen tússen de breuken op expressieniveau, voorafgaand aan de opkomsten, worden zo telkens vanuit 
de personages gecreëerd. Er is in dit opzicht een verschil tussen auctoriële montage en personage-`stem'-
gebonden collage. Doordat de snelheid bij de opkomsten moeilijk te assimileren is met de fysieke beweging van
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de opkomst zelf  komt deze snelheid buiten het betreffende personage zelf  te liggen wat een episerende effect 
kan sorteren. 
 
Versnellingen van het /worden/ op spanningsniveau geven een prototypisch /willen/ weer, duidelijk 
gemanifesteerd in de anticipaties van Hippolyte op Thésées komst, in Thésées wens gevierd te worden en te 
vertellen. Dit laatste geldt met betrekking tot de auctor ook voor de opening van het werk. In dat opzicht kan 
ook het afsluiten van de continuïteit aan het einde beschouwd worden als een stabilisering door het /weten/. Er 
is dan geen aantrekkende of  afstotende kracht meer vanuit een potentieel object, die een spanning en breuk naar 
een nieuw semiotisch proces zou rechtvaardigen. Vandaar dat er ook een overall vertraging in het gehele werk 
aanwezig is. 
 
Voor het overige domineert het /worden/, de continuïteit het gehele werk, in een afwisseling van snel - matig, 
totdat de kracht tot stilstand wordt gebracht met een langzaam tot zeer langzaam tempo, waarmee er voor het 
eerst een soort ernst gegenereerd wordt. Het gehele traject kent in zijn globale vorm nauwelijks discontinuïteiten: 
telkens zijn er overlappingen van de ene scène naar de andere. Alleen de toestanduiting in scène I kent een 
gesloten vorm, maar Aricies opkomst zorgt meteen voor een verbinding met de volgende scène. Scène II en III 
vormen directe expansies van deze scène, snel aan elkaar gemonteerd. De ontwikkelingen in scène II en III 
vormen op hun beurt de aanleiding voor de zeer gecomprimeerde handeling in scène IV. Nadat de 
intentionaliteit van Hippolyte geen voortstuwende kracht meer kan vormen, neemt Thésée de estafettestok over. 
Hippolyte is in de manipulatiefase als minnaar in spe getoond, terwijl zijn off  stage optreden het verhaal van een 
mislukking als held betreft. Het parallelle relaas van de geslaagde held Thésée overschaduwt dit verhaal. De 
sanctionering voor zijn heldendom krijgt hij echter niet, terwijl de sanctionering van de mislukte held wél 
plaatsvindt in de elegie. 
 
De wraak regeert: Phèdre, Théramène, de Goden. De slachtoffers worden bezongen, en Thésée verschuift van 
strategie door zich als slachtoffer van de goden te tonen, waarmee hij gezamenlijke vertroosting met Aricie zoekt. 
In aansluiting hierop kan worden opgemerkt dat een accent is gelegd op persuasieve handelingen: de dialogen 
tussen Aricie en Phèdre met Hippolyte, die in een matig tempo zijn gezet; en op de expressieve functies als in de 
elegieën en Thésées monologen. De pragmatische voortgang van de handeling wordt met andere woorden in een 
ijl tempo gepresenteerd, terwijl overtuiging en verleiding op beide communicatieniveaus enigszins kunnen 
beklijven. 
 
Op het meest globale niveau is er allereerst verleiding door een regelmatige afwisseling van snelle en gematigde 
tempi, met een inlossende vertraging aan het einde. De kerncomponenten die het belang vormen voor de externe 
communicatie worden, zoals hiervoor verspreid besproken, alle aangesproken: competentie, samenhang, 
nieuwsgierigheid, nabijheid en sensatie / activatie. De aanleiding tot de interactie van deze processen met 
homodiëgetische processen ligt in de episerende structuur van LA DÉLIVRANCE DE THÉSÉE. 
 
De grote hoeveelheid contrasten bewerkstelligen een afstand. Dit neemt niet weg dat er in de globale structuur 
van het werk ook een verleiding van de werkimmanente recipiënt plaatsvindt die verband houdt met de 
homodiëgetische wereld: ten opzichte van de beginsituatie is er helemaal aan het einde een verschuiving op de 
forische as van pijn naar lust, met Aricie als gezamenlijk potentieel object. Deze verschuiving gaat gepaard met 
een discontinuïteit in de actanten, van zoon op vader. Hierin keert tevens het aspect van de overwinning van de 
hartstocht en daadkracht op de apathie terug, dat eerder is aangestipt in de vergelijking tussen de lichamelijkheid 
in het hier-en-nu waarop de liefde van Phèdre is georiënteerd, en Hippolytes imaginaire projecties. Het aanraken 
van Hippolyte is voor Phèdre wat het naderen van Aricie en Phèdre om naar hem te luisteren is voor Thésée. 
Aan het einde omhelst Thésée Aricie. 
 
Het /willen-behagen/ gaat uit van een eigen beeld, en de manipulatie van dit beeld tot het beeld dat een ander 
ervan heeft. Dit geldt de cognitieve, thematische isotopie van het reeds bekende drama van Racine op het 
diepteniveau, maar ook de vertaling van de heldhaftige daadkracht naar Aricie en Phèdre. Niettemin bevindt zich
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tussen de beelden van minnaars en helden geen winnaar, en de verleiding van de recipiënt ligt niet op het niveau 
van de empathie, maar in de beloning voor het herkennen van structuren. 
 
 

10.8 Implicaties voor de analyses 
 
Naar aanleiding van het voorgaande luidt de vraag in hoeverre een dergelijke analytische benadering adequaat is 
in zijn toepasbaarheid, en of  er geen criterium is te geven om het raster aan te passen aan de tijdsschaal die voor 
het ensceneringspotentieel relevant is. Het is duidelijk dat een dergelijke omvangrijke analyse weinig operationele 
waarde bezit ten aanzien van grotere opera's. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat in principe inderdaad 
iedere structuur temporaliteit kan projecteren, gekoppeld aan het gegeven dat het analytisch instrumentarium net 
zo fijnmazig kan zijn als het kleinste detail dat ermee opgevangen moet worden. 
 
De moeilijkheid is echter dat aanscherpende criteria voor de pragmatische dimensie van het enscene-
ringspotentieel wel te geven zijn - zij het ook niet onproblematisch -, maar niet of  nauwelijks voor de narrato-
logische expressieve middelen. En deze specificeren nu juist in het algemeen de temporele structuur van het 
muziekdrama. Sterker nog: zij specificeren ieder afzonderlijk werk. Pas na veelvuldige studies met betrekking tot 
een groot corpus is het legitiem de temporele kenmerken die tot een stijl behoren te onderscheiden. 
 
Blijft de vraag hoe de voorgestelde analytische benadering zich moet verhouden tot omvangrijke partituren die 
een `avond vullen': de opéra-minute maakt uiteraard deel uit van een apart subgenre met geheel eigen temporele 
karakteristieken.30 Er is in elk geval een analyse nodig die de globale structuur van het werk weergeeft, al was het 
alleen maar om het netwerk waarin de verschillende tijdposities `ingeroosterd' staan te kunnen vastleggen. Dit is 
tevens noodzakelijk om de strategische programmering te kunnen herleiden die het mogelijk maakt dat een werk 
in deel en geheel aan het begin een inzet kent en met een voltooiing eindigt. Het is duidelijk dat met dit laatste 
gegeven meteen aspectuele categorieën mee gaan spelen, die de analyse al snel een meer gedetailleerde focus 
geven. In de schifting tussen aspectualisaties die relevant zijn voor de totale structuur, en die welke in hogere 
mate situatiegebonden functioneren, ligt vaak de moeilijkheid die uitnodigt tot een abductieve redeneertrant. 
 
Deze moeilijkheid hangt samen met de spanning tussen auctorieel gegeven en personage-`stem'-gebonden 
temporaliteit. De hier voorgestelde analytische benadering polariseert dit onderscheid immers en weerspiegelt 
dientengevolge precies in die fasen waarin de `snede' tussen beide tijdvormen niet `scherp' is, de weifeling tussen 
(of  vermenging van) globale en lokale categorieën. Het is evident dat een analytisch scherpslijper hier zal afhaken. 
Evenzeer is het duidelijk dat juist in de spanning tussen verschillende, mogelijk stabiliserende oplossingen, die 
zich echter niet laten vastleggen, juist in die weifeling veelal de fascinatie gelegen is die de aandacht voor een 
werk boeiend houdt. De weifeling is uiteraard geen vergaarbak voor analytische `missers': het is daarom zaak de 
met elkaar in spanning geraakte mogelijkheden aan te geven. Mede omdat deze mogelijkheden van groot belang 
zijn in de specifieke wijze waarop het muziekdrama bepaalde ensceneringsaspecten dynamiseert en andere stabili-
seert. 
 
Ter illustratie van de mogelijkheden die een semiotische invalshoek voor de analyse van het 
ensceneringspotentieel in operapartituren biedt, komen in de volgende hoofdstukken telkens verschillende delen 
uit een aantal opera’s aan bod: de eerste scènes van L’INCORONAZIONE DI POPPEA (hoofdstuk 11), het vierde 
bedrijf  van LES HUGUENOTS (hoofdstuk 12), en de laatste scènes van PELLÉAS ET MÉLISANDE (hoofdstuk 13). 
Hierdoor is het mogelijk zowel historische verschillen als verschillende momenten in de dramaturgische opbouw 
aan bod te laten komen. 
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11 L'INCORONAZIONE DI POPPEA 

11.1 Inleiding 

In de volgende drie hoofdstukken zijn verschillende analyses weergegeven ter illustratie van de hiervoor in 
hoofdstuk 10 gedemonstreerde benadering. Ten aanzien van L'INCORONAZIONE DI POPPEA in dit hoofd-
stuk is de globale structuur beschreven. Vervolgens is een aantal abductieve momenten, waarin deze 
globale structuur tot meer gedetailleerde beschouwing uitnodigt, geïllustreerd aan de hand van een deel uit 
de eerste spatiotemporele continuïteit. Het zijn de breukpunten waarin een moment specificerend tempo-
reel idioom zich voordoet. Door de bespreking van zowel de globale structuur als een voorbeeld van de 
lokale temporele structuur, is dit hoofdstuk iets omvangrijker dan het volgende. 
 
Het `dramma in musica' L'INCORONAZIONE DI POPPEA van Claudio Monteverdi (en anderen) op een 
libretto van Giovanni Francesco Busenello is volgens het schutblad van de oorspronkelijke uitgave 
gespeeld in het Teatro Grimano (tegenwoordig meestal aangeduid met Teatro Santi Giovanni e Paolo) te 
Venetië in 1642. Doorgaans wordt echter het jaartal 1643 aangehouden.1  
 
Wat nu de primaire bron, de partituur voor de première is, staat de afgelopen decennia regelmatig ter 
discussie. 2  De overgebleven libretti stammen waarschijnlijk van rondtrekkende gezelschappen uit de 
vroege jaren 1650 en de partituren bevatten mogelijk ook muziek die niet door Monteverdi gecomponeerd 
is. Hoewel er dus redenen zijn te twijfelen aan de authenticiteit, is de relevantie van het nog steeds lopend 
dispuut voor deze studie beperkt. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door Malipiero verzorgde 
Venetiaanse editie (Monteverdi, C., Tutte le Opere di Claudio Monteverdi a cura di G. Francesco Malipiero. 
Tom. XIII: L'Incoronazione di Poppea z.p.: Universal Edition, 1931). Malipiero's uitgave is tot op heden 
één van de meest gezaghebbende. Wél dient hierbij opgemerkt, dat de door Malipiero aangebrachte tem-
poaanduidingen tussen ronde haakjes buiten beschouwing blijven, met uitzondering van de uit het hand-
schrift afkomstige uitdrukkingen. Dit om waar mogelijk uit te gaan van de in Monteverdi's tijd geconci-
pieerde tekst. 

Samenvatting libretto 

Ter oriëntatie kan als plotbeschrijving het - hier vrij vertaalde - `Argumento' van het Venetiaans libretto uit 
1656 dienst doen: `Nerone, verliefd op Poppea, die de echtgenote van Ottone was, zond de laatste onder 
het voorwendsel van een diplomatieke opdracht naar Lusitanië, zodat hijzelf  `liefdesplezier' met haar kon 
beleven - zo stelt Cornelius Tacitus het voor. Maar hier representeren wij deze gebeurtenissen anders. 
Ottone, wanhopig als hij ziet dat hij beroofd is van Poppea, laat zichzelf  gaan in waanzin en geschreeuw. 
Ottavia, de echtgenote van Nerone, beveelt Ottone Poppea te doden. Ottone belooft dit te doen, maar het 
ontbreekt hem aan de moed om zijn geliefde Poppea van het leven te beroven; hij trekt de kleding aan van 
Drusilla, die verliefd op hem is. Zo vermomd, treedt hij de tuin van Poppea binnen. Amore stoort hem en 
voorkomt haar dood. Nerone verstoot Ottavia, niettegenstaande de adviezen van Seneca, en neemt 
Poppea tot vrouw. Seneca sterft en Ottavia wordt uit Rome verbannen’.3 

11.2 Globale segmentatie 

De aangegeven segmenten 

Het werk bestaat uit vier grotere delen: een proloog, gevolgd door drie bedrijven, met respectievelijk 13, 
13 en 8 scènes. Afgezien van hun rangorde is de partituur geleed in 35 segmenten. De configuratie is veel 
eenvoudiger dan in de andere hier besproken opera's omdat alleen de basso continuo is genoteerd en er in 
de partituur geen informatie voorhanden is over de instrumentatie. Op basis van rekeningen is wel aan te 
nemen dat het orkest klein is geweest.4 De wisselingen in configuratie zijn als volgt verdeeld: proloog: 7; 
eerste acte: 195; tweede acte 125; derde acte 75 (zie bijlage); en voeren derhalve tot een totaal van 402 seg-
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menten. Tenslotte vormen grafische weergaven aangaande wisselingen van temporele aard een 
segmenteringcriterium: maatsoort, de dubbele streep als muzikale eindteken, en bekrachtiging van 
eindtekens door fermates. 

De afgeleide spatio-temporele continua 

De scènegrenzen worden in de partituur op discursief  niveau bepaald door wijzigingen in de 
personagesamenstelling. Een dergelijke afbakening brengt echter niet noodzakelijkerwijs een geleding in 
tijdruimtelijke continua. Deze auctorieel gegeven, grotere spatio-temporele segmenten kunnen worden 
afgeleid aan de hand van expliciete aanwijzingen in de neventekst en indicaties in de gedelegeerde 
enunciatie, de hoofdtekst. De neventekst van de partituur geeft echter alleen aanwijzingen met betrekking 
tot de personagesamenstelling en nauwelijks voor wat betreft tijd en ruimte: I.10 `Ottone in disparte'; I.11 
`Arnalta in disparte'; II.1 `Mercurio dal ciel in terra'; II.13 `Amor scende dal cielo mentre Poppea dorme'; 
III.8 `Venere in cielo'. 
 
Om deze lacunes in de aanwijzingen op te kunnen vangen, is het mogelijk om terug te grijpen naar 
contemporaine tekstuitgaven van het libretto. De status van de uitgegeven libretti als min of  meer 
getrouwe weergave van de gespeelde tekst moet dan wel duidelijk zijn.5 Hiervoor is gebruik gemaakt van 
Curtis' editie.6 Wanneer deze gegevens ter aanvulling met de reeds gegeven segmenten gecombineerd 
worden ontstaat het volgende beeld. 

De Proloog en het Eerste Bedrijf 

De proloog en het eerste bedrijf  vormen drie grote sequenties waarbinnen spatio-temporele continuïteit 
heerst. De continuïteit in deze sequenties wordt bevestigd door overlappingen in de personageconstellatie7:  

Seq:  Ins Fo Vu Ar Pa Po Ne Oa Oe Se Du Nu Aa Va Ps Ruimte: 
A Pro Ins Fo Vu Ar            Hemel 
B I.1 Ins        Oe      (PS) PaleisPo 
 I.2         (Oe)      PS  
 I.3 Ins     Po Ne        (PS)  
 I.4 Ins     Po       Aa    
C I.5 Ins       Oa    Nu    Stad 
 I.6        Oa  Se    Va   
 I.7          Se       
 I.8     Pa     Se       
 I.9       Ne   Se       
 I.10      Po Ne  (Oe)        
 I.11 Ins     Po   Oe    (Aa)    
 I.12         Oe        
 I.13         Oe  Du      
Ins= instrumentaal deel; Fo= Fortuna, Vu=Virtù, Ar=Amore, Pa=Palladio, Po=Poppea, Ne=Nerone, 
Oa= Ottavia, Oe=Ottone, Se=Seneca, Du=Drusilla, Nu= Nutrice, Aa=Arnalta, Va=Valletto, Ps=Soldati. 
Haakjes geven aan dat een personage wel op toneel is, maar zich niet verbaal uit. 
Tabel 1 

Voor de tijdstructuur van vrijwel ieder werk is het begin in meer opzichten essentieel: het geeft een interne 
code, die - al of  niet op de achtergrond - mee ontwikkelt in het doorlopen van de erop volgende delen. De 
proloog geeft naar conventie een perspectief  aan datgene wat komen gaat. 8  Het in 1643 uitgegeven 
libretto geeft bij de aanvang van de `Prologo'  aan dat de goden zich in de hemel bevinden: 'La Fortuna, la 
Virtù, ed Amor nell' aria contrastano (...)'. Meer specifiek kan op basis van een recent gevonden libretto 
worden aangenomen dat de drie goden in een wolkenhemel hebben gezeten.9 Daardoor onderscheidt de 
proloog zich als het enige fragment van de opera dat zich in de hemel afspeelt; wél wordt er diverse malen 
vanuit de hemel ingegrepen.  
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De opeenvolging van de proloog en de eerste vier scènes is in zijn programmering op het niveau van de 
externe communicatie treffend. Afgezien van de tijdsaanduidingen worden deze scènes op een heel 
specifieke wijze met elkaar verbonden. De passage van de proloog naar de eerste scène geschiedt door een 
perspectiefwisseling van hemels naar aards (de scènes I.1 tot en met I.4 spelen zich allemaal af  voor het 
paleis van Poppea). De goden 'observeren' Ottone die in I,1 van buiten komt en de soldaten bij het huis 
van Poppea opmerkt. Deze horen zijn klacht en aan het eind van de scène zien zij Nerone en Poppea naar 
buiten komen. In de vierde scène onthult Poppea aan haar vertrouwelinge Arnalta de motieven die als 
achtergrond dienen van haar liefde voor Nerone. 
 
In zekere zin is deze in de opeenvolging uitgezette expositorische opening vergelijkbaar met het centraal 
perspectief  van de theatrale ruimte uit de vroege Barok. Er vindt een ontwikkeling plaats, zowel visueel als 
thematisch van buiten naar binnen, vergelijkbaar met een filmisch `inzoomen', of  beter: met het telkens 
nauwer inkaderen van blikken. Het is niet verwonderlijk dat Poppea's motivatie daarin het laatste stadium 
vormt: zij vormt uiteindelijk de kern van de handeling. Expositorisch zijn de muzikaaltechnische middelen 
én de (e-)motiverende belangen van de diverse personages achter elkaar uitgestald, en tegelijk 
geconcentreerd op Poppea. 
 
Onderdeel B thematiseert door al zijn scènes de liefde en het lot, en herneemt het thema `schijn' en `zijn', 
dat al eerder ten aanzien van Virtù's volgelingen met de bewoording `geschilderde vlam' is aangestipt (zie 
§ 11.4). Zoals in de exemplarische analyse in § 11.4 is gesteld, beschrijft Ottone in zijn beeldspraak de 
passage van het kosmische naar het microkosmische, ondersteund in zijn beeldspraak (onder andere het 
omhoog strevende vuur en het dalende water). Mede in verband hiermee is het ook van belang dat Ottone 
zijn object visueel beschrijft: bij hem is de isotopie van het `zien' van groot belang, terwijl Nerone tevens 
en vooral de tactiele dimensie blijkt aan te spreken. 
 
Na de introductie van het `kamp van liefde en macht' in (B) wordt in deel C (I.5-I.13) dat in de stad Rome 
speelt, het `tegenkamp' van Ottavia en Seneca  uitgewerkt, voorlopig te benoemen als `kamp van rede en 
deugd' ter beteugeling van haat. Binnen beide kampen zijn figuren geïntroduceerd die het `andere kamp' 
vertegenwoordigen. Zoals in (B) met de schikking van de scènes een geleidelijke concentratie op het 
richtpunt Poppea is doorgevoerd, zo geeft de opeenvolging van taferelen in de eerste helft van (C) een 
concentratie op Seneca te zien. Het C-deel besluit met confrontaties tussen beide kampen, gevolgd door 
de introductie van Drusilla. 

Het Tweede Bedrijf 

Bij het begin van het tweede bedrijf  valt in het algemeen op te merken dat er minder verankeringen in een 
referentietijd worden gegeven. Dit is enerzijds te wijten aan het gegeven dat het om de afwikkeling van een 
reeds temporeel uitgezet programma gaat; anderzijds betreft het een groot aantal thematische fragmenten 
die daarom geen verwijzingen buiten het momentane behoeven. Dit geldt zowel de drie scènes waarin 
Seneca zijn reeds aanvaarde zelfmoord voltrekt, alsook de bezongen liefde in de drie er na geplaatste 
scènes, II.5, 6 en 8. 
 
Het tweede bedrijf  vertoont een meer brokkelige structuur dan het voorgaande: er is weliswaar temporele 
continuïteit, rond het middaguur10, en in ruimtelijk opzicht is enige symmetrie te bespeuren; maar de 
scèneverbindingen door de personageconstellatie worden herhaaldelijk doorbroken. Tenminste: in het 
middendeel (de `stadsscènes'). Dit valt daardoor uiteen in vieren: II.5, II.6, II.8-9 en II.10-11. 
 
Seq:  Ins Ar Mo Po Ne Oa Oe Se Du Nu Aa Lu Fi Lo Va Da Ruimte: 
D II.1   Mo     Se         Tuin Se  
 II.2        Se      Lo    
 II.3 Ins       Se     Fi     
E1 II.5 Ins              Va Da Rome 
E2 II.6 Ins    Ne       Lu      
E3 II.8 Ins      Oe           
 II.9      Oa Oe           
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E4 II.10 Ins        Du Nu     Va   
 II.11       Oe  Du         
F II.12    Po       Aa      Tuin Po  
 II.13 Ins Ar  Po              
 II.14  Ar  Po   Oe    Aa       
 II.15 Ins Ar  (Po)              
Ins= instrumentaal deel; Ar=Amore, Po=Poppea, Ne=Nerone, Oa= Ottavia, Oe=Ottone, Se=Seneca, 
Du=Drusilla, Nu= Nutrice, Aa=Arnalta, Lu=Lucano, Fi=Famigliari, Va=Valletto, Da=Damigella. Haakjes 
geven aan dat een personage wel op toneel is, maar zich niet verbaal uit. 
Tabel 2 

 
Het eerste bedrijf  reikt de thematische isotopieën aan waarop het tweede en derde bedrijf  voortborduren. 
Nieuwe isotopieën doen zich in deze bedrijven dan ook minder voor. Segment D thematiseert de 
oppositie /leven/ vs /sterven/ waarbij Seneca in tegenstelling tot diens vrienden zijn dood aanvaardt als 
eeuwig leven. Tevens wordt hier het aspect van ouderdom verbonden met levenseinde aangeroerd dat in 
segment E terugkomt. 
 
Het E-deel (II.5-II.11) is meer heterogeen en contrastrijk van constructie. Na de viering van de liefde door 
de page en de hofdame (een groot contrast met de eraan voorafgaande afscheidsscène van Seneca) volgt 
het bacchanaal van Nerone en Lucano, waarin de nu ongehinderde liefde wordt bezongen. Daarna volgt 
het afbreken van de tweede hindernis, die overigens alleen op het niveau van de primaire enunciatie be-
staat: Poppea en Nerone kennen dit obstakel immers niet. Ottone ziet `deugdzaam' af  van zijn plan 
Poppea te doden. Maar, op dat moment gebruikt Ottavia haar macht om Ottone alsnog te dwingen. De 
scène tussen het personeel: Drusilla, de page en de voedster, waarin onder andere de vergankelijkheid 
wordt gethematiseerd vormt een tegenhanger in sfeer met Ottones tragische plicht. Hier moet Ottone zijn 
vermomming veilig stellen: Ottone is Ottone niet als hij Poppea tracht te doden. De eerdere reductie van 
Poppea tot slang (I.12) om haar te kunnen doden betrekt hij nu op zichzelf. 
 
Bij segment F worden de laatste voorwaarden om Ottone ongemerkt te laten verschijnen voldaan: Poppea 
gaat slapen en niemand mag haar naderen behalve Drusilla of  een andere vertrouwelinge. Ook hier levert 
de programmering weer dramatische ironie op: zoals Seneca de dialoog met Nerone start vanuit het besef  
te sterven, zo gaat Poppea slapen met de geruststelling bewaakt te worden en vreest niets van de expliciet 
genoemde Drusilla. 
 
De segmenten D (II.1-II.3) en F (II.12-II.15) zijn beide in een tuin gesitueerd en zijn verbonden met de 
uitvoering van de `gedwongen' zelfmoord en de poging tot moord. Bij beide wordt ook de passage tussen 
het hemelse en het aardse overbrugd. Voor de potentiële slachtoffers leveren de tuinen als veilige 
rustplaats een positief  gewaardeerde omgeving. 
 
De `tuin'-sequenties van Seneca en Poppea spiegelen elkaar dus. Er is echter behalve de dodelijke afloop 
voor de eerste een belangrijk verschil: Seneca bewerkstelligt zijn sanctionering zélf, terwijl Poppea 
afhankelijk is van Amores ingrijpen. In de lijn van de propositie die Amore wil winnen is het op het eerste 
gezicht bevreemdend dat hij zélf  ingrijpt. Dit ontkracht zijn argument aanzienlijk – volgens Boogaart 
speelt Amore vals. 11  De vraag is echter hoe het `ingrijpen' van Amore op te vatten is. Er is in 
L'INCORONAZIONE DI POPPEA maar één menselijk wezen dat met goden communiceert: Seneca. 
Mercurio legt hem uit dat hij door zijn soevereine deugd waardig is goden te verwelkomen. Op Amore 
wordt echter niet gereageerd. Ottone reageert niet, Poppea niet en volgens Arnalta heeft Poppea haar 
redding te danken aan het feit dat zij wakker werd. Vanuit `menselijk', homodiëgetisch perspectief  lijkt 
Amores interventie niet te hebben plaatsgevonden. Het is mogelijk hem als een uitgebeelde interne kracht 
te zien die Ottone er uiteindelijk zélf  van doet weerhouden zijn opdracht te voltooien. Het moment 
waarop Ottone besluit af  te zien van de moord is op het niveau van Amores enunciatie uitgebreid, maar 
niet op het niveau van Ottones enunciatie. Het komt vaker voor dat het handelen van Amore, 
gelexicaliseerd als ‘tweeling van de eeuwigheid: hij die de tijd overwon’, samengaat met andere niveaus van 
enunciatie, met name theatrale changementen. Het tijdsverloop op het ene enunciatieniveau loopt dan niet 
parallel met het andere. 
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Het Derde Bedrijf 

Het derde bedrijf  maakt een minder `verbrokkelde' indruk dan het tweede, ofschoon ook hier discontinuï-
teit in de personageconstellatie optreedt. Deze wordt veroorzaakt door de twee solo’s. De achtste scène, de 
finale in Nerones paleis, waarin Poppea gekroond wordt, is in verhouding erg lang en vormt in bepaalde 
opzichten een `bedrijf' op zich. De scène kent geen concrete datering. Wel is het mogelijk weer op basis 
van beeldspraakgebruik12 enkele indicaties op te vangen voor de veronderstelling dat de kroning rond de 
schemering plaatsvindt: ‘Om hem in jouw ogen te bevatten heeft de zon zich verkleind, om hem in jouw 
borst te herbergen is de schemering uit de hemel vertrokken, en om je heerseres over vrouwen en 
godinnen te maken heeft Jupiter jouw mooie gezicht met sterren en ideeën vervuld’ (`Per capirti negli 
occhi il sol s' impiccioli, per albergarti in seno l' alba dal ciel partì, e per farti sovrana a donne, e a Dee, 
Giove nel tuo bel volto stillò le stelle e consumò l' idee'). 
 

Seq:  Ins Ar Ve Po Ne Oa Oe Du Aa CT Lt Ruimte: 
G1 III.1        Du    Stad Rome 
 III.2        Du Aa  Lt  
 III.3     Ne   Du Aa  Lt  
 III.4     Ne  Oe Du   Lt  
 III.5    Po Ne        
G2 III.6         Aa    
G3 III.7      Oa      (Op boot)13 
H III.8 Ins Ar Ve Po Ne     CT  Paleis Nerone 
Ins= instrumentaal deel; Ar=Amore, Ve=Venere Po=Poppea, Ne=Nerone, Oa= Ottavia, Oe=Ottone, 
Du=Drusilla, Aa=Arnalta, CT= Consuli & Tribuni, Lt=Littori. Haakjes geven aan dat een personage 
wel op toneel is, maar zich niet verbaal uit. 
Tabel 3 

 
Het G-deel (III.1-III.7) bevat alle veroordelingen en evaluaties van de voorbijgaande handelingen. De 
derde acte is daarmee in wezen één grote sanctioneringsacte: ieder krijgt zijn deel. Bij opvoeringen worden 
de beide soloscènes van Arnalta en Ottavia wel eens net zoals in het libretto omgewisseld (bijvoorbeeld bij 
Harnoncourt14). Binnen de temporele programmering ligt een omkering van deze beide soloscènes echter 
niet voor de hand: afgezien van de zwakkere dramatische opbouw (Arnalta's solo haakt direct aan bij de 
verbetering van Poppea's lot) zou Nerones verbanning van Ottavia dan binnen een ellips moeten 
plaatsvinden. Het muzikaal onvoltooid eindigen (op de dominant) van Ottavia, versterkt door de bas die 
even later wél op de tonica sluit, is ingegeven door haar niet-willen eindigen van de band met Rome (zie 
figuur).  

 
 
Het H-deel behandelt na de opkomst van Nerone en Poppea achtereenvolgens globaal de wereldlijke 
kroning, de apotheose door Venere en Amore, en het slotduet. Met betrekking tot dit duet is het zinvol 
apart de functie van de goden te betrekken, die vaker wordt weggesneden bij uitvoeringen. De vermaning 
dat weglating van de godenverschijningen en dus de proloog bij moderne uitvoering tot mutilatie van het 
werk kan leiden, zoals Glover geeft, is terecht.15 Daarmee is allerminst beweerd dat een uitvoering zich op 
een reconstructie zou moeten baseren. Maar in dit geval wordt Glovers waarschuwing nog versterkt door 
de vaststelling dat juist de door Amore geïnitieerde queeste een dramatische motivatie geeft tot het 
afsluitende duet in III.8, dat na de kroning van Poppea de uiteindelijke bekroning van Amore bewerk-
stelligt. Amore komt door zijn `weten-te-handelen' als winnaar uit de bus. In het spel zijn de deugd, het lot 
en de liefde betrokken. De deugd, die in de proloog met de minste positieve waarden is geïnvesteerd, is 
ook de eerste waarde die gesanctioneerd wordt, en wel met de dood van Seneca. Fortuna en Amore 
worden door Poppea veelal in één adem genoemd. Amore zorgt echter - zoals inderdaad beloofd - voor de 
lotswisseling bij Poppea: zowel door het vermijden van haar dood als door haar kroning. Amore neemt de 
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thematische rol van Fortuna over en kan als zodanig alleen al erkend worden als de god met de meeste 
macht. 
 
In die zin is de contrasterende positie van dit slotduet in zijn intimiteit na de celebrale kroningsscène 
minder bevreemdend. Als keizerin en godin is Poppea in staat zich volledig met Nerone te verenigen. Na 
de bezegeling van het lot van de diverse actoren uit het verhaal, zegeviert Amore in de liefde en niet 
Fortuna in het gelukkige lot. Een muziekdramatisch argument ligt in de muzikale parallellie tussen dit duet 
en het duet van Fortuna en Virtù (zie verder § 11.4). Hoewel de authenticiteit van dit slotduet sterk is 
betwist16, misstaat het om deze reden niet. 

Een cyclus van een etmaal 

Op grond van de tijdsaanduidingen is vast te stellen dat L'INCORONAZIONE DI POPPEA zich afspeelt van 
vóór zonsopkomst tot eventueel na zonsondergang; in elk geval binnen één etmaal. In vergelijking met de 
historische referentie is de gehele handeling dus te kenschetsen als samengetrokken. Maar ook zonder die 
vergelijking is zij gecondenseerd, als in ogenschouw wordt genomen welke ontwikkelingen de personages 
doormaken: Poppea van heimelijke minnares tot keizerin, Ottone en Ottavia van - al dan niet vurige - 
minnaars tot verbannen moordberamers. 
 
Een dergelijke samentrekking lijkt niet zozeer ingegeven door een aristotelische conventie, want daar liet 
het `dramma in musica', en zeker in handen van Busenello en Monteverdi zich weinig aan gelegen.17 Het is 
eerder een geconcentreerde representatie van de capaciteiten van Amore, die in zo'n korte tijdsspanne tot 
zoveel in staat blijkt. 
 
Uit de geleding van de tekst valt af  te leiden dat de grotere sequenties door de factor `tijd' gekoppeld zijn 
en begrensd worden door `ruimte'. Schematisch voorgesteld valt de cyclische ruimtelijke bouw op ten 
opzichte van het tijdsverloop van een etmaal: 

A Proloog Hemel   
B I.1-I.4 Paleis Poppea buiten zonsopkomst 
C I.5-I.13 Stad Rome   
D II.1-II.3 Tuin Seneca   
E II.5-II.11 Stad Rome middag  
F II.12-II.15 Tuin Poppea   
G III.1-III.7 Stad Rome   
H III.8 Paleis Nerone binnen zonsondergang 

 
Globaal genomen kan worden vastgesteld dat L'INCORONAZIONE DI POPPEA uit acht spatio-temporeel 
begrensde continua bestaat.18 Uit deze presentatie blijkt al dat het werk structureel in bepaalde opzichten 
een circulaire en symmetrische opbouw kent. Tegelijk is er sprake van ook een temporeel uitgezette 
evolutie, van voor zonsopkomst tot en met zonsondergang. De ordening van het verhaal heeft een nauwe 
samenhang met de handeling. 

11.3 L'INCORONAZIONE DI POPPEA (1643), een aantal algemene aspecten 

Verwijzingen naar de Romeinse historie 

L'INCORONAZIONE DI POPPEA staat te boek als de eerste opera met een historisch gegeven als onder-
werp19, omdat een aantal referenties naar de regeerperiode van Nero (54-68) in de partituur in overeen-
stemming is met de populaire historische overlevering van Tacitus' ANNALES XIII, XIV, XV en XVI en 
Suetonius' DUODECIM CAESARES. Toch is het niet erg zinvol om Tacitus' en Suetonius' weergave van de 
gebeurtenissen `in extenso' te vergelijken met de behandeling door Busenello. Het hiervoor aangehaalde 
`Argumento' wijst al op de vrije benadering van het historisch gegeven. De verbanning van keizerin 
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Ottavia en Nero's huwelijk met Poppea in het jaar 62, staan inderdaad met elkaar in verband. Seneca's 
dood heeft daar echter niets mee te maken en vindt historisch gezien ook pas plaats in 65. 
 
Behalve de historische periode die een vaag realisme binnenbrengt, vormt ook het godenrijk en de 
mythologie van de Romeinen een belangrijk element in L'INCORONAZIONE DI POPPEA. De goden 
manifesteren het bovenindividuele exemplarische dat door de historische (en andere) figuren wordt 
gerealiseerd. De figuren van Fortuna, Virtù en Amore verwijzen naar een mythisch godenrijk, dat in 1643 
al een lange literaire en theatrale traditie achter de rug heeft. De in L'INCORONAZIONE DI POPPEA 
gebruikte semantische waarden voor de goden zijn consistent met de in de vroege Barok aan deze allegori-
sche figuren verleende betekenis. De machtige Fortuna draait aan haar onafscheidelijk rad en zal op die 
wijze voorspoed om doen slaan in tegenspoed en zo voort. Geheel vanuit haar eigen macht beschrijft 
Fortuna het lot van Virtù als `vervallen'. Virtù bezit de eigenschappen welke de mens zelf  tegen de 
willekeur van het lot in kan wapenen: wijsheid, rechtvaardigheid, standvastigheid en matigheid. Deze 
worden ook wel de vier kardinale deugden genoemd, geheel volgens de stoïcijnse zedenleer, onder andere 
overgedragen via Petrarca en Bruno.20 Met name relevant is hier het gegeven dat - afwijkend van het 
christelijke godsbeeld dat als triniteit in metafysische zin atemporeel is - deze goden wél in een temporele 
ontwikkeling geplaatst zijn, zoals expliciet blijkt bij het verval van Virtù.21 
 
Ook de keuze voor een historisch onderwerp in plaats van de louter mythische stof  die eerdere opera's 
bezongen, past in die zin binnen een algemenere verandering in de Renaissance, die Quinones beschrijft. 
Het geloof  in eeuwige waarden uitgespeeld in mythen treedt, aldus Quinones, terug voor een nieuw besef  
van tijd. Elke ervaring krijgt de potentie van eeuwigheid door zijn plaats in een historisch perspectief: 

`The Renaissance discovery of time carried with it a complex of values that could be called historical. More faith 
came to be placed in those earthly things that promised continuity: the polis, marriage, family, children and fame. 
These were redemptive counters, significant achievements in man's need to rescue himself from nothingness'.22 

 
Maar wat dat laatste betreft is er specifiek ten opzichte van L’INCORONAZIONE DI POPPEA ook een 
argument voor juist een tegengestelde houding te vinden die het Niets húldigt. Dit betoogt althans 
Calcagno naar aanleiding van ‘LE GLORIE DEL NIENTE’ door Dall’Angelo. De advocaat Dall’Angelo was 
leider van een andere academie waar Busenello naast de Incogniti23 ook toe behoorde: de Imperfetti. Het 
uitgangspunt voor zijn filosofie is dat er behalve God niets meer nobel en volkomen is dan  het Niets. Dit 
is in grote lijnen in overeenstemming met de neoplatoonse opvattingen van de Incogniti, en vindt zijn 
uitwerking in een aantal Barokke thematische figuren, zoals de obsessie voor ziekte en dood, de 
vergankelijkheid van schoonheid, de voorbijgaande tijd, het stof, de duisternis als tegenkant van het licht, 
dromen, stilte, slaap, et cetera. 24  Zij zoeken een tegenwicht voor de inferieure wereld van uiterlijke 
verschijningsvormen, en exploreren in hun geschriften de verschillende relaties tussen schijn (de 
seksindustrie: ‘Venetiaanse liefde’, en de vrouw als verleidend en daardoor vernietigend monster)  en 
wezen van de liefde als motor van het menselijk handelen.25 De Incogniti wijzen de liefde, gebaseerd op 
uiterlijk vertoon, af als een ‘pest en defect, eerder dan een affect van het hart’.26 Zij wantrouwen de kracht 
van woorden en stellen daar de macht van de betekenissen die juist door de stem en de klank worden 
gevormd tegenover. Vandaar dat de Incogniti veel belangstelling voor de opera hadden. 
 
Ook Busenello’s werken getuigen van grote ontevredenheid met het contemporaine, decadente 
Venetiaanse leven met al zijn hang naar luxe en intriges binnen de overheden. De enige hoop die de stad 
nog rest om weer een grootse stad te worden is deugdzaam terugkeren naar de eenvoud van eerdere 
generaties.27 
 
Bij dit alles is het moeilijk in te schatten hoeveel interpretatief gewicht toegekend moet worden aan het 
gegeven dat opera’s in openbare huizen in carnavaltijd werden gespeeld. Vooral het laatste decennium 
winnen interpretaties vanuit dit perspectief terrein.28 Volgens Jacques Boogaart gaat het hier alleen om de 
carnavalsperiode als tijdvak waarin doorgaans opera’s werden opgevoerd en heeft dit verder geen 
implicaties voor de duiding van het werk. Op dit aspect zal in § 11.6 verder worden ingegaan. 
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Uitzien naar verwondering 

Mede onder invloed van de Italiaanse dichter Marino verdringen de concepten van het nieuwe (‘novità’) 
en van het wonderlijke (‘meraviglia’) - twee concepten die het accent leggen op verbeelding en 
experiment –de Aristotelische mimetische nabootsing.29 Tomlinson betoogt in zijn boek over Monteverdi 
dat vele schrijvers, onder meer Pallavicino van de `stile concettoso', het verbale discours beschouwen als 
een zoeken naar `meraviglia'. Het voornaamste plezier van het intellect bestaat erin verwonderd te zijn, 
beweert Pallavicino. Rijkere ervaringen en emoties worden genegeerd in een consumptieve zoektocht naar 
verrassing. De devaluatie van de retorica komt - nog steeds volgens Tomlinson -  uiteindelijk tot uiting in 
Marino's `Chi non sa far stupir, vada a la striglia'. Het lijkt in deze context niet verwonderlijk dat er een 
enorme hang naar machinespektakels ontstaat.30 
 
Tot ongeveer 1650 vertonen de meeste taferelen in de opera buitenscènes en wordt dus ook de bovenkant 
van het toneel afgekaderd met wolken op friezen. Daarbinnen is plaats voor de `machines' waarmee de 
goden op wolken uit de hemel afdalen. Met dergelijke middelen heeft vermoedelijk Giovanni Burnacini uit 
Cesena het decor voor L'INCORONAZIONE DI POPPEA gemaakt.31 Behalve de machines is het al eerder 
uitgevonden perspectief  in combinatie met de prosceniumboog van belang voor het creëren van de 
theatrale illusie. In de toneellijst manifesteert zich de scheiding tussen toneel en toeschouwerruimte en 
wordt de grens gemarkeerd waarachter de getoonde wereld begint. Het voordoek, dat uitsluitend bij 
aanvang gesloten is, onthult de illusionaire wereld plotseling. Samen met de `scena ductilis' levert het dus 
een indrukwekkende manier om het verrassingseffect te versterken. Deze changementen kunnen zich 
behalve als ruimtelijke scheidslijnen ook als temporele grenzen in het spektakel manifesteren.32 
 
In de vroege Barok wordt nog het centrale perspectief  gebruikt. De perspectivische diepte van het Barok-
toneel, een breed geopende trechter dwingt de kijker zich in de diepte te oriënteren. In het geval van het 
Teatro Santi Giovanni e Paolo wordt dit diepte-effect versterkt doordat het toneel dieper is dan het 
auditorium, en doordat de sleuven voor de zijcoulissen niet parallel maar in een scherpe hoek met de 
prosceniumlijst zijn aangebracht. 33   Dit perspectief  is - zoals uit het voorgaande maar ook uit de 
gedetailleerde bespreking van de aanvang zal blijken - in L'INCORONAZIONE DI POPPEA sterk uitgewerkt. 

`Cantare con affetto' 

L'INCORONAZIONE DI POPPEA ontwikkelt de monodie verder, die door haar samenstelling uit een 
solostem met basso continuo als ondergeschikte begeleiding, de tekst veel beter dan in de polyfonie recht 
kan doen. De voordracht dient geleid te worden door het affect: `cantare con affetto'. Dat wil geenszins 
zeggen dat de werking van de monodie aan subjectieve oorspronkelijkheid ontspruit, maar dat zij berust 
op het imiteren van retorische handelingen, met name dus de pathetische gestus. De met Monteverdi 
bevriende Doni stelt daarom - in navolging van Galilei34- dat componisten hun monodische schrijfwijze 
moeten vormen naar het voorbeeld van het gesproken woord van bekwame acteurs.35 Pathetische gesten, 
exclamaties en dergelijke worden in breed uitgehaalde frasen geïmiteerd. Zeer effectvol blijkt daarbij de 
combinatie van extreme waarden. Zo is bijvoorbeeld de temporele verhouding van de lettergrepen bij 
`affetti miei', `consumò l'idee', `mio bene' in III.8 dermate onbevattelijk dat men deze volgens de 
heersende code als `maatloos' kan typeren. 
 
De toonopeenvolging in monodische recitatieven richt zich volgens de contemporaine theoretici weliswaar 
naar de spreektaal, waarbij minder belangrijke woorden ook minder tijdsduur toebedeeld krijgen, maar 
wordt tegelijk beteugeld door de - meestal binaire - maat. De concrete versies van de binaire en ternaire 
telsoorten geven specifieke bewegingssoorten aan. Waar de maat in drieën wordt gedeeld domineert veelal 
het muzikaal ritme, want ternaire bewegingen zijn, zoals Glareanus al in 1547 vaststelt, dwingender en 
meer coherent dan binaire.36 Monteverdi hanteert daarbij de baslijn niet alleen als harmonische ondersteu-
ning, hetgeen in de vroegere monodie tot nogal eentonige recitatieven leidt, maar stelt hem als 
daadwerkelijk interactief  patroon samen met de vocale lijn. 
 
Het monodisch recitatief  kent door de keuze van bepaalde notenwaarden als teleenheid ook verscheidene 
declamatieniveaus. Het middelste bestaat meestal – afhankelijk van de uitgave - uit kwarttoonduren en de 
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direct aansluitende notenwaarden: achtsten en vooral bij eindes halve noten. Waar het er plechtig aan 
toegaat, wordt het volgend, hogere niveau (halven) genoteerd, zoals bijvoorbeeld in Amores frase `Hoggi, 
in un sol certame (...)'. Verlangen de woorden een snelle, geagiteerde declamatie dan zijn korte noten, zoals 
zestienden in de `stile concitato' gebruikt. 
 
Voor de openbare operahuizen, die afhankelijk zijn van hun aantrekkingskracht op het publiek, is plezier 
een belangrijk uitgangspunt voor hun commercieel succes. Daarom groeit het aantal aria’s en het aandeel 
van vocale kwaliteiten in de opera’s al snel.37 Dit resulteert in een flexibel verschuiven van recitatieve naar 
ariastijl met alle gradaties daartussen38 
 
Echte ‘liederen’, dat wil zeggen zang bedoeld om een zingend personage te representeren (zoals onder 
andere Arnalta’s slaaplied in II,10), komen in L'INCORONAZIONE DI POPPEA weinig voor. Poppea’s 
zingen houdt vaak het midden tussen de representatie van conversatie en het zingen van een lied; haar 
expressie is vaak arioso, maar geen aria. Geheel in het verlengde van haar thematische rol als verleidster is 
haar declamatie – althans in contrast met de beheerste Ottavia  - vaak excessief.39 

Muzikaal-retorische figuren 

De voorvechters van de monodie zien muziek vooral als een expressieve kunst, waarmee ze het 
humanistische oog voor de passies zelf  als bepalers van menselijk handelen reflecteren, alsook voor het 
vermogen van de kunstenaar deze passies op te wekken. Het gaat hierbij niet zozeer om de uitdrukking 
van de gevoelens die bij de individuele componist leven, maar om de representatie van affecten in 
algemene zin40, een aspect dat de barokmuziek met de theatrale retoriek deelt. Een belangrijk hulpmiddel 
daarbij zijn de muzikale figuren41, waarvan Monteverdi er mede door zijn madrigaalcomposities vele kent. 
In L'INCORONAZIONE DI POPPEA treden vaak ritmische representaties van beweging of  actie op. Woor-
den als `vliegen' en `vleugel' of  `zweep' gaan gepaard met een descriptieve ritmische figuur.42 Hoewel het 
geen zuiver tijdsduurcategorie betreft moet ook de geliefde `mutatio per tonum' hier genoemd worden, 
waar een contrast in betekenis wordt weergegeven door modulatie naar een andere toonsoort. 43  De 
logische tegenstellingen, bijvoorbeeld ingezet met `ma' in L'INCORONAZIONE DI POPPEA zijn bijna alle zo 
gecomponeerd. 
 
Zeer veel treedt de uitbeelding van het idee van verandering door verandering in ritmisch patroon of  
metrum op, terwijl twijfel of  wachten worden aangegeven met overbindingen of  syncopes. Daarnaast 
wordt om sterven of  zwijgen uit te drukken vaak een frase afgebroken, vóórdat de logisch verwachte 
tijdsduur is voltooid, in de figuur van een apokope. 
 
De in L'INCORONAZIONE DI POPPEA gebruikte muzikale figuren hebben grote invloed op de temporele 
plasticiteit (/condensatie/ vs /expansie/), accentuering en de betekenisvorming. Daarin volgt de muzikale 
laag de tekstlaag met een wisselend bereik: gesloten aria's ondersteunen vaak één - al of  niet samengesteld 
- affect, terwijl in recitatieve delen de temporele muzikale textuur de semantische betekenisvorming 
ondersteunt. Hierbij richt het tempo van de declamatie zich vaak zelfs naar afzonderlijke 
woordbetekenissen. 
 
Herkenbare muzikale herhalingen treden veelvuldig op, zoals het dalend tetrachord in de bas, dat overal 
dáár verschijnt waar Amore uiteindelijk mensen in haar macht heeft: Fortuna en Virtù (‘human non è’), 
Lucano en Nerone (‘bocca, bocca’), Valletto en Damigella (‘dunque amor così comincia’), en tenslotte 
Poppea en Nerone aan het einde van de opera (‘pur ti miro’). Osthoff  noemt dit het erostopos par 
excellence.44  
Een ander voorbeeld vormt de herhaling van een melodische lijn een terts hoger, hetgeen meestal 
gekoppeld gaat met een volharden van de uiting (zie figuur, scène II,9).  

 
 



 
 

150 

Minder opvallend is de toonsoort met een kleine terts ten opzichte van de grondtoon die overwegend 
optreedt bij dysforische uitingen. Dit is onder meer te verklaren vanuit de dissonante associatie die de 
kleine drieklank zeker in deze periode typeert. Niettemin bevindt Monteverdi zich in een  periode waarin 
het modale systeem geleidelijk plaats maakt voor het tonale systeem45, waardoor de kracht van deze 
dissonantie moeilijk is te beoordelen.  
 
Erg belangrijk is natuurlijk de door Monteverdi ontworpen `stile concitato', reeksen staccato noten in een 
`hamerend' ritme op één of  twee tonen om ‘de boosheid van de oorlogszucht’ te representeren. In 1638 
voegt Monteverdi aan zijn MADRIGALI GUERRIERI ET AMOROSI een lijvig voorwoord toe, waarin hij 
ideeën verwoordt die hij al geruime tijd praktiseert: 

`Ik heb overwogen dat de voornaamste hartstochten of gemoedstoestanden drie in getal zijn, namelijk Woede, 
Gematigdheid en Bescheidenheid of nederigheid, zoals de beste filosofen bevestigen; dit is terug te vinden in de natuur 
van onze stem, namelijk het hoge, midden- en lage register. In de muziek verwijzen de drie begrippen concitato 
(geagiteerd), molle (zacht) en temperato (gematigd) duidelijk hiernaar. Ik heb geen voorbeelden van het concitato-
genus kunnen terugvinden in het werk van vroegere componisten, daarentegen wel van het molle en temperato. Toch 
beschrijft Plato dat concitato in het derde boek van zijn Rhetorica met deze woorden: "gebruik de harmonie welke 
de woorden en stembuigingen van een dapper man in de strijd goed nabootst". En omdat ik me ervan bewust ben, 
dat met name tegenstellingen ons gemoed beïnvloeden en dat dit het doel van alle goede muziek is - zoals Boethius 
bevestigt, als hij zegt "muziek is verbonden met onze zeden, ofwel het siert ofwel het corrumpeert het karakter" - 
heb ik mijzelf met nogal wat inspanning en moeite ertoe gezet, dit genus te herontdekken.46 

De functie van instrumentale delen voor temporele betekenissen 

Het is zinvol even stil te staan bij de functie die instrumentale delen vervullen voor de temporele 
betekenissen, omdat zij een andere semiotische (niet primair referentiële) status kennen. 
 
Allereerst de sinfonia waarmee de opera begint. Behalve als korte, tweedelige muzikale inleiding is haar 
functie binnen de programmering moeilijk uit te maken, ook niet binnen de primaire enunciatie. Slechts 
op twee plaatsen waar zich een changement voordoet is een louter instrumentaal deel gecomponeerd. Bij 
de andere vijf  changementen sluiten vocale delen direct op elkaar aan. Dit is misschien te verklaren vanuit 
de eerder genoemde behoefte in de Barok snelle changementen à vue te tonen. 
 
Opvallend is dat beide zuiver instrumentale delen geplaatst zijn ná een optreden van Amore (Proloog - I.1; 
en II.15 - III.1). Voor het eerste changement is het aannemelijk dat Amore als figuur van de secundaire 
enunciatie een handeling verricht (aankondigen de wereld te zullen veranderen) die samenvalt met een 
handeling in de primaire enunciatie: het theatrale changement. Een dergelijk procédé zou dan ook voor de 
sinfonia aan het einde van het tweede bedrijf  kunnen gelden: `Ho difesa Poppea vuò farla Imperatrice'. 
Als men uitgaat van deze interpretatie, dan valt in de constructie van het verhaal nog een andere parallel te 
zien: na beide changementen betuigt een personage (respectievelijk Ottone en Drusilla) zijn liefde voor 
een niet-wederkerige liefde, gevolgd door een omslag naar verdriet. Het procédé treedt echter te weinig op 
om deze interpretatie te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor de sinfonia aan het begin. Een theatrale impli-
catie ter ondersteuning van de veronderstelling dat het voordoek gevallen is bij aanvang van de sinfonia, 
en dat haar twee variaties dienen om de twee twistende godinnen op te laten komen, is op grond van de 
partituur niet aan te reiken. Volgens Gagliano is de functie van de sinfonia aan het begin: het publiek 
aandachtig maken vóórdat het doek valt. Daarnaast is het aannemelijk dat de drie goden (‘ex machina’) op 
een wolkenhemel zijn afgedaald47 (zie noten 18 en 32) Twee sinfonia's met wél een theatrale implicatie zijn 
gegeven in III.8. De eerste begeleidt de opkomst van de Romeinse consuls en tribunen; de tweede de 
opkomst van Amore en Venere. 
 
De andere instrumentale delen hebben vaak een afbakenende functie. De ritornelli die Ottones eerste lied 
omgeven, maken er een hecht gesloten circulaire vorm van, met in de kern het object van zijn liefde. Een 
soortgelijke vorm is te vinden in Poppea's lied waarin ze haar ambities kenbaar maakt. Hier treedt echter 
een tweede ritornello bínnen het lied op, waarna de eerste strofe een terts hoger wordt hernomen. De 
vorm is hier niet circulair, maar bevat wel duidelijk een kern: in het eerste gebonden deel spreekt Poppea 
haar hoop uit; in het derde deel drukt ze uit geen angst te hebben. Het tweede deel staat centraal en geeft 
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het object van haar begeerte weer: `mi circondi in tanto di regio sì ma imaginario manto'. Ook weer 
circulair is het trio in II.3, met een ABCBA-vorm. Het C-deel, de kern, thematiseert de hang aan het leven 
van Seneca's gezellen. In het B-deel spreken zij uit zelf  niet te willen sterven, en de C-strofen bevatten de 
smeekbede aan Seneca niet te sterven. Opnieuw in de sfeer van de liefde is Nerones aria in II.6 omsloten. 
De kern van de strofe vormt `così le tue bellezze et il mio core da care gemme ha fabbricato Amore'. 
Veneres verklaring tenslotte wordt eveneens omkaderd en afgewisseld door instrumentale delen. Kortom: 
de circulair gebouwde delen geven alle in hun kern het liefdesobject weer. 
 
Inleidende ritornelli die een constante factor vormen ten opzichte van een gradueel verschuivend betoog 
in de strofen zijn te vinden in I.1 bij de aubade van Ottone; in I.11 bij de dialoog van Ottone en Poppea, 
waarin hij Poppea andermaal zijn liefde betuigt (hier treedt ook de stijgende octaafsprong in de strofebas 
weer op). Vervolgens treedt een dergelijke structuur op in II.8 waar Ottone afziet van zijn plan Poppea te 
doden: hij zal zijn onbeantwoorde liefde dragen. Ook de aria van de voedster in II.10 heeft een dergelijke 
functie. De functie van deze ritornelli is in dit opzicht minder duidelijk, maar bevat wel telkens het element 
van een `gemis' en de wens dit gemis op te heffen. 
 
Apart van bouw is de aria van Amore, de enige expliciet als `aria' geafficheerde in het werk.48 Hier 
omsluiten de strofen de ritornelli. Bovendien staan de eerste drie strofen in (de voortstuwende) binaire 
maat, terwijl de laatste, waarin Amore zijn almacht bezingt, in (de meer statische) ternaire maat staat. 
 
Inleidende ritornelli zijn te vinden in de liefdesbetuigingen van Nerone en Poppea in I.3; bij de voedster 
haar poging om Ottavia over te halen zich te wreken met een heimelijke minnaar in I.5. Afsluitende 
ritornelli, die in het midden en aan het einde van een arioso-deel afronden, zijn te vinden in II.5 bij de 
page die zijn hart voelt kloppen voor de hofdame. Een soortgelijke rol vervullen de instrumentale delen in 
de dialoog tussen Poppea en Nerone aan het begin van III.8. De delen sluiten achtereenvolgens Nerones 
`affetti miei' en `consumò l'idee', en Poppea's `mio bene' af. Zelfstandige ritornelli die een constante factor 
vormen zonder direct verband met de volgende strofen, zijn te vinden bij Arnalta's poging om Poppea van 
haar spoor af  te brengen. 

11.4 Deelanalyse: het begin van de opera 

Om een indruk te geven van de wijze waarop de temporele analyse op discursief  niveau werkt zijn de 
eerste twee scènes geselecteerd. In de proloog gaat het om een debat tussen drie goden, dat bovendien uit 
verscheiden muzikale vormen bestaat die alle terugkomen in de rest van het werk. De eerste scène omvat 
een monoloog en is exemplarisch voor scènes met een emotionele omslag, een verandering in 
actiebereidheid. 

Proloog 

In de proloog zijn zes discursieve situaties te onderscheiden, die de segmentering in stemwisseling 
ondersteunen. De motivatie om het laatste ritornello níet binnen de segmentatie van de proloog op te 
nemen, wordt gegeven bij de bespreking van de eerste scène. Drie van de onderscheiden discursieve 
situaties hebben inhoudelijke overeenkomsten op grond waarvan ze in een hogere rangschikking samen 
één segment vormen (B): het zijn alle drie recitatieven met overgangen aan het einde (2.2, 3.2 en 4.2) naar 
een arioso-deel. Een dergelijke afsluiting is in deze historische context gebruikelijk en bestaat veelal uit een 
muzikale benadering van de beeldspraak. Deze drie delen worden bovendien alle afgerond op dezelfde 
grondtoon (D), terwijl de recitatieven zich in hun tonale inzet van elkaar onderscheiden. Verder wordt de 
symmetrie tussen de drie deelsegmenten ingegeven door de discursieve subjecten, Fortuna, Virtù en 
Amore, welke alle drie beweren de hoogste macht te bezitten. 

A 1 {1-30} a-a*) instrumentale inleiding 
    
B 2.1 {31-63} A-a Fortuna recitatief 
  2.2 {64-84} a-D Arioso 
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  3.1 {85-111:3}  Bb-Bb Virtù recitatief 
  3.2 {111:4-118}  g-D Arioso 
    
  4.1 {119-137a} g-F Amore recitatief 
  4.2 {137b-147}  A-D**) Arioso 
    
C 5 {148-165} G-G Duet Fortuna Virtù 
    
D 6 {166-173} Bb-Bb recitatief  Amore 
*) kleine of  hoofdletters geven resp. de kleine of  de grote terts aan. 
Maatnummers worden tussen accolades ‘{}’weergegeven 
**) althans, het slotakkoord: de passage als geheel heeft een kleine 
terts 
Tabel 4 

• sinfonia 

Het is zinvol iets langer bij de instrumentale inleiding stil te staan, mede omdat deze door zijn plaats aan 
het begin van de opera enkele idiosyncratische kenmerken aanreikt die voor het gehele werk gelden. 
 
De `sinfonia' is kort: de gehele inleiding tot de proloog bestaat slechts uit 30 maten, verdeeld over twee 
delen. Het eerste deel {1-16} staat in binaire maatsoort en wordt afgerond op de grondtoon. Tevens 

vormt dit deel een eenheid door ritmische coherentie verwantschap in de bas (  |  |  
|  ). Dit patroon krijgt door de gepunteerde noten een op het momentane, de direct aansluitende toe-
komst gerichte oriëntatie. Bezien vanuit de korte notenwaarde geeft het momentaan aspect immers nadruk 
aan de eerstvolgende langere notenwaarde. 
 
Binnen het eerste deel van de sinfonia zijn nog 5 deelsegmenten te onderscheiden op basis van relatieve 
rustpunten: momenten waarop het bereiken van een harmonische trap wordt bevestigd door langere tijds-
duur, versterkt door een fermate en gescheiden van het volgende segment door rust in alle stemmen (1: 
{1}, 2a: {2-5}, 2b: {6-8} en 3a: {9-12}, 3b: {13-16}) 
 
Na het eerste segment (1) dat een akkoord in de grondligging poneert, begint het tweede segment (2a) met 
een octaafsprong in de bas omhoog en creëert daarmee een sterker inchoatief  seem, gericht op een proces 
dat zijn uiteindelijke voltooiing pas vindt in de terugkeer op de grondtoon in dezelfde ligging als segment 
(1) aangaf. De afrondingen (2a) en (3a) naar de dominant (E) in {5} en {12} hebben ondanks hun 
terminatieve kwaliteit een duratief  en onvoltooid aspect omdat de terugkeer naar de grondtoon nog niet is 
gerealiseerd. De modulatie naar C in {8} (2b) kent door de slotcadens (I-IV-V-I-V-I) weliswaar een 
voltooid aspect, maar zwakker omdat het nog niet afrondt op de grondtoon. Segment (3a) herhaalt de 
baslijn van (2a) een kleine terts hoger. 
 
Het laatste deelsegment (3b) begint in tegenstelling tot de segmenten 2a en 3a niet met een inchoatieve 
octaafsprong, maar herhaalt de baslijn uit 2b een terts lager en sluit met dezelfde cadens af  naar de 
grondtoon a. Hierdoor kent het een terminatief  én voltooid aspect. 
 
Het tweede deel van de sinfonia {17-30} is een variatie op het eerste deel in ternaire maatsoort. Beide 
delen vormen een eenheid doordat ze dezelfde grondtoon (a) bezitten en een identieke opbouw van de 
melodielijn in de bas. De ritmiek binnen het tweede deel is eveneens regelmatig, maar hierbij is het 
moeilijk vast te stellen welke maatsoort als referentie dient, doordat sommige kort durende notenwaarden 
van het eerste deel hier lang duren (bijvoorbeeld de doorgaande tonen van de secunde naar de terts die in 

het eerste deel een  duurden zijn hier verlengd tot ), doordat de rusten op verschillende plaatsen in de 
maat vallen, en doordat de frasen op of  voor het einde van de maat beginnen of  eindigen. In plaats van 
het momentane versnellende aspect, ontstaan vanuit de gepunteerde noten, reikt de ten opzichte van het 
eerste deel ‘inhoudende’ opbouw een vertragend aspect aan. 
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Het tweede deel vormt door haar syncopisch karakter ten opzichte van het eerste deel een soort 
`desoriëntatie': er is geen fundamentele puls die men als `maatgevend' kan volgen. De overgang van 
binaire naar ternaire telsoort - hier duidelijk als cesuur tussen twee delen geïntroduceerd- komt frequent 
voor in de gehele opera. 
 
De sinfonia van de proloog is voor de temporaliteit van de instrumentale delen exemplarisch omdat: 
- ze alle betrekkelijk kort zijn. 
- ze alle beginnen en eindigen met dezelfde grondtoon 
- ze alle door ritmische samenhang een eenheid vormen 
Meer in het algemeen is de sinfonia exemplarisch omdat zij de volgende procédés introduceert: 
- gepunteerde noten als momentaan aspect 
- een octaafsprong als inchoatief  seem 
- herhaling van baslijnen creëert een temporele eenheid  
- relatieve rustpunten door verlengde tijdsduur, gevolgd door een rust in alle stemmen,  
- juxtapositie van binaire en ternaire telsoorten, die de muzikale textuur een grote plasticiteit geven. 
- afrondingen op de dominant met een terminatief  maar geen voltooid aspect49. 
Deze aspecten gelden als blauwdrukken voor stelwaarden van stabiliteit en verwachtingen. 

• Fortuna, Virtù en Amore 

Het B-segment bestaat zoals hierboven aangegeven uit drie recitatieven (deelsegmenten 2, 3 en 4). De 
tijdsstructuur is opmerkelijk omdat de maatsoortwisselingen en coloraturen de manifestatielaag een 
plasticiteit geven waardoor op discursief  niveau accentverschuivingen optreden. Fortuna, die onder meer 
het grillige lot representeert, wisselt vaak van maatsoort en kent vooral in de ternaire delen een geor-
namenteerde stijl. Door de temporele expansie krijgt een aantal linguïstische semen sterkere nadruk dan 
andere. Zo zijn in Fortuna's beschrijving van Virtù's toestand de volgende elementen specifiek door 
verlenging gethematiseerd: ‘dissusata’, ‘dispressata’, ‘abborrita’, ‘mal gradita’, ‘(et in mio paragon) sempre 
(4x) schernita’ .50 
 
Illustratief  voor de koppeling tussen temporele elasticiteit en thematische opposities is het meteen hierop 
volgend fragment waar Fortuna een evolutie schetst die in het verleden heeft plaatsgevonden: 

begintoestand:  ↔  eindtoestand: 
Già Regina     hor plebea 

 
Deze oppositie wordt echter niet zo sterk aangezet als de volgende: 

`che per comprarti gl' alimenti e le vesti' ↔ 'i privilegi e i titoli vendesti' 
recitatief  binaire maat  arioso ternaire maat 

 
De overgang naar het arioso-deel (B2.2) gaat gepaard met een wijziging in de temporele oriëntatie. Het 
overwegend recitatieve deel richt zich tot Virtù en doelt op het verleden en het heden, terwijl het arioso-
deel de richting veralgemeniseert ('Chi professa virtù non speri mai (...)'). In het arioso-deel vinden 
herhalingen en melismatische omspelingen plaats waaruit blijkt dat de volgelingen van Virtù `nooit mogen 
hopen' op `rijkdom' en `roem' zonder de `bescherming van Fortuna'. Opvallend is dat de plaatsen waar 
Fortuna Virtù's lot met het hare vergelijkt binnen een arioso-deel vallen. Zeker in segment B2.2 lijkt ze - 
mede door de gewijzigde oriëntatie - eerder zichzelf  te bezingen. Het regelmatig voortdurend aspect dat 
de snelle `lopende' bas aanbrengt is in haar beweging tevens als referentie aan de dynamiek van de figuur 
van `het wiel van Fortuna' op te vatten, zij het dat dergelijke associaties alleen plausibel kunnen worden, 
als ze binnen dezelfde context op gelijke wijze worden toegepast.51 De figuren van Virtù (zie hierna) 
zouden hiertoe als argument kunnen dienen. 
 
De opposities die in segment B2 worden gethematiseerd zijn: 

Virtù:  Fortuna: 
/armoede/  ↔ /rijkdom/ 
/verguisd/ ↔ /roem/ 
/zonder privileges/ ↔ /gepriviligeerd/ 
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Het door Fortuna geschetste traject van Virtù geeft aan dat Virtù van alles ontnomen is. 
 
Haar opponent Virtù, die onder andere de Deugd en de standvastigheid representeert, verandert geen 
enkele keer van maatsoort en de enkele erin optredende figuren zijn ten opzichte van de syllabische zang 
markant. Zij thematiseert opposities in een figuratief  verticaal ruimtelijk bereik: uitgerekte melisma's op 
`sommergiti', `ascende' (geheel in de retorische stijl illustratief  trapsgewijs weergegeven)52 en `l'arte del 
navigar verso l'Olimpo', met naar gelang een melodisch dalende of  stijgende richting. Dergelijke figuren 
vormen het richtpunt voor de muzikaalretorische figuren die Seneca later ook zal gebruiken (Zie § 11.6 en 
noot 24).  
Hierbij is overigens naast de richtingillustratie van belang dat deze laatste zin met een vanaf  dit punt 
concerterende, overwegend dalende bas wordt begeleid, en dit contrast versterkt de vocale stijgende 
beweging naar de Olympus.  
 
Virtù introduceert de opposities: 

Virtù:  Fortuna: 
/verstandig/ ↔ /onverstandig/ 
/tot het goede leidend/ ↔ /tot het slechte leidend/ 
/zuiver/ ↔ /corrupt/ 

In het geheel bedeelt Virtù zich een `verheffende' taak, en oordeelt in het arioso-deel dat men bij Fortuna 
niet zo'n onberispelijke staat kan bespeuren. 
 
Zowel Fortuna als Virtù gebruiken hun `nut' voor de mensheid als argument om de ander te overtroeven. 
Het gaat echter om twee verschillende NP's die ook een andersoortige expansie krijgen. In beide gevallen 
betreft het manipulatieve handelingen, waarbij het NPFortuna verleidt door te appelleren aan het /kunnen/ en 
het /willen/, gemanifesteerd in de verwerving van macht en begeerde objecten, maar ook in de virtuositeit 
van de expressie. Het NPVirtù overtuigt door het belang van kennis en plicht, van /weten/ en /moeten/, te 
benadrukken, gemanifesteerd in eenvoudige metriek en heldere figuratieve patronen. 
 
In Amores recitatief  komt een derde rol van de tijdstructuur naar voren. Osthoff  wijst op de - ten 
opzichte van de bas - markante achtste-figuren in {132} en {136} die door de erop volgende posities in de 
vocale lijn geïmiteerd worden.53 Dat is hier om een andere reden relevant: het gegeven dat Amore de tijd 
thematiseert krijgt muzikaal nadruk. Hij overwon als kind de Tijd en alle andere goden (achtste-motief  in 
de bas vóór de vocale imitatie): hij is tweeling van de eeuwigheid (achtste motief  synchroon met de 
imitatie). De ordeningen in de baslijn en in de vocale lijn geven hier door de plaatsing ten opzichte van 
elkaar de mogelijkheid van simultaneïteit van verschillende tijdsordeningen aan.54 
 
De oppositie /tijdgebonden/ vs /tijdloos/ wordt door de rollen `kind' en `tweeling van de eeuwigheid', 
die Amore beide bekleedt, geneutraliseerd. In zijn arioso-deel krijgt het verzoek aan de twee godinnen om 
hem te aanbidden en vooral zijn soevereiniteit te erkennen nadruk. 
 
Opvallend is dat zij alle drie afronden op d in D-groot: dat schept niet alleen een extra verband in het hier 
onderscheiden B-deel, maar kan binnen de retorische context opgevat worden als solmisatie: een 
verwijzing naar het goddelijke ('Dee'). Het hiërarchische verschil tussen Fortuna, Virtù en Amore wordt op 
het niveau van de uitdrukking mede ingegeven door hun aanvang. Zowel Fortuna als Virtù beginnen hun 
successieve `Deh, nasconditi o Virtù' en `Deh sommergiti mal nata' ‘vanuit de hoogte’ met een dalende 
beweging 55 , terwijl Amore vanuit een lage ligging stijgt. In de drie segmenten is voorts een steeds 
eenvoudigere muzikale taal te constateren. 
 
De drie recitatieven bevatten de volgende kenmerkende aspecten voor de betekenisvormgeving middels 
tijdsstructuren: 
- Coloraturen, maatsoortwisselingen en ook herhalingen in de manifestatie brengen door expansie of  
recurrentie verschuivingen aan in gradaties van semische investeringen 
- Behalve deze markerende functie wordt temporele expansie ook gebruikt voor muzikale iconiciteit 
(dynamiek van het lot: Fortuna, trap: Virtù) 
- Wisselingen in linguïstische temporele oriëntaties vallen samen met wisselingen in de muzikale tekst. 



 
 

155 

- De ordeningen in de baslijn en in de vocale lijn geven door verschuivingen ten opzichte van elkaar de 
mogelijkheid van simultaneïteit van verschillende tijdsordeningen aan. 

• Fortuna en Virtù 

De erkenning waar Amore om vraagt wordt hem terstond verleend: geen menselijk of  goddelijk hart zal 
het wagen zich met Amore te meten, zingen Fortuna en Virtù. Hun oriëntatie is algemeen. De eerder 
aangegeven simultaneïteit van onderscheiden temporele organisaties is hier nog sterker uitgebuit. Binnen 
dit duet is een evolutie te zien, waarbij Fortuna en Virtù in de eerste maten nog een tegengestelde 
melodische richting in wisselzang is toebedeeld, vervolgens in imiterende stijl zijn gecomponeerd, om over 
te gaan in homofonie (`con Amore'), en unisono te eindigen op dezelfde toon (g'). Het duet laat zo een 
ontwikkeling zien van omwisseling via convergentie naar identiteit (`unisono' gemanifesteerd) in de narra-
tieve interactie. Het lijkt de werking van Amore te zijn die de tegengestelde krachten van Fortuna en Virtù 
tot één punt, één toon voert, precies zoals dit ook gebeurt in het eindduet van Nerone en Poppea ‘pur ti 
miro…’56 
 
Voor de duiding van de discursieve tijdsstructuur van dit werk is relevant dat: 
- Gelijktijdigheid van verschillende partijen betekenisvol op elkaar betrokken zijn. 

• Amore 

In het korte eindrecitatief  tenslotte legt Amore zichzelf  een test op om - nu aan de hand van het wereldse 
domein - de beide andere goden extra te overtuigen. Dit recitatief  is melodisch en metrisch strak 
gecomponeerd, zoals later ook bij Nerone het geval is op momenten dat hij vanuit zijn soevereine macht 
spreekt (bijvoorbeeld III{302-304}, III{360-367}, III{655-658}). 
 
In temporeel opzicht blijkt dit korte segment veel elementen aan te dragen. Allereerst levert Amores 
belofte een veranderde temporele oriëntatie op. Ondanks de verkregen erkenning die in wezen een 
voltooid aspect aandraagt wordt een inchoatief  aspect aangereikt met een bereik dat de hele opera blijkt te 
overspannen. Dit proces wordt immers pas voltooid aan het einde van het werk. Tegelijk wordt de duur 
van het proces vastgesteld: één dag; terwijl de duur van dit proces bovendien als samengebald wordt 
voorgesteld: `Hoggi in un sol certame l'un e l'altra di voi da me abbatuta dirà che `l mondo a cenni miei si 
muta'. Met deze aankondiging vindt er voor het eerst een verankering in `dagelijkse tijd' van de `natuurlijke 
wereld' plaats: `vandaag nog zult u zeggen dat de wereld verandert op een teken van mij'. Tevens wordt 
deze verandering in een punctualiteit door de maatsoortwisseling naar ternaire telling geïllustreerd. De 
verandering wordt verder versterkt door de wijziging van bas - die in plaats van een harmonische nu een 
melodische functie krijgt - in een dalende beweging, afgerond met een cadens, met díe aantekening dat de 
vocale lijn hier voor het eerst op een segmentgrens níet afrondt op de grondtoon, maar op de terts, en 
daardoor melodisch een niet-eindigend aspect krijgt. 
 
Het ligt binnen de theatrale historische context van de Barok voor de hand dat met dit samengesteld teken 
- verwijzend naar de toekomst van Poppea en tevens de verandering in focalisatie van de godenwereld naar 
het menselijke inluidend -, op dít moment een theatraal changement inzet. De verandering in de wereld 
valt hier samen met de verandering in de theatrale wereld. Deze interpretatie wordt enigszins ondersteund 
door het gegeven dat Ottone in I.1 in mediis rebus opent. De beoordeling dat de aanduiding voor een 
changement van de Proloog naar I.1 in het manuscript een fout moet zijn, zoals Pirrotta suggereert, lijkt 
mij daarom op zijn minst te betwijfelen.57 Bovendien wordt de allegorische figuur van de liefde, die de 
proloog afsluit zo gevolgd door de verliefde Ottone die haar een - zeer vroege - aubade brengt, getuige 
Ottones uitspraken: `E se ben luce alcuna non appare' en `previeni, anima mia, precorri il die'. 
 
De Proloog toont dus de godenwereld, gethematiseerd met het `lot', specifiek roem en rijkdom (Fortuna), 
rede en deugd (Virtù), en macht (Amore). Deze eigenschappen modificeren elkaar: in de dialoog tussen 
Fortuna en Virtù blijken roem en rijkdom samen te gaan met domheid en corruptie (Fortuna), terwijl rede 
en deugd gekoppeld zijn aan verguizing en armoede (Virtù). Het streven naar macht domineert echter. 
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Tevens wordt het hemelse tegenover het aardse geplaatst. Het betreft hier semantische betekenissen die 
benadrukt worden door temporele expansie, bijvoorbeeld in de vorm van melisma's. Deze elementen 
vormen thematische isotopieën voor het gehele werk. Schematisch: 
 

FORTUNA VIRTU AMORE 

roem (privileges) verguizing souvereine macht over goden, mensen en tijd 

rijkdom armoede  

domheid rede temt lot, leert deugd 

corrupt deugdzaam (standvastig)  

vuur (chimera) geschilderde vlam (geen licht, geen 
warmte) 

eeuwige jeugd/kind 

Tabel 5 

De eerste scène 

De segmentering van de eerste scène levert de volgende indeling op: 
A  1. {174-181} C-C inkaderend ritornello 
 2. {1-25} D-D Ottone: lied (a-b-a'') 
 3. {26-33}  C-C inkaderend ritornello 
     
B 4. {34-44}  a-d lyrisch recitatief 
     
C  5. {45-53} c-c ritornello 
 6. {54-67} d-d strofe 
 7. {68-76} c-c ritornello 
 8. {77-89} d-d strofe 
 9. {90-98}  c-c ritornello 
 10.1.1 {99-110a} d-d strofe 
     
D 10.1.2  {110b-132} a-E recitatief 
 10.2.1 {133-158} a-a recitatief 
 10.2.2 {159-162} F-a arioso 

Tabel 6 

 
De twee inkaderende ritornelli en de liedvorm geven Ottones eerste zang het karakter van een afgesloten 
deel. De maten (Prologo) {174-181} tot en met (I.1) {1-33} vormen dus samen een groter segment. In dit 
geval verschilt dus de segmentering van de manifestatie waarin het laatste deel van de proloog níet tot deze 
discursieve situatie wordt gerekend met het niveau van de inhoud, waarbij dit wél het geval is.58 
 
Het vierde segment vormt een soort overgangssegment naar het volgende grotere geheel. De segmenten 5 
tot en met 10.1.1 vormen in elk geval een geheel door de identieke ritornelli en de gelijkluidende bas met 
octaafsprong op de grondtoon in het begin en slotcadens; zij het dat de terugkeer op de grondtoon in 
10.1.1 meteen achter de maatsoortwisseling valt (zie {110a}). De muzikale structuur verandert echter 
duidelijk vanaf  {110b}: niet alleen de maatsoort, maar ook het melismatisch vloeiend karakter in de 
melodielijn wordt verlaten. Bovendien krijgt het fragment door de vele pauzes een sterk verbrokkeld 
karakter. De segmenten 10.1.2 en 10.2 vormen op deze basis eveneens samen een eenheid. Daarnaast is 
segment 10.2 echter onderscheiden van 10.1 door een dubbele maatstreep. In eerste instantie lijkt dit een 
vrij willekeurige begrenzing. Maar er is nog een andere aanleiding om 10.2 als subsegment te 
onderscheiden: na de slotcadens van 10.1.2, modulerend naar E, maakt de bas een sprong omhoog van E 
naar a  en markeert duidelijk een nieuw begin in a. Deze elementen vormen de reden om 10.1.2 en 10.2 - 
hoewel ze dus in een hogere hiërarchie een eenheid vormen - óók onderscheiden weer te geven. 
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• Ottone, introductie 

Het A-deel vormt een gesloten geheel door de twee inkaderende ritornelli, de liedvorm (met omringend 
rijmschema: A-B-B-A) en het tonale centrum waarop Ottone steeds terugvalt. Het is tevens door zijn 
grote-terts-tonaliteit afgescheiden van de overige segmenten uit de scène.59  
 

 
 
Het temporele aspect van recurrentie wordt sterk uitgebuit. Het steeds terugkeren van Ottone vindt zijn 
illustratie in de muziek. Behalve de reeds genoemde elementen versterkt een retorische figuur in het eerste 
vers al meteen het beeld van lijnen die naar een centrum dringen, de aantrekkingskracht van een tonaal 
centrum: de vocale lijn daalt diatonisch van a' naar d' terwijl de baslijn eveneens diatonisch van d naar d' 
stijgt, maar meteen een kwint `terugzakt' en opnieuw naar d' gaat stijgen, terwijl de vocale lijn op het 
tonaal centrum blijft `hangen'. De balans die in de vocale lijn wordt gezocht wordt door de baslijn 
eigenlijk instabiel gemaakt: de bas stijgt naar het tonaal centrum maar gaat daar aan voorbij en rondt pas 
af  in {12}. De inkaderende ritornelli ondersteunen in melodisch opzicht de convergentie. 
 
Het voortdurend dynamisch subject is bepaald door de euforische aantrekkingskracht die het object, het 
statisch centrum, op hem uitoefent. Op poëtische wijze bestrijkt de attractie in het eerste deel (A) van het 
lied de drie Euclidische ruimtedimensies: diepte (perspectieflijn - centrum), verticaliteit (vlam-sfeer) en 
horizontaliteit (stroom-zee). Tegelijk krijgt zij tekstueel universele dimensies doordat de begrenzing van 
deze ruimtes (verdwijnpunt, de hemelse sfeer en de zee) een oneindig aspect kennen. Dit A-deel 
representeert aldus tekstueel het verlangen binnen de figuur van een universele ruimte en sluit muzikaal 
dan uiteindelijk af  op de grondtoon.60 Overigens is een dergelijk beeldgebruik vrij gangbaar in deze tijd 
waar de mensopvatting uitgaat van een relatief  directe betrekking tussen microkosmos en macrokosmos.61 
Ook de metaforen van de zon en het kijken passen binnen een gangbaar Neoplatoons beeldgebruik.62 
 
Het B-deel van het lied temporaliseert het verlangen en brengt een andere tegenstelling aan: `ook al 
verschijnt er geen enkel licht, ik weet dat mijn zon daarbinnen is'. Deze oppositie is gespannen. Het eerste 
deel: ‘e se ben luce ben luce alcuna non appare’, toont een disjunctie, moduleert naar A (bekrachtiging 
door V-I cadens in {14-15}), is door herhaling en melisma's uitgerekt, en wordt vervolgens door de 
inbedding van een tweemaal ingezette exclamatie gescheiden van zijn oplossing, die weer in D gecompo-
neerd is (afronding met V-I cadens). De uitroep `Ah, ah' is bovendien gespannen doordat de melodische 
lijnen divergeren: de vocale lijn stijgend en in de bas diatonisch een octaaf  dalend. Bovendien bereikt deze 
als climax aan het einde de topnoot d'': een octaaf  hoger dan het melodisch rustpunt. De inlossing van de 
aldus opgebouwde momentane spanning wordt in kwartaire maatsoort gegeven, kort en gedecideerd 
afgerond op de grondtoon. Het is ook de eerste keer dat Ottones geliefde wordt gelokaliseerd. 
 
De in het eerste deel ontvouwen ruimtelijke dimensie, wordt hier uitgebreid met de opposities /buiten/ vs 
/binnen/ en /schijnen/ vs /zijn/: al schijnt het licht hier buiten niet, de zon is daarbinnen toch. Hiermee 
wordt het centrum van de attractie een exclusief  goed voor hem ('io' geaccentueerd door eerste positie na 
de maatsoortwisseling gevolgd door een rust) die het geheim (/¬schijnen + zijn/) kent. 

I,1 {1-5} 
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Het A'-deel van het lied herneemt de eerste strofe, maar de herhaalde zin is nu bekleed met connotaties 
die de toehoorder een duidelijker inzicht geven in de pathemische lading van het gebruikte beeld. Tevens 
illustreert het letterlijk het idee van terugkeer. 

• Ottone, begroeting 

Segment B is een kort lyrisch recitatief  als introductie op de volgende aubade. Eerst bezingt Ottone het 
huis in het B-deel, dan de erin zetelende geliefde in het grote C-deel. Zou men zich echter uitsluitend 
baseren op het libretto, dan hoort dit eerste terzet bij de andere drie uit het C-deel. 

 
 
De in segment A getextualiseerde abstracte aantrekkingskracht wordt in B verder geconcretiseerd en 
verankerd in de concrete scènische situatie van Poppea's huis. Tot drie keer toe roept Ottone het huis toe 
(‘caro tetto’), de eerste keer volhardend op de ‘e’, dan door de gepunteerde noten ritmisch iets dringender 
en tonaal beweeglijk. In het beeld van het huis plaatst het subject zijn welzijn en leven ('albergo di mia vita 
e del mio bene'). Het verlangen is tekstueel gemanifesteerd door de oriëntatie van “zijn passen en hart” op 
dit huis; muzikaal doordat de voorafgaande liggende noten in de bas plaatsmaken voor een bewegende 
cadens naar `e’, de dominant.63 Het beeldgebruik impliceert dat het subject pas weer volledig mens kan 
zijn als hij in conjunctie is met dit huis. Een gegeven dat Ottone wrang-ironisch herneemt in {118-119} 
verderop in deze scène. Het segment kent een voltooid aspect door de slotcadens naar ‘d’ (I-IV-V-I). De 
herhalingen in het begin en aan het einde van het segment zijn zoals Abert stelt typisch voor het Aus-
drucks-recitatief.64 De ombuiging van stap en hart (uiterlijk en innerlijk) naar de herberg van leven en 
welzijn vindt op het niveau van de uitdrukking plaats door de maatsoortwisseling van de allerlaatste maat 
naar de ternaire maatsoort welke de volgende aubade zal beheersen. De binaire maatsoort van dit segment 
vormt een muzikaalformele reden om het te onderscheiden van de volgende. 

• Ottone, aubade 

De ritornelli binnen dit segment (C5, C7 en C9) blijven identiek, terwijl Ottone tegen een gelijkluidende 
strofebas met in het begin telkens een octaafsprong (d-d')steeds melismatischer is getoonzet, parallel aan 
zijn groeiend verlangen. De strofen worden alle afgerond met een slotcadens IV-V-I. 
 
In de eerste strofe krijgt - behalve het woord `Poppea' dat hier voor het eerst verschijnt in coloratuur - het 
directief  `apri' door herhaling nadruk. Dat past geheel in de lijn die tot hier gevolgd is. Er is hier sprake 
van een duidelijke verandering in performatief-deiktische oriëntatie. Na de algemene oriëntatie op het 
heden wordt het verlangen nu verder in de situatie verankerd. Het vorige segment gold daarom als 

I,1 {34-44} 
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overgang: het object van verlangen werd daar al ingekrompen tot een huis, maar nog steeds was het object 
een statisch gegeven en het subject dynamisch. Hier wordt met het verzoek om een raam te openen de 
geslotenheid van het object, eerder al gemanifesteerd in de oppositie /buiten/ vs /binnen/ tekstueel niet 
langer als een onveranderlijke toestand gepresenteerd. Daartoe moet het object worden gedynamiseerd. 
 
De verschuiving in performatief-deiktische oriëntatie is als volgt te formuleren: 
Segment A: 
S richt zich tot zichzelf  en doelt op zijn gedrevenheid ten aanzien van het object van verlangen, gesitueerd 
in universele ruimte en onbepaald heden 
Segment B: 
S richt zich tot het object van verlangen (huis: ¬menselijk) en doelt op zijn gedrevenheid ten aanzien van 
het object van verlangen, dat nu tegelijk bekleed is met een deel van het subject van verlangen, gesitueerd 
in het huis hier en een onbepaald heden. 
Segment C6: 
S richt zich tot het object van verlangen (Poppea: menselijk) en doelt op de directe toekomst waarin het 
object van verlangen zich toont door een raam/deur te openen. 
 
De temporele oriëntatie op de toekomst wordt pathemisch geladen: `precorri il die'. Het beeld van Poppea 
als zon wordt hier doorgezet: Ottone nodigt haar uit de dag vóór te zijn, `met het mooie gelaat waarin 
mijn lot ligt'. De hiervoor reeds genoemde `diepte'-werking van het perspectief  krijgt in de tweede strofe 
zijn `verdwijn'-punt: het gesloten oog van Poppea. 
 
In de tweede strofe komt in de vocale lijn van deze ‘aria’ iets meer melodische beweging voor met 
coloraturen op: `homai' en `beato'. Door de maatsoortwisseling van ternair naar binair krijgen tevens de 
termen `caligini e tenebre' een accent. De schaduw en de duisternis vormen zo een thematische clair obscur 
met Poppea die als de zon moet verrijzen. In de derde strofe is de beweging in de zangstem het grootst, 
met sterk uitgeweide figuratieve coloraturen op `volo' en `(l' ali) vostre. Ottone is in zijn wensen steeds 
temporeel georiënteerd op de toekomst. Dit gaat echter gepaard met een weer steeds grotere afstand van 
de scènische situatie. 
 
Enerzijds is de oriëntatieverschuiving in dit arioso-deel te plaatsen binnen de fasen van het hiervoor (§ 
 11.2) beschreven ‘inzoomen’ in de `perspectief'-ontwikkeling. Ottones beeldspraak begint immers in `hemel-
se sferen', vernauwt zich tot Poppea's huis, haar raam, haar ogen. Anderzijds geven de steeds uitbreidende 
vocale versieringen uiting aan de groeiende gepassioneerdheid van Ottone. Temporeel is dit uitgedrukt 
door een divergerende narratieve interactie tussen een NPhandhaven in de basso continuo en een NPcreatie van 
Ottone met betrekking tot de imaginaire verwerving van Poppea. Dat hij in de laatste ariosostrofe op haar 
vleugels weg fantaseert (‘Sogni, portate a volo, portate a volo su l’ali vostre in dolce fantasia’) geeft zijn 
passie een overmatig, expansief  aspect: de steeds verder gaande concentratie op het liefdesobject `ver-
vliegt' als het ware mét het uitgerekte melisma op ‘volo’. 

• Ottone, inzicht 

Het D-deel vormt een scherp contrast met het culminerende verlangen van Ottone uit het C-deel en 
vormt - zoals al vermeld - een eenheid door toonsoort (a) en metriek (binair). Ook de temporele oriëntatie 
verschuift eensklaps van directe toekomst naar heden. 
 
De transformatie geschiedt inderdaad plotseling: de na iedere strofe gebruikelijke afronding op de 
grondtoon voltrekt zich weliswaar, maar dúúrt slechts één kwart in tegenstelling tot de vorige twee 
slotakkoorden welke zes kwarten duren. De linguïstische tegenstelling, aangegeven door het woord `Ma' 
wordt mede weergegeven door tegelijk een daling in de bas en een stijging in de vocale lijn van een 
secunde. Dit procédé herhaalt zich in de partituur verscheidene malen. 
 
Door de realisatie `in imagine' van zijn NP vormt de waarneming van de soldaten als blijk van de niet 
gerealiseerde, maar integendeel geactualiseerde realiteit een scherp contrast. De temporele expansie slaat om 
in punctualiteiten waarin Ottone zijn houding moet bepalen. 
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Ottones recitatief  is in twee segmenten geleed, waarbij het tweede nog afgesloten wordt door een arioso-
'sub'-segment. Het eerste deel vormt een eenheid door zijn temporele oriëntatie gericht op het directe 
heden. Eindelijk wordt Ottone de twee soldaten van Nero gewaar, die blijkens de neventekst al vanaf  het 
begin der scène aanwezig waren. Hun voortdurende - zij het slapende - aanwezigheid verleent de gehele 
scène tevens constante dramatische ironie én een prospectieve spanning doordat hun slapende aanwezig-
heid het moment van wakker worden in de situatie projecteert terwijl Ottone er tot hier blind voor is. Het 
begin van dit segment {110b-114} wordt tegenover het voorafgaande deel gekenmerkt door veel pauzes in 
de vocale lijn en dalende tertssprongen, die in dit geval op te vatten zijn als figuraties voor de vragen, voor 
de verwondering, die voorafgaat aan identificatie: `son questi i servi di Nerone'. De versnelling die 
optreedt door de zestienden geven de vocale stem een geagiteerde beweging, die pas vertraagd wordt bij 
de herhaling van `e in grembo di Poppea', voortgezet met `dorme Nerone'. Daarmee is de identificatie en 
het daaraan ontleende inzicht in de tijd gespannen. Maar ook de eerder gehanteerde beeldspraak keert zich 
nu om in zijn letterlijkheid: hij heeft slechts het marmer aanbeden. Muzikaal wordt dit eerste deelsegment 
afgesloten door een cadens naar E. (Zie Tabel 6) 
 
Het eerste deel, 10.1.2  {110b-132} was georiënteerd op het heden en stelde Poppea en Nerone in de 
derde persoon voor. Het tweede deel, 10.2.1 {133-158} zet in op a, is temporeel georiënteerd op het 
verleden, en vormt een apostrofe tegenover de ontrouwe geliefde. Het arioso-subsegment is 
onderscheiden door een regelmatige kwartaire maat en terugkoppeling naar het heden. 
 
De scène komt vocaal niet tot voltooiing in een terugkeer op de grondtoon. Ottone besluit met de 
dysforische metafoor van een storm die zijn oogst verwoest, in een arioso-deel {159-162} dat pas afrondt 
in het begin van de tweede scène. 
 
In scène I.1 creërt Ottone een verschuiving door het `zien' van `zijn' geheim naar `haar' bedrog, en reikt 
de volgende betekenissen aan: 

dysforisch geladen: ↔ euforische geladen: 
donkere ruimte  lichte ruimte 
gesloten ruimte  open ruimte 
dode (niet-antropomorfe) ruimte  levende (antropomorfe) ruimte 
werkelijkheid  fantasie 
verstoten worden  aangetrokken zijn 
slapen  waken 
vernielde oogst  zaad gezaaid 
bedrog  geheim 
Tabel 7 

 
De eerste scène kent in wezen geen getextualiseerd inchoatief  element dat over de scènegrens heen reikt. 
Wel wordt er een hindernis aangegeven die impliciet een bepaalde temporaliteit creëert: Ottone stuit op 
een ontrouwe geliefde, terwijl zijn liefde niet afgesloten is. Het voltooide aspect van deze liefde wordt ook 
nergens aangegeven. Ottone gaat later met Drusilla mee en zal zich aan Drusilla's deugden koesteren. 
(III.4) 
 
Het is met name voor wat betreft de temporaliteit van de passies dat deze scène hier meer gedetailleerd is 
besproken. De in deze scène betrokken passies zijn niet alleen verscheiden, maar ook genuanceerd 
getoonzet. Dit gebeurt door het samenspel van de vier onderscheiden modaliteiten. De eerste passie, die 
van het verlangen heeft betrekking op de modaliteit van het /willen/, een vrijwillige keuze, maar wordt 
tegelijkertijd besproken als een /moeten/, een natuurwet. De kracht van de passie, het /kunnen/, lijkt hier 
niet uit te gaan van het Subject, maar ingegeven te worden door de kracht van het object. Het eigen 
kunnen van het Subject lijkt daardoor verlamd te raken: de ambitus van Ottone overstijgt nauwelijks de 
kwint, telkens komt de vocale lijn terug op de grondtoon, in de eindcadensen onder meer door 
overbindingen vertraagd. Ottones passie is gemodaliseerd als /willen/, /moeten/ en /niet-kunnen/. 
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Het verlangen, het willen, is gericht op de directe toekomst. Dit steeds concreter gerichte verlangen (van 
universeel, via haar huis naar Poppea), raakt vrij snel weer ver verwijderd van de scenische situatie. En 
telkens wordt bij de cadens aan het einde vertraagd door overbindingen. 
 
Het contrast van deze amoureuze fantasie met de overrompelende observatie en het opdoemend besef  
van de realiteit van het ogenblik, wordt onder andere temporeel weergegeven door de herhaling van `son 
questi', de versnelling bij `i servi di Nerone' en de meteen daaraan verbonden uitroep `Ahi', gevolgd door 
een rust. Het is illustratief  voor een breuk in de forische tensiviteit waarin het subject (nog) geen nieuw 
ijkpunt heeft vastgelegd van waaruit hij een andere activiteit kan inzetten. 
 
Het eerder vermelde geheim (niet-schijnen + zijn ) van de locatie van het verlangde Object, klapt om in 
een leugen (schijnen + niet-zijn) over de liefde van het verlangde Object. In segment 10.2.1 verschuift de 
verlangende passie naar boosheid en weemoed, temporeel gericht op het verleden. De passie wordt 
gemodaliseerd door het /weten/ en levert een regressieve spanning op met de voorafgaande liefdesband. 

11.5 Narratieve en fundamentele analyse van het geh ele werk 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangekondigd, volgt nu als voorbeeld een analyse van de narratieve 
niveaus in het gehele werk.  
 
Op grond van de discursieve geleding kan gesteld worden dat de aangegeven spatio-temporele continua in 
§ 11.2 een sterke samenhang vertonen met de erin verrichte handelingen. De hechte structuur van 
L'INCORONAZIONE DI POPPEA wordt bovendien onderstreept door de actegrenzen, al of  niet in de 
voorstelling versterkt door een afsluiting met balli. 65  Op het niveau van de bedrijven laten de 
onderscheiden handelingen zich omschrijven als (I): poneren en beramen, (II): voltrekken, (III): berechten. 
De proloog heeft hierbinnen een bijzondere functie omdat zij het kader vormt waarbinnen de gehele 
handeling betekenis krijgt. 
 
De belangrijkste actor voor het hoofdprogramma van L'INCORONAZIONE DI POPPEA lijkt de titel van het 
werk aan te reiken. Poppea's programma is echter bewerkt door Amore, terwijl Poppea Nerone manipu-
leert. De laatste tracht op zijn beurt Seneca te manipuleren. Het dramma in musica is dus in minstens vier 
lagen ontkoppeld. Schematisch: 
 Amore → {Poppea → {Nerone → {Seneca + volk en senaat}}} 
De andere manipulaties worden gegenereerd door de anti-programma's van de gewezen geliefden Ottone 
en Ottavia. De bespreking van de narratieve analyse begint met het in rangorde hoogste programma van 
Amore en de goden. 

het narratieve programma van Amore 

Als narratieve subjecten zijn in Fortuna, Virtù en Amore gedurende de proloog verschillende semantische 
waarden geïnvesteerd, waarbij de een de ander beoordeelt door de ontkenning van haar eigen (positieve) 
eigenschappen. Zo evalueert Fortuna geheel binnen haar eigen macht-competentie Virtù's lot als `zij die 
eerst regeerde en nu tot armoede is vervallen'. De opposities zijn te herleiden tot het onderscheid 
/extern/ vs /intern/ met betrekking tot erkenning en bezit: 
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 S1  S2  
 -externe erkenning  interne erkenning-  
 -('roem')  ('deugd')-  
 -extern bezit  intern bezit-  
 -('rijkdom')  ('wijsheid')-  
Fortuna    Virtù 
 niet-S2  niet-S1  
 niet-(interne erkenning)  niet-(externe erkenning)  
 -('corrupt')  ('roemloos')  
 -niet-(intern bezit)  niet-(extern bezit)  
 -('dom')  ('armoede')  

 
Deze strijd wordt onderbroken door het derde subject, Amore, die zich boven de genoemde kwaliteiten 
van de beide godinnen plaatst op basis van zijn almacht. Hij beheerst de componenten die een vorst 
machtig maken, de eigenschappen van Fortuna en Virtù, door zijn overwinning op de Tijd en de andere 
goden. Almacht en tijdloosheid vormen Amores waarden: 
S3 (Amore) 
-almacht (beheerst het lot, onderwijst de deugden) 
-eeuwig jong 
Ondanks de reeds verkregen erkenning van de beide godinnen, legt Amore zich een test op: door de 
wereld te veranderen zal zij hen overtuigen. Amore is als subject gericht op handhaving van de gereali-
seerde toestand waarin Amore conjunct is met de soevereiniteit. De dynamiserende transformatie is 
modaal van aard: Amore moet een persuasieve handeling bewerkstelligen. De overtuigende test beoogt de 
categorische overgang van de ene `geloofs'-toestand ('niemand zal Amore durven te bestrijden') naar de 
andere ('Amore kan de wereld veranderen'). Op het epistemisch vierkant kunnen de dynamiserende stadia 
waarin de junctie met het Ow (Amores almacht) zich bevindt aldus worden geprojecteerd: 

s1  s2 

zekerheid  uitsluiting 
(conjunctie)  (disjunctie) 
   
niet-s2  niet-s1 

waarschijnlijkheid  onzekerheid 
(niet-disjunctie)  (niet-conjunctie) 

 
Binnen de proloog passeert het programma van s2 (Fortuna en Virtù sluiten Amore uit) naar niet-s2 
(Fortuna en Virtù geven toe: ze kunnen niet stellen dat Amore niet de almacht bezit). De door Amore 
gewenste transformatie is die van niet-s2 naar s1 (Fortuna en Virtù stellen dat Amore de almacht bezit). 
Deze operatie van passieve naar actieve erkenning delegeert Amore door menselijke Subjecten (en het 
theatrale apparaat) te bewerken.  
 
Omdat het bij Amore om de erkenning door anderen gaat, valt de overeenkomst met Fortuna's externe 
waarde-object direct in het oog. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Poppea Amore en Fortuna in één 
adem noemt als haar adjuvanten. Amores usurpatie van Fortuna's gangbare rol om over uiterlijke omstan-
digheden te beschikken en de zon en de sterren te besturen is in de opera duidelijk naar voren gebracht. 
Het gegeven dat Amore een kind is, levert echter een complicatie op, met name wat de inclusie van Virtù's 
rol aangaat. Dat Amor als kind niet tot zinnelijke liefde in staat is, in tegenstelling tot zijn moeder Venere 
hoeft niet geproblematiseerd te worden. Maar wel zijn incompetentie tot het onderwijzen van de deugden. 
De bewering deugden te onderwijzen in de proloog is een pervertering van de vervulde rollen (opvoeder - 
opgevoede). Een pervertering die ook bij de gedelegeerde subjecten (Seneca - Nerone) een belangrijke 
ideologische rol vervult. Daar komt bij dat Amore in elk geval door Damigella als `ondeugend' wordt 
gekenschetst. 
 
Na de proloog verschijnt Amore nog tweemaal ten tonele, eerst als subject van handelen en in de slotscène. 
Aan het einde beoordeelt Amore de uitvoeringen van de menselijke subjecten als destinator, en wordt 
daardoor impliciet zelf  als Subject gesanctioneerd tot soevereine godheid, competent tot sanctionering. 
Tegen een dergelijke voorstelling van zaken zijn echter twee tegenwerpingen in te brengen. Allereerst 
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wordt de status van de gedelegeerde handeling twijfelachtig op het moment dat Amore zèlf  de moord op 
Poppea verhindert. Ten tweede moet Amore zijn moeder Venere verzoeken om de apotheose van Poppea. 
Venere is weliswaar `welwillend in alles wat Amore behaagt', maar dat neemt niet weg dat Amore hier als 
persuasief  subject verschijnt, niet zelf  competent tot sanctionering. 
 
De functie van de twee andere goden is direct gelieerd aan Seneca als onderdeel van het paradigma rond 
Virtù. Seneca wordt tweemaal rechtstreeks door hen aangesproken. Het gaat om Pallade en Mercurio. 
Pallade constateert slechte voortekens aan de hemel, dus in de sfeer van Fortuna, die Seneca's einde 
aankondigen. De bevestiging van deze annunciatie levert naar conventie Mercurio, bemiddelaar tussen 
menselijk intellect en goddelijke wijsheid. Zijn rol als bemiddelaar tussen hemel en aarde én zijn snelheid 
worden in zekere zin belachelijk gemaakt door de muzikale figuur die hem begeleidt terug de ‘hemel’ in.  

 
 
Een eventueel anti-programma om Seneca's dood te voorkomen komt niet ter sprake. Beide goden zijn 
niet competent zich tegen Amores programma te weer te stellen. 

het programma van Poppea en Nerone 

In bepaalde opzichten is Poppea's positie vergelijkbaar met die van Amore: ook haar gaat het in de eerste 
plaats om externe erkenning van haar liefde en haar macht. Voor het overige is Poppea's handelen als 
subject gericht op handhaving van de gerealiseerde toestand waarin zij conjunct is met beantwoorde liefde. 
De dynamiserende transformatie betreft de verwerving van openbaar erkende macht en liefde, specifiek 
van /niet-schijnen + zijn/ van de liefde naar /schijnen + zijn/. Poppea's machtslust programmeert hiertoe 
op de pathemische dimensie een potentieel subject van handelen dat alles wil doen om haar macht te 
verwerven. Deze passie bestaat uit een verketening van handelen: verleidingen, manipulaties, en martelin-
gen. Het subject verandert dus van modale uitrusting en doorloopt een reeks vergankelijke modale 
identiteiten. 
 
Allereerst manipuleert zij Nerone, een bewerking waartoe zij onder andere in staat is door diens liefde. De 
aantrekkingskracht die Poppea's schoonheid bezit maakt haar begeerlijk en zodoende competent tot het 
verrichten van een aantal manipulaties op Ottone en Nerone. Terwijl Ottone zijn disjuncte relatie met het 
begeerde object in een visuele isotopie beschrijft, wordt Nerone veel meer met een tactiele isotopie 
beschreven. De conjunctie en het verlangen deze te handhaven worden door Poppea aangemoedigd door 
deze lichamelijke isotopie te benadrukken. 
 
De erkenning kan alleen verkregen worden door de verstoting van Ottavia. Poppea moet Nerone daarom 
bewegen van `Rome mag niet weten van ons geheim' naar `Rome moet onze liefde erkennen'. De 
hindernissen op deze weg zijn het volk en de senaat. Deze vinden hun exponent in Seneca. Het is 
Nerones taak Seneca ertoe te bewegen in te stemmen met het voorgenomen huwelijk.66 Nerone is echter 
niet competent tot manipulatie van Seneca: Nerone overtuigt niet met rede, maar dwingt met macht. 
Poppea moet andermaal de keizer manipuleren om de filosoof  uiteindelijk te elimineren. Zij gebruikt 
daarvoor Nerones zwakste plek en liegt hem voor dat Seneca hem in zijn almacht aantast. Hierdoor wordt 
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de thematiek `erkende almacht' extra benadrukt. Dit hulpprogramma waarmee Poppea Seneca's dood 
bewerkt door hem als uitvoerder van een anti-programma op het gebied van de keizerlijke macht af  te 
schilderen, voltooit Poppea's hoofdprogramma. Poppea en Nerone kunnen trouwen. 
 
De middelen waarmee Poppea Nerone manipuleert tot (taal-)handelingen zijn  veelzeggend: de eerste keer 
spreekt zij hem aan op zijn liefde voor haar, de tweede keer op zijn soevereiniteit, beide elementen die 
binnen het domein van Amore liggen. Haar handeling is voor alles cognitief  van aard: Poppea weet te 
manipuleren door het subject te /doen-willen/ (van haar liefde) en vervolgens te /doen-weten/ (van 
Seneca's `verraad'). 
 
Bij een vergelijking van de begin- en de eindsituaties met betrekking tot de liefdesrelaties blijkt duidelijk 
dat Amore alleen met zijn naam naar de liefde verwijst: deze blijven identiek. 
Nerone bemint Poppea en Poppea bemint Nerone 
Ottone bemint Poppea en Drusilla bemint Ottone 
Ottavia bemint Nerone. 
De semantische isotopieën echter, waar het gaat om de junctie met beantwoorde liefde door de beminde 
kunnen als volgt worden weergegeven: 
  

  waarheid   
 s1  s2     
 zijn  schijnen  
geheim    leugen 
 niet-s2   niet-s1      
 niet-schijnen  niet-zijn     
  onwaarheid   

Nerone en Poppea bewerken een transformatie van geheim naar waarheid. Ottone overkomt een 
transformatie van leugen naar onwaarheid; terwijl Ottavia een dergelijke transformatie al achter de rug 
heeft. Drusilla ondergaat een transformatie via onwaarheid naar leugen terug naar onwaarheid. 
Waar in de beginsituatie een combinaties met s1, `zijn', bestaat, is sprake van een euforische transformatie, 
terwijl alle gecombineerde beginsituaties met het element niet-s1, `niet-zijn', in zich dysforisch worden 
gedynamiseerd. 
De veridictorische categorie speelt tevens een rol in Ottones liefdesverklaring aan Drusilla, zijn travestie 
en haar schuldbekentenis. 
 
De optredende transformaties hebben echter vooral betrekking op macht middels liefde, zoals de proloog 
al aangeeft. Dezelfde figuren bezien vanuit hun machtsstatus geven wel duidelijk een verschil tussen begin- 
en eindsituatie te zien: 

beginsituatie:  eindsituatie: 
Nerone is keizer  Nerone is keizer 
Poppea is van geringe status  Poppea is keizerin 
Ottone is aangesloten bij de keizer  Ottone is verbannen 
Drusilla is vertrouwelinge van Poppea  Drusilla is verbannen 
Ottavia is keizerin  Ottavia is verbannen 

 
De vergelijking tussen beide leert dat alleen Poppea in status is verhoogd, terwijl de anderen, met 
uitzondering van Nerone, in status verlaagd zijn. Bovendien is opvallend dat alleen Poppea en Nerone een 
wederzijdse liefdesrelatie delen. Dit ondersteunt de hiervoor reeds vermelde veronderstelling dat 
L'INCORONAZIONE DI POPPEA erkende macht middels liefde thematiseert, een element dat in het duet 
van de proloog muzikaal al heel duidelijk is uitgewerkt. 

het programma van Ottone, Ottavia en Drusilla 

Naast de interactieve liefde (Poppea - Nerone, Valletto - Damigella) en het solitaire verlangen (Ottone, 
Drusilla) speelt de `gekrenkte liefde' een grote rol binnen de narratieve dynamiek. Zowel Ottone als 
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Ottavia vertrekken vanuit een rol als gerealiseerd subject, conjunct met het begeerd object. Hieronder is 
exemplarisch een aantal onderdelen van hun emotioneel traject besproken. 
 
De verschillende fasen die Ottone doorloopt zijn in I,1 contrastrijk gemanifesteerd. Allereerst wordt de 
waarde die het object voor Ottone heeft met universele waarden van kosmische proporties bekleed. 
Tegelijk wordt het exclusieve bezit van deze zo universele waarde door het subject opgeëist: `het is mijn 
zon'. De grootste waarde bestaat in het gegeven dat de attractie van het object op alle niveaus domineert. 
Deze cohesieve kracht ligt buiten het domein van het subject en wordt voorgesteld als onontkoombaar. 
Het /moeten-zijn/ en /geloven-zijn/ van de gehechtheid, de conjunctie tussen subject en object is 
eveneens op alle dimensies geprojecteerd: zowel op het weten (cognitief) als het voelen (thymisch) en het 
bewegen (pragmatisch). 
 
Deze volledige overgave van het gespannen subject aan het begeerde object wordt plots doorbroken met 
behulp van de isotopie van het `zien'. Dit maakt de vertrouwensbreuk schrijnend, want - zoals Barthes 
schrijft - `het zien is pijnlijker dan weten: het beeld, dat is datgene waarvan ik ben uitgesloten, ik ben niet 
in beeld'.67 Ottone zegt letterlijk in I,11: `Ad altri tocca in sorte ber il licor e a me guardar il vaso. Aperte 
son le porte a Neron ed Otton fuori è rimaso'. Ottones euforische droombeeld wordt in één klap 
getransformeerd naar een dysforische realiteit. Hieruit ontstaat een emotioneel traject met verschillende 
fasen. In het zien van de vertrouwensbreuk is de eerdere liefdesbetuiging gênant: het geloof  aan de exclu-
sieve conjunctie, voorgesteld als een geheim (zijn + niet-schijnen), wordt herwaardeerd als leugen (niet-
zijn + schijnen): `ik aanbad marmer'. Na deze beschaamde fase, volgt een toestand waarin Ottone zich zijn 
geliefde - plezier hebbend met de rivaal - voorstelt. Vervolgens bevraagt Ottone het geschonden 
vertrouwen dat een voorwaarde vormde voor de verbintenis. Door het /doen weten/, bij Ottone 
bemiddeld door het zien, wordt het subject gemanipuleerd tot een ethische evaluatie. De esthetische fase 
die de geliefde als object behandelt, maakt hier dus plaats voor een ethische fase waarin de geliefde als 
subject is benaderd. 
 
Een dergelijke moralisering gebeurt pas na een vertrouwensbreuk: Ottone in I,1; Ottavia in I,5 en Drusilla 
in I,13. Er bestaat derhalve een verschil tussen de leedverwekkende esthetische fase en het gebrek aan 
respect van de beminde. Deze wordt verbonden aan een /weten/ met betrekking tot de eigen `waarde' van 
het subject: `Io son quell'Ottone che ti seguì, che ti bramò etc.' Actantieel meet het subject zich hier de rol 
van destinator aan, die de verdiensten van het subject meet en de (verbroken) conjunctie tot een recht 
transformeert. Expliciet is deze rolwisseling aan de oppervlakte gekomen, waar Drusilla zich beroept op 
`il tribunal d'amor talor giustizia fa' (I.13). Voor degenen die een liefdesrelatie genieten daarentegen, lijkt 
de ethische component volledig naar de achtergrond verdrongen. De amoureuze esthetiserende visie van 
Nerone verhindert dat deze zijn geliefde als ethisch subject beproeft. Daarbij is het verschil - al is het 
sporadisch - met de sociaal lager geplaatste Valletto en Damigella tekenend. 
 
Het recht dat Ottone meent te hebben op een exclusief  bezit van een subject-object dat niet langer in zijn 
bezit is, verwordt tot een smartelijke verwijdering. Beide afgewezen subjecten worden trouwens in eerste 
instantie gekenmerkt door een niet-handelen bij het verschijnen van een dysforische geactualiseerde 
toestand. Bij Ottone overheerst de droefheid zijn boosheid. Ottavia's boosheid daarentegen breekt wèl 
sterk door haar overwegend beheerste affecten heen, culminerend in haar vervloeking: `fulmini, fulmini'. 
Hier is het impulsief  `gedrag' nog een toevallige onderbepaling van de modale basiscompetentie. Deze 
onweerstaanbare inchoatieve spanning, deze impulsiviteit kan uiteindelijk weer tot bedaren gebracht kan 
worden. De impuls is van belang als voorbereiding op haar latere haat in II.9. In haar eerste scène 
beteugelt Ottavia haar hevige affecten echter nog en weerstaat Amores poging via de min haar deugdzaam 
verdriet om te zetten in plezier: `wreek je door een minnaar te nemen'. Virtù's invloed op Ottavia is dan 
nog te groot. Seneca, de meest invloedrijke opponent van Poppea's machtsstreven, adviseert Ottavia 
vervolgens zelfs haar lot te dragen, waardoor de geactualiseerde toestand behouden blijft. Ottavia verzoekt 
Seneca niettemin er zorg voor te dragen dat volk en senaat aan haar zijde blijven. Het anti-programma 
rond Ottavia toont al met al een inverse beweging van haar oorspronkelijke deugdzaamheid en ethische 
overwegingen vandaan. Dat vormt een belangrijk verschil met Ottone die juist een steeds ethischer 
houding aanneemt. 
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De aard van beider ethische evaluatie is echter van meet af  aan al wezenlijk onderscheiden. Ottone 
hanteert een individuele ethische code om zijn recht op de conjunctie met Poppea te beargumenteren. 
Ottavia manifesteert met de thematisch rol van de echtgenote in deze context de sociale ethische code. 
Het onrecht dat haar is aangedaan is veralgemeniseerd tot een voortdurend herhaalde morele marteling. 
Vrij geboren en tot slaaf  getrouwd zijn vrouwen gedwongen hun eigen beulen te baren. De breuk in de 
vertrouwensband krijgt hier duidelijk een sociale ethische dimensie. Bij Ottavia's rivale is een omgekeerde 
beweging zichtbaar: vooralsnog is de conjunctie gebaseerd op verlangen. Maar Poppea modificeert deze 
tot een vertrouwensband: de keizer dient een eed af  te leggen terug te zullen keren (I.3). 
 
Het is opvallend dat van de drie gekrenkte liefdes alleen Ottavia uiteindelijk zich oriënteert op haar rivaal. 
Maar Ottone en Drusilla, en aanvankelijk Ottavia vergelijken zich niet met het subject dat conjunct is met 
hun begeerd object. Voor Ottone en Drusilla is de rivaal onaantastbaar door hun machtsverhouding. De 
rivaal is op geen enkele manier met hen vergelijkbaar, waardoor wedijver of  confrontaties mogelijk zouden 
zijn. Deze superioriteit is dermate dominant dat zij geen mobiliserende functie vervult, maar juist een 
stabiliserende. De dynamiek wordt hier gegenereerd vanuit de vrijheid die de eertijdse partner neemt. Dit 
/kunnen/ dwingt het verlaten subject tot een /moeten/. De conjunctie van de anderen is voor hen 
gemodaliseerd tot een /moeten-niet-zijn/. 
 
Niettemin blijft er vertrouwen op een mogelijke conjunctie met en exclusief  bezit van het begeerde object. 
Dat geldt voor zowel Ottone, Drusilla als Ottavia. Drusilla's argwaan ten aanzien van Ottones liefdesbe-
tuigingen geven enerzijds blijk van dit resterend vertrouwen in de mogelijkheid, het /kunnen-zijn/ van een 
verbintenis, anderzijds van een /niet-geloven-zijn/. De breuk van het vertrouwenscontract creëert een 
wantrouwend cognitief  subject. Deze cognitieve dimensie is echter gespannen: het wetenswaardige is van 
erg grote waarde. Het /kunnen-zijn/ zet het subject aan te willen observeren en ondervragen. Dit deel van 
het emotioneel traject is gemanifesteerd in I.10 en I.11. De transformatie die hier plaatsvindt naar /niet-
kunnen-zijn/ is tevens muzikaal vorm gegeven. In de confrontatie tussen Ottone en Poppea lijken de 
ritornelli als anti-programma's te werken, omdat ze een `scheidingswand' vormen tussen het subject en 
zijn gemist en begeerd object. Maar de kracht van deze betekenis wordt wel gerelativeerd door het gegeven 
dat het gebruik van ritornelli (verkleinwoord van ‘terugkering’) in deze vorm ten tijde van Monteverdi 
conventioneel is. De exclusie, in I.10 wederom gemanifesteerd door een observerende Ottone, brengt 
Ottone bij Poppea als geactualiseerd subject. De verwerving van het /weten-niet-zijn/ geeft de zekerheid 
overwonnen te zijn. Ottones poging om Poppea te herwinnen is mislukt, doordat zij zich manifesteert als 
`speelbal' van het lot: zij mag en wil haar macht en lot niet ontlopen. 
 
Ottones `angst' door Poppea's verraad vermoord te worden is gefundeerd op het dysforisch verwachten 
een gerealiseerd subject te worden (een beduchte conjunctie met anti-object `dood').  Dit beangstigend 
toekomstbeeld modaliseert hem met een /willen-niet-zijn/. Deze modale lading dynamiseert het subject 
tot een anti-programma. Maar deze opening wordt afgezwakt door Drusilla's tussenkomst. De 
mogelijkheid van een andere conjunctie die Ottones `eigen' waarde weer vergroot, wordt met beide 
handen aangegrepen. Drusilla koestert argwaan tegenover Ottones liefdebetuigingen. Maar Ottone 
overtuigt haar ervan dat zij op zijn liefde kan vertrouwen. Drusilla wil hem wel geloven, en het argument 
dat hij gebruikt: de liefde is nu eenmaal grillig en kan van het ene moment naar het andere opvlammen, 
volstaat kennelijk voor haar. Net als Poppea manifesteert Ottone zich als speelbal, maar hier wordt 
argwaan omgezet in een hernieuwd vertrouwen in de conjunctie. Voor het geloven in de verbintenis is dit 
vertrouwen essentieel. Dat Ottone hier als onbetrouwbaar wordt gepresenteerd draagt bij aan de spanning 
die voortdurend tussen liefde en moraal wordt aangebracht. Daarnaast blijft de liefde voor Poppea 
voortduren en doet Ottone uiteindelijk afzien van zijn voornemen haar te doden. Samen met Drusilla's 
liefde en Ottones deugdzaamheid ('ma in paradiso') resulteren in een verzoening van Ottone met zijn lot. 
Het is de deugd die uiteindelijk over Ottone domineert. 
 
De strijd tussen liefde en ethische overwegingen wordt tweemaal op de spits gedreven, een maal bij 
Ottone en de andere keer bij Drusilla. In beide gevallen wordt duidelijk dat bij een dergelijke extreme 
passie het subject zich verdubbelt in een gespletenheid van het `zijn' in een zijn-voor-zich en een zijn-
voor-de-ander. De monologische uitingen van de gepassioneerde subjecten worden door de anderen als 
gemompel opgevangen en krijgen daarmee een extra dramatische motivatie. Seneca's dood bewerkt een 
omslag in Ottavia's houding. Wanneer Seneca dood is wreekt Ottavia zich en gebruikt net als Nerone 
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eerder nu haar keizerlijke macht om een doodvonnis te laten voltrekken. Zij draagt Ottone op Poppea te 
doden. Hier verkrijgt het anti-programma opnieuw een transformerende dynamiek. Maar ook dit 
programma wordt niet door het gedelegeerde subject Ottone gerealiseerd, door het ingrijpen van Amore. 
 
De eerder genoemde gespletenheid heeft direct repercussies op Ottones competentie tot handelen. 
Ottone zoekt daartoe andere gedaantes om alsnog het vermogen te verwerven de moord te voltrekken. 
Het veelvuldig wisselen van actantiële rollen is kenmerkend voor zijn instabiliteit. In dit geval 
getextualiseerd door onder meer de kleding van Drusilla aan te nemen, om deze vervolgens te verwisselen 
voor het beeld van een slang. Een dergelijke splitsing kan eveneens resulteren in een prefiguratie van 
intersubjectiviteit. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Arnalta in III.6, waar zij enerzijds een zelfbeeld geeft en 
anderzijds haar zijnswijze als `subject voor de wereld' toont. Maar ook Ottone, in de tuinscène weer 
volgens de isotopie van het zien gemanifesteerd, is uiteindelijk verstrengeld in de keuze tussen plicht en 
liefde. Amor overwint hier. De kracht van de overwinning is echter afhankelijk van het gegeven of  de god 
als een externe dan wel als een interne kracht beschouwd wordt. 
 
Drusilla wordt eveneens in een situatie gebracht waarin de liefde wint als ze moet kiezen tussen onschuld 
en haar liefde voor Ottone. Bij beiden heeft op een kardinaal moment de liefde de overhand genomen, 
zodat zij uiteindelijk op het terrein van liefde (vriendschap) en deugd hun gebrek aan fortuin compenseren. 
Opvallend is dat Ottone zijn angst overwint en aan Nerone schuld bekent. Noch door Amore, noch door 
Nerone acht Ottone zich gestraft. De sanctionering van Drusilla en Ottone wordt door hen zelfs als 
euforisch gekenschetst. Men kan in dit perspectief  met recht spreken van `Amors triomf'. Bij Ottavia 
daarentegen heeft de haat, tegenpool van de liefde, haar deugdzame component verdrongen: zij is de enige 
die volslagen ontredderd afscheid moet nemen.  

muzikaal-narratieve elementen en emoties 

De narratieve dynamiek steunt voor een groot deel op structuren van emotionele en ethische aard. In 
interactie met de linguïstisch gemanifesteerde narratieve programma's zijn muzikaal euforische en 
dysforische toestanden gegenereerd. Hier worden ze besproken in zoverre zij de temporele structuur 
aangaan. 
 
De meest evidente emotie die in L'INCORONAZIONE DI POPPEA voorkomt is liefde. De wederzijds 
gevoelde liefde doet een voortdurend handhaven van de conjunctie verlangen. Deze genietende toestand 
manifesteert zich aan het slot bij Poppea en Nerone en wordt in stand gehouden door voortdurende 
herhaling op verbaal en muzikaal terrein. Ofschoon dit narratief  programma een stabiliserende tendens 
vertoont, gaat het nooit om een statisch gegeven: het `handhaven' vormt duidelijk een voortdurend, her-
haald handelen. Zo gaat het handhaven van gerealiseerde euforische toestanden gepaard met het aldoor 
herhaald regelmatig dalend tetrachord ostinato, meestal in G. Het is van belang daarbij aan te tekenen dat 
de muzikale figuur van het dalend ostinato tetrachord ook een sterk dysforisch aspect kent, zij het in de 
frygische toonsoort: volgens Rosand is het immers vrijwel uitsluitend verbonden met het genre van de 
lamentatio.68 De verhouding van de intervallen is uiteraard verschillend, maar het blijft wel een dalend 
tetrachord. Hierdoor kan deze muzikale figuur zowel een euforisch als een dysforisch aspect krijgen.69  
 
De toestand van genieting komt voor bij Fortuna en Virtù, bij Valletto en Damigella, bij Lucano en 
Nerone en aan het slot bij Poppea en Nerone. Het is thematisch van betekenis dat deze toestand bij 
Poppea en Nerone pas helemaal aan het einde voorkomt. Op narratief  niveau is dan uiteindelijk sprake 
van `vervulling'. Nerone bevindt zich weliswaar eerder (tijdens het duet `bocca, bocca' met Lucano) in een 
dergelijke toestand, maar hij is dan dusdanig verrukt dat de herhaalde beweging van het duet wordt 
onderbroken. De onbereikbare liefde wordt, zoals reeds aangestipt, muzikaal weergegeven door ritornelli 
die als `scheidingswand' tussen het subject en zijn gemist en begeerd object fungeren. De scènes tussen 
Valletto en Damigella en tussen Nerone en Lucano volgen direct op Seneca’s laatste scène.70 Ook in de 
daarop  volgende scène (II,8) komt het dalende tetrachord voor als Ottone zijn gemankeerde liefde 
bezingt. In alle drie de scènes is de liefde in zekere zin tevens dysforisch geaspectualiseerd.71 In de scène 
tussen Valletto (die de liefde overigens in termen van smaak benadert, zoals Ottone eerder visuele en 
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Nerone tactiele metaforen gebruikt) en Damigella is de liefde een ‘ondeugend kinderspel’. In het duet 
tussen Nerone en Lucano is Nerones expressie excessief.  
 
In het verlengde van de genietende toestand ligt het verlangen naar liefde. Verlangen naar liefde heeft een 
mobiliserende strekking, een tendens om de plaats en het tijdstip van de conjunctie met het begeerde 
object zo dicht mogelijk bij het hier en nu te projecteren. In dit dramma in musica gaat een dergelijke 
geactualiseerde euforische toestand een aantal malen vergezeld van muzikaal circulaire vormen. Opvallend 
is bijvoorbeeld dat de subjecten verlangen de kern van een circulaire vorm te bereiken: op linguïstisch 
niveau de geliefde als `zon', in een `omhelzing' et cetera; op muzikaal niveau door de accentuering van een 
uniek middendeel in terugkerende omringende delen (ABA, ABCBA).  
 
Anders dan deze `inkapselende' werking van het subject dat zich al in conjunctie waant, is het volgende, 
iets algemener programma. Algemener, omdat het hier niet uitsluitend om verlangen naar liefde gaat, maar 
om de markante interactie tussen linguïstische en muzikale structuren waar tegelijk vocale lijnen en de bas 
uiteenlopen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor in I.1 waar de baslijn Ottone geen `ontspanning' op de 
grondtoon `gunt'. De vocale lijn is wèl langere tijd conjunct met de grondtoon en vormt daardoor 

afzonderlijk een gerealiseerde toestand (Svocaal ∩ Ogrondtoon). In samenhang met de bas bestaat echter gedu-

rende langere tijd een geactualiseerde toestand (Sbas ∪ Ogrondtoon) (Zie notenvoorbeeld I,1 {1-5}). Een 
dergelijk procédé levert spanning op doordat /stabiliteit/ en /instabiliteit/ synchroon gepresenteerd 
worden. In dit geval kan men met Osthoff  argumenteren dat hier de muziek het `willen maar niet kunnen' 
van Ottone illustreert.72 Dat zou zeker in de lijn van Greimas' semiotiek erg verleidelijk zijn, mits men de 
andere plaatsen waar ditzelfde procédé zich voordoet niet vergeet, namelijk: 
 
Proloog: {143vv}  Amore `vostro sovrano il nome datemi'; 
I{655vv}  Ottavia: `in braccio di Poppea tu dimori felice'; 
I{1376}  Nerone: `tributo d'altro honore che di solo silenzio'; 
II{640}  Ottone: `voglio esser Clitia'; 
II{1064}  Poppea: `fammi sposa'; 
II{1142-1180}  Arnalta's slaaplied. In dit laatste geval `zwijgt' de strofenbas voor de laatste twee 

eindes, waar deze eerst telkens een stijgende lijn vertoont. Dit gebeurt tegelijk met de 
woorden `pace' en `dormite'. 

II{1226}  Amore: `del periglio prede'; 
II{1246}  Amore `rubelle'. 
 
Uit de voorbeelden blijkt dat dit muzikaal procédé optreedt in samenhang met linguïstische narratieve 
programma's waarin het subject disjunct is van zijn verlangd waarde-object: Amore van de erkenning van 
zijn souvereiniteit, Ottavia van liefdesgeluk, Nerone van woorden om Poppea te vereren, Ottone van 
Poppea, Poppea van het keizerlijk huwelijk, Poppea in het Arnalta's slaaplied van rust, en Amore 
waarschuwt voor het gebrek aan waakzaamheid van de mens in zijn aria. 
 
Verwant hieraan zijn de muzikale figuren waarin bijvoorbeeld Seneca over standvastigheid spreekt, 
insisterend op de grondtoon, terwijl de strofenbas daalt en blijft bewegen (I{1080-1082} `costante e forte 
e forte').73 De verwantschap ligt ook op narratief  terrein omdat in beide gevallen twee diverse niveaus van 
enunciatie opereren, die gezamenlijk een betekenis vormen: het uitings-niveau van het personage-subject 
en het niveau van de muzikale enunciatie. 
 
Hier en daar creëert de muzikale interactie een episerend effect met commentaar op primair enunciatie-
niveau. Bijvoorbeeld als eerder elkaar weerstrevende actanten evolueren (Fortuna en Virtù) tot een 
collectieve actant, waarmee de verenigende kracht van Amore wordt aangegeven. Wel moet hierbij worden 
opgemerkt dat de zanghandeling als onderdeel van het uitings-niveau van het personage-subject problema-
tisch kan zijn. Met uitzondering van de scènes in de tweede acte tussen Arnalta en Poppea en tussen 
Lucano en Nerone, waar het expliciete zingen en `spreken' duidelijk van elkaar gescheiden zijn, ligt het het 
meest voor de hand om het zingen niet als bewust zingen van de personages aan te merken.74 Maar waar 
precies de grens tussen paralinguïstische elementen en muzikale ligt is moeilijk, zo niet onmogelijk aan te 
geven. Zingt het personage `cantiam' of  spoort hij aan om te gaan zingen? En hoe ligt deze problematiek 
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bij Valletto's beschimping van Seneca's holle frasen, `e son canzoni', waarvoor de maatsoort wisselt van 
binair naar ternair?75  
 
Dit geldt ook voor de momenten waarop narratieve manipulaties werkzaam zijn. Met name Poppea zet 
dan vaak in met een sext of  intervallen die een harmonische oriëntatie bemoeilijken. De door het contrast 
duidelijkste illustratie hiervan is te vinden in I,3. Nerone zingt in een gedecideerde cadens `lascia ch'io par-
ta'. Poppea's uiting sluit aan met een kwartsextakkoord. Daarnaast wordt door het overnemen of  juist 
totaal negeren van het muzikaal idioom van de gesprekspartner veelvuldig gemanipuleerd. Seneca blijft 
bijvoorbeeld in zijn redetwist met Nerone lange tijd in kalme declamatie tegenover de steeds meer 
geagiteerde toonzetting bij Nerone. Uiteindelijk bedient Seneca Nerone op diens eigen wijze van repliek 
om hem tot inzicht te manen.76 

11.6 Fundamenteel niveau 

De geschiedenis van Poppea eindigt in een voor haar (en Nerone) euforische situatie. Deze is bepaald 
door de verworven erkenning van haar liefde, maar vooral van haar macht. De sanctionering van haar 
macht deelt zij met haar destinator Amore, hoewel het laatste aspect niet als zodanig getextualiseerd is. 
Het verlangen naar erkenning vormt mijns insziens een fundamentele waarde in L'INCORONAZIONE DI 

POPPEA als volgt onderscheiden binnen de proprioceptieve categorie: 
exteroceptieve erkenning  interoceptieve erkenning 
Amore, Fortuna, Poppea, Nerone  Virtù, Amore, Seneca, Ottone, Ottavia, Drusilla 
   
interoceptieve miskenning  exteroceptieve miskenning 
Ottone, Ottavia  Seneca, Ottone, Ottavia, Drusilla 

 
Het axiologisch schema van L'INCORONAZIONE DI POPPEA is echter veel gecompliceerder omdat 
verschillende combinaties van waarden uit verschillende categorieën op het zojuist gepresenteerde vierkant 
zijn geprojecteerd. De erkenning geldt niet dezelfde soorten waarden. De exteroceptieve er- en 
miskenning betreffen macht. De interoceptieve waarden liggen op ethisch terrein. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat macht en deugd in tegenstelling zijn gebracht: de verwerving van macht onder-
stelt ondeugd (wetteloosheid) en vice versa.  

macht  deugd 
   
ondeugd  onmacht 

 
De twee antipoden in L'INCORONAZIONE DI POPPEA die deze waarden het sterkst vertegenwoordigen, 
Seneca en Poppea, zijn direct gekoppeld aan goddelijke destinatoren. Deze sanctioneren hen met een 
apotheosis. Seneca als mens onder de goden, Poppea als godin onder de mensen. Beide combinaties: 
macht + ondeugd, en deugd + onmacht vormen euforische situaties. 
 
Naast deze tegenstelling is de oppositie /rede/ vs /passie/ ingezet om machtig danwel deugdzaam te 
leven. Wat het thema /passie/ aangaat is met name het gegeven van wederzijdse liefde 
betekenisonderscheidend. 

rede  passie 
(als wederzijdse liefde) 

    
¬passie 
(als wederzijdse liefde) 

 ¬rede 

Rede en passie worden als omgekeerd evenredig gepresenteerd. Extreme polen vormen respectievelijk 
Seneca, die passieloos is getoond en Nerone.  
 
De gepresenteerde axiologische waarden verraden nergens een ethische voorkeur: Seneca is op het eerste 
gezicht - louter op het werk alleen afgaande - in wezen de enige deugdzame, maar zijn wijsheid is te 
abstract voor het menselijk leven. Bovendien wordt hij als ‘pedant’ (door de soldaten in I,3) gezien, met 
wijsheden in de vorm van louter liedjes (Valletto, I,6). Hoewel het hier uitingen van komische figuren 
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betreft, heeft Seneca volgens Carter inderdaad twee kanten: enerzijds de filosoof  die bereid is voor zijn 
principes te sterven, maar anderzijds de cynicus die zijn positie aan het hof  van Nerone omwille van de 
roem en welvaart handhaaft.77 Dit geldt evenzeer voor de muzikale aspectualisering: de bas, zijn stemtype 
behoort in deze tijd de ernstige rollen toe, maar anderzijds vertoont hij een sterke neiging tot lyrische 
arioso passages, die hem – nog steeds volgens Carter - weer meer feminiene trekken geeft.78 
 
Deugdzaam kan men alleen leven als bevriende bannelingen: Seneca wordt letterlijk de hemel in geprezen, 
Drusilla en Ottone vertrekken als vrienden, verstoken van wederzijdse liefde. Het gelukkige liefdespaar dat 
het werk afsluit heeft zich verbonden middels moord en leugen. Overigens geldt een in ethisch opzicht 
negatieve aspectualisatie niet uitsluitend Poppea en Nerone. Ook het enige andere liefdespaar, de page en 
de hofdame, wordt verbonden middels een `ondeugdelijke' machinatie, een `stout' spel, hetgeen in zekere 
zin ook geldt voor de excessieve hartstocht die Nerone uitdrukt in het duet met Lucano. Zo zijn alle 
liefdesrelaties feitelijk geperverteerd of  op zijn minst onvolkomen, in overeenstemming met de eerder 
genoemde opvattingen van de Incogniti. 
 
De karakterisering van Seneca is meermaals als toetssteen voor de interpretatie van het gehele werk 
ingezet, waarbij zijn melisma’s (zie het notenvoorbeeld hieronder) ofwel als “idioot madrigalisme” worden 
getypeerd (McClary, Heller), als retorisch middel om de angel uit eventuele kritiek van de censuur te halen 
(Rosand), of  als meester van de retorica  (Calcagno 2003) .79 

 
I,6, {892-95} 
 
De hiervoor genoemde complexiteit van de axiologische schema’s is voor een belangrijk deel gevormd 
door de de tensieve categorieën van /aantrekken/ vs /afstoten/, /insluiten/ vs /uitsluiten/, /expansie/ vs 
/condensatie/ en /iterativiteit/ vs /eenmaligheid/ die de mogelijkheid tot dynamiek openen en zo de 
muzikale temporaliteit op discursief  niveau genereren. In veel gevallen gaat het om semantische 
betekenissen die door temporele expansie nadruk krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van melisma’s.  
 
Het verlangen naar een euforische waarde genereert het ‘aantrekken’ van krachten die leiden tot evenwicht 
of  juist tot een verstoring van een dysforische toestand door waarden als ‘erkenning’, ‘macht’, ‘deugd’, 
‘liefde’. Manipulaties op linguïstisch terrein gaan zoals reeds gesteld samen met harmonische of  ritmische 
instabiliteit. Het in muzikale tekens getextualiseerde gebrek kent een variant waarin het mechanisme van 
aantrekken en afstoten gelijktijdig aanwezig is: bijvoorbeeld de lopende bas met daarnaast reïteratie van de 
vocale lijn op de grondtoon. 
 
Veelvuldig worden /aantrekken/ en /afstoten/ gemodificeerd door de gradualiserende invloed van de 
oppositie /expansie/ vs /condensatie/. Bijvoorbeeld wanneer de oplossing naar relatieve harmonische 
stabiliteit wordt `uitgesteld' door een vertraging. Iets dergelijks geldt voor de momenten waarop simultane 
stemmen niet synchroon lopen (bijvoorbeeld de struikelende achtervolging van Ottone door Arnalta na 
zijn moordpoging). Een euforisch aangemerkt gebrek wordt gegenereerd met een combinatie van /expan-
sie/ en /aantrekken/. Dit geldt ook voor de cyclische muzikale vormen, gebaseerd op herhaling, expansie 
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van het eerste deel. Het /insluiten/ van het begeerd object kan cyclisch gemanifesteerd worden ('ring', 
`omhelzing'), maar in de hier gehanteerde muzikale vormen wordt dit effect gegenereerd door op de 
lineaire vorm identieke figuur te laten terugkeren (ABA').  
 
Dysforisch aangemerkte situaties komen in L'INCORONAZIONE DI POPPEA voort uit nìet gradueel 
gemodificeerde categorieën. Logische demarcaties als `Ma' gaan muzikaal gepaard met figuren die op 
diepteniveau gegenereerd zijn door het /afstoten/ van de gevolgde ritmische of  harmonische stabiliteit. 
De tegenstellingen ingezet met `ma' worden bijvoorbeeld doorgaans muzikaal weergegeven door een 
stijging van een secunde in de vocale lijn en een daling van een secunde in de baslijn. Deze zijn temporeel 
/punctueel/ weergegeven. Dysforische elementen kunnen ook herhaald worden, maar dan zijn ze 
gemodificeerd door de categorie /iterativiteit/ vs /eenmaligheid/: er vormt zich geen middendeel. 
Illustraties zijn bijvoorbeeld de opening van Ottavia's afscheid van Roma, en de `scheidende' ritornelli in 
de scène tussen Poppea en Ottone. 
 
Er is in L’INCORONAZIONE DI POPPEA een duidelijke relatie tussen de pathemische en performatieve 
dimensie, niet alleen op het niveau van de net genoemde representatie van loopbeweging (Arnalta’s 
struikelen); de frasering van de vocale lijnen volgt vaak de ademhaling die bij de uitdrukking van een 
bepaalde passie behoort: snelle ademhaling voor agitatie, langzaam en diep bij de expressie van liefde en 
een verstoorde ritmiek bij rampspoed.80 Een vaak aangehaald voorbeeld is het duet tussen Seneca en 
Nerone. Opvallend is uiteraard de figuur van de ‘stile concitato’ die een grote activatie representeert, 
vooruitlopend op of  in plaats van de mogelijkheid tot daadwerkelijk ageren. 
 
Maar meermaals vormen de tekstueel uitgedrukte axiologische waarden in samenhang met de muzikale 
expressie een andere dan de tekstueel gegeven betekenis. Een aantal voorbeelden van ironisering door de 
muzikale expressie ten opzichte van de tekstuele is al aangedragen. Meermaals leiden de muzikale 
herhalingen en melismatische extensies ook tot expansie van de tekst. Dat gebeurt op momenten van 
grote emotionele intensiteit; zij het de liefde en de genieting daarvan, dan wel het gemis en het lijden. De 
retorische verleiding bestaat zowel op het homodiëgetische niveau van de personages onderling als op het 
niveau van de externe communicatie, met name in passages met ternaire telsoorten. 
 
Een aantal malen is het spreken van een personage door een ander als ‘lied’ aangeduid: Seneca’s wijsheden 
(door Valletto) en Poppea’s droom keizerin te worden (door Arnalta). Door de uiting van een personage 
als muziek te kwalificeren lijkt de erin besloten verleiding of  overtuiging te worden gediskwalificeerd, een 
merkwaardig verschijnsel binnen een opera; althans voor de hedendaagse recipiënt. Dit vormt een reden te 
meer om L’INCORONAZIONE DI Poppea als een essentieel ambigu werk te waarderen. In het verlengde 
hiervan liggen ook de kennelijk ‘ouderwetse’ figuratieve madrigalismen die op auctorieel niveau ten 
behoeve van de karakterisering van de personages zijn ingezet.  
 
In de inleiding van dit hoofdstuk (§ 11.1) is opgemerkt dat het lastig is aan te geven hoeveel gewicht de 
carnavalperiode als voorstellingstijd toekomt81, maar meer nog geldt dit voor de commedia dell’arte-
aspecten die in deze opera zijn aan te geven.82 Als het accent op de rol van Lucano wordt gelegd, zoals 
Carter doet - het dispuut in de proloog is immers al een Lucanistisch topos 83  - dan verschuift de 
interpretatie meer de richting uit van een ‘paradoxaal encomion’, een verrassende of  onwelgevallige these 
die normaal gesproken niet verdedigbaar is, omdat de betrokken personages of  feiten onwaardig zijn en 
eigenlijk moeten worden veroordeeld.84 In een dergelijk satirisch genre komen zowel morele of politieke 
thema’s als het plezier van het retorische spel aan bod.85  
 
Dat L’INCORONAZIONE DI POPPEA toch voortdurend ethische kwesties oproept ligt m.i. in het gegeven 
dat naast het subtiel retorisch spel conflicten tot een onbevredigende sanctie worden geleid. De 
pervertering nodigt uit tot het maken van een keuze, terwijl de ethicus anderzijds het lid op de neus krijgt 
door de retorische Spielerei. Een eensluidende interpretatie blijkt telkens afhankelijk van het gekozen 
perspectief.  
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11.7 Afsluitend: temporaliteit en het ensceneringsp otentieel 

Het is bekend dat de dramatische en theatrale articulaties al uit de vroege Barokperiode vanwege hun hoog 
gecodeerde esthetiek voor de theatersemiotiek een betrekkelijk toegankelijk gebied vormen.86 Tegelijk is 
L'INCORONAZIONE DI POPPEA geschreven in een tijd waarin de uitvoerend musicus door de basso 
continuo notatie een grotere vrijheid met betrekking tot de interpretatie kan nemen. Dit houdt in dat 
enerzijds betekenissen meer op vaste symbolische relaties zijn gebaseerd en anderzijds de tekenvorming 
vrijer is. De vrije tekenvorming is vooral van belang om de virtuositeit van de musicus aan bod te laten 
komen, zodat deze daarnaast op eigen wijze de bewegingen van het gemoed kan uitdrukken. 
 
De verhouding tussen auctorieel en personagegebonden temporalisatie weerspiegelt de vergunde 
focalisatiemogelijkheden en - daarmee - de `soevereiniteit' van de personages. Zo zijn de situaties waarin 
Ottone optreedt gebed in een strakke auctorieel gegeven structuur, waarmee de beweging van zijn gemoed 
contrasteert, veelvuldig in gevarieerde herhaalde strofen. Als performatieve oorsprong fungeert hij vrijwel 
uitsluitend bij logische tegenstellingen in zijn clausen en bij veranderingen in zintuiglijke oriëntatie op de 
scenische omstandigheden. Amore en Poppea dirigeren daarentegen de gehele situatie, inclusief  de 
muzikale patronen. Strakkere temporele structuren treden bij hen en Nerone op als er sprake is van 
zelfverheerlijking en genot. 
 
De temporaliteit ondersteunt het hedonistische spel tussen verlangen en mogelijke bevrediging, zowel op 
het terrein van de interne als van de externe communicatie. Dat laatste is bijvoorbeeld expliciet 
waarneembaar aan Amore die zijn rechtstreekse belofte aan de recipiënt waarmaakt: in de te overbruggen 
periode van één dag verandert hij het aanzien van de wereld, ook op metatheatraal niveau. 
 
In de selectie van spatio-temporele situaties die getoond worden vormen de figuren van de pragmatische 
dimensie een bescheiden minderheid. Met name veranderingen in oriëntatie en feestelijke en triomfante-
lijke intochten zijn aangegeven, en Arnalta's struikelpartijen. Overwegend liggen de temporele expansies 
op het niveau van de hartstocht, de tot belang geworden emoties van lust (overwegend in dialogische 
situaties) en pijn (met name gearticuleerd in monologische situaties).  
 
In L'INCORONAZIONE DI POPPEA komt veel cyclische temporaliteit voor waarbinnen verlangens zijn 
`gevangen' in lyrische vormen, lineariteit volgt uit dramatische en incidenteel epische situaties. Binnen de 
lineaire vorm zijn ook spiegelsituaties van het bedienend personeel aangereikt die de verschillende wijzen 
waarop personages op gelijke situaties reageren duidelijk maken. Deze aspecten komen bij elkaar in één 
punt. In zijn globale vorm is de temporaliteit van L'INCORONAZIONE DI POPPEA immers gecreëerd 
vanuit een statisch gegeven, vanuit het triomfantelijk perspectief  van Amore, die met de opera een 
exemplum van zijn kunnen biedt. Zijn teken vormt het verdwijnpunt voor de spatio-temporele vorm van 
de hartstocht waardoor de hoofdpersonages hun handelen laten bepalen. Het teken wordt aan het einde 
herhaald als Poppea en Nerone in één toon eindigen. 
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12 LES HUGUENOTS 

12.1 LES HUGUENOTS (1836): enkele contextuele aspecten 

Korte Plotbeschrijving 

Koningin Marguerite de Valois heeft de hugenoot Raoul de Nangis uitgekozen als echtgenoot voor de 
katholieke Valentine de Saint-Bris, om zo vrede tussen beide geloofsovertuigingen te bewerkstelligen. 
Hoewel hij wel verliefd op Valentine is geraakt zonder te weten wie zij was, weigert Raoul het huwelijk 
omdat hij meent dat zij de minnares van de Graaf  van Nevers is. Valentine trouwt dan met Nevers, maar 
weet Raoul via zijn knecht Marcel te waarschuwen dat de vrienden van haar vader, de Graaf  van Saint-Bris, 
hem in een hinderlaag willen lokken. Raoul, die van Marguerite te horen heeft gekregen dat hij zich in 
Valentine vergist heeft, gaat naar haar toe. Hij hoort hoe de katholieken onder aanvoering van Saint-Bris 
de uitmoording van de hugenoten tijdens de Bartholomeusnacht voorbereiden. Raoul wil zijn vrienden 
waarschuwen en met hen tegen de katholieken strijden. Valentine probeert hem hiervan te weerhouden 
door haar liefde voor hem te betuigen. Ten slotte worden beiden, samen met Marcel, als hugenoten 
vermoord. 
 
Het libretto van Scribe is voor een groot deel wellicht geënt op Prosper Mérimées CHRONIQUE DU TEMPS 
DE CHARLES IX, dat al tamelijk vrij met de historische situatie omspringt. Aan het libretto is zeer veel 
veranderd voordat het de uiteindelijke vorm kreeg die de partituur weergeeft. Ook de versie in Scribes 
ŒUVRES COMPLÈTES is er niet geheel identiek aan.1 De belangrijkste veranderingen zijn aangebracht door  
Emile de Saint Amand Deschamps, op verzoek van zijn vriend Meyerbeer, én van de Parijse censor.2 Een 
markante ingreep betreft het vierde bedrijf, dat hierna meer gedetailleerd zal worden besproken. Het idee 
voor deze verandering is afkomstig van de tenor Adolphe Nourrit die later Raoul zou vertolken. Nourrit 
heeft geopperd het vierde bedrijf  te eindigen met het grand duo voor Raoul en Valentine, omdat iedere 
andere situatie een anticlimax zou vormen na de gewichtige scène van de `Bénediction des Poignards'. De 
ingreep is markant omdat het in de grand opéra zeer ongebruikelijk is dat een bedrijf  eindigt met zo 
weinig personages op het toneel.3 

Historische verwijzingen 

De Franse revoluties van 1789 en 1830 maken het tijdgenoten voor het eerst mogelijk geschiedenis als een 
proces te zien, dat veeleer door sociale groepen dan door individuele leiders bepaald wordt.4 Daarnaast 
neemt de burgerij in vele maatschappelijke praktijken allengs een steeds belangrijkere positie in. Beide 
aspecten hebben ook hun weerslag op de stofkeuze van de opera: de aristocratische basis van de opera 
verdwijnt, terwijl anderzijds de verbreding van de publieksgroep gepaard gaat met een verruiming van het 
aantal geschikte onderwerpen.5 Bovenal transformeert de opera zich tot een platform voor metafysische 
en filosofische ideeën. 6  Dohring stelt dat met de komst van Meyerbeer de dramatische muziek 
fundamenteel verandert van een vehikel voor emoties naar een vehikel voor ideeën. 
 
LES HUGUENOTS heeft betrekking op de Bartholomaeusnacht van 23 op 24 augustus 1572, toen in Parijs 
vele belangrijke hugenoten, onder wie Caspar de Coligny, werden vermoord, mede op instigatie van Karel 
IX en zijn moeder Catharina de Medici. De protestanten waren in Parijs verzameld om op 18 augustus het 
huwelijk tussen de hugenoot Henry de Navarre en de katholieke Margaretha de Valois, zus van de koning, 
bij te wonen. Het huwelijk was bedoeld om de vrede van Saint Germain (1570) tussen de hugenoten en de 
katholieken te bezegelen.7 Noch Karel IX en zijn moeder, noch de Coligny - de hoofdpersonen in de 
historische realiteit - treden op in Meyerbeers opera.8 
 
Onderwerpen geplaatst in de Middeleeuwen en Renaissance zijn in de jaren twintig van de negentiende 
eeuw erg in trek geweest. Verder sluit de keuze voor dit historisch onderwerp aan bij de politieke en 
religieuze motieven die bij de componist Aubert al een rol speelden, en is tevens het gevolg van 
Meyerbeers eerste succes ROBERT LE DIABLE (1831), op een libretto van Scribe. Aan laatstgenoemde 
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opera, waarin gemeenschapszin de individualiteit overheerst, werd door tijdgenoten een grote betekenis 
toegeschreven.9 Een dergelijk toonbeeld was welkom in de sociaal onrustige jaren na de Julirevolutie.10 
Heine: 

`Die Juliusrevolution hat indessen im Himmel und auf  Erden eine große Bewegung hervorgebracht, Sterne und 
Menschen, Engel und Könige, ja der liebe Gott selbst, wurden ihrem Friedenszustand entrissen, haben wieder viel 
Geschäfte, haben eine neue Zeit zu ordnen, haben weder Muße noch hinlängliche Seelenruhe, um sich an den 
Melodien des Privatgefühls zu ergötzen, und nur wenn die großen Chöre von "Robert le Diable" oder gar der 
"Hugenotten" harmonisch grollen, harmonisch jauchzen, harmonisch schluchzen, horchen ihre Herzen, und 
schluchzen, jauchzen und grollen im begeisterten Einklang. Dies ist vielleicht der letzte Grund jenes unerhörten, 
kolossalen Beifalls, dessen sich die zwei großen Opern von Meyerbeer in der ganzen Welt erfreuen. Er ist der Mann 
seiner Zeit (...)'.11  

Een intrige die op sociale krachten én het conflict tussen het individu en het collectief  geconstrueerd is, 
vormt een krachtig dramaturgisch middel, zoals dat zich bij LA JUIVE (1835) van Halévy al heeft 
bewezen.12 Exemplarisch is hierin de kracht van de massahysterie die blijkt uit koren in de pogromscènes. 
De angst voor massahysterie is voor alle tijdgenoten nog actueel: de bloedige Julirevolutie (1830) vond 
slechts 6 jaar voor de première van LES HUGUENOTS plaats.13  
 
In deze tijd na de Julirevolutie zijn er diverse toneelstukken over de confrontatie tussen protestanten en 
katholieken in de Parijse theaters opgevoerd.14 De religieuze connotatie brengt de toeschouwer dicht bij 
zijn eigen beleving (huwelijk, begrafenis, kroning, biecht, gebed) en activeert daardoor vrij sterke gevoelens 
(net als bij de hiervoor genoemde angst voor massahysterie). Maar ook het kerkbezoek zélf  geldt volgens 
een tijdgenoot als het grootste plezier naast operabezoek, dankzij de theatraliteit en de sterke 
wierookgeuren van de oogstrelende katholieke kerkdiensten.15  
 
‘Katholieken en Protestanten snijden elkaar de keel door en een Jood zet de handelingen op muziek’, vat 
de koning van Pruisen  LES HUGUENOTS samen.16 Het gegeven dat Meyerbeer een Jood was, heeft 
volgens Brzoska wellicht een rol gespeeld in het historisch pessimisme dat dit werk uitstraalt; als overtuigd 
Jood is hij vaak onderworpen aan antisemitische aanvallen en blijft zich bewust van het altijd aanwezige 
gevaar voor pogroms.17  
 
Scribes werk weerspiegelt de ideologie van de bourgeoisie, die stabiliteit verlangt voor haar zakelijke 
belangen. Hij bekritiseert beide kampen door zowel het verraad van de katholieken als de eigengereide en 
onnozele protestanten aan de kaak te stellen.18 Feitelijk gaat het natuurlijk niet om religie maar om macht. 
Het historische gegeven is echter bovenal gebruikt als `noodlot'-achtergrond waartegen de liefdesge-
schiedenis tussen de hugenoot Raoul en de katholieke Valentine des te markanter kan afsteken. Het 
historische conflict staat immers niet ter discussie19, en ligt buiten de zich ontwikkelende intrige: de 
historische geschiedenis wordt niet als proces maar als onomkeerbare fataliteit getoond, onafhankelijk van 
menselijk handelen. De uitkomst is bekend, berust op een /weten/ met betrekking tot de afloop dat op dít 
gebied het /worden/ uitsluit. Het historische conflict fourneert de aanleiding tot scenische pracht en praal, 
en levert een contrastrijke interactie tussen de convergerende programma's van de liefde en de 
divergerende van de religieuze overtuiging. De euforische oriëntatie op de toekomst van de 
liefdesgeschiedenis wordt gebruuskeerd door de onomkeerbare finaliteit van de historische, reeds bekende 
geschiedenis, terwijl anderzijds de stellingname, het engagement van de protagonisten bepaald wordt door 
hun hartstocht. 

Historiserend realisme 

Wat betreft de contemporaine theaterconventies is van groot belang dat in het Parijs van de julimonarchie 
het visuele aspect van een voorstelling alles begrijpelijk moet maken. De toenmalige directeur van de 
Opéra, Louis Véron, heeft vereist dat de actie pantomimisch begrijpelijk moet zijn. Dit gebeurt onder 
meer door middel van een sterk doorgevoerd realisme, op basis van historisch en technisch onderzoek 
door specialisten. De resultaten daarvan werden opgeslagen in meticuleus gedocumenteerde ‘livrets de 
mise en scène’.20 Zo reisde Cicéri - verantwoordelijk voor de decors binnen het sinds 1827 ingestelde 
‘Comité de mise-en-scène’ - voor Meyerbeers ROBERT LE DIABLE naar Montfort-l'Amaury om schetsen 
te maken van de kloostergang van St. Trophime; en laat hij van ver riet en biezen aanslepen voor het 
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Romantische ballet GISELLE (1841). 21  Terwijl voorheen de enorme architecturen van Galli-Bibiena 
grotendeels op fantasie berusten, moeten de zalen van Cicéri de schijn van echte bouwwerken wekken: ze 
zijn dan ook gedeeltelijk naar de werkelijkheid nagebouwd.22 Hierbij speelt het feit dat de intendant van de 
Opéra, Duponchel, zowel architect als regisseur is, natuurlijk mee.23 Hij eist van Scribe voor ieder bedrijf  
van zijn libretti nieuwe en verrassende toneelbeelden en situaties, waardoor een geheel andere 
operadramaturgie ontstaat dan de Classicistische.  
 
Variatie ontstaat ook doordat het plot is geconstrueerd uit een opeenvolging van contrasterende beelden, 
waarbij in de éne scène vooral het voortoneel bespeeld wordt en in de andere de gehele diepte van het 
toneel betrokken is.24 Een ander belangrijk visueel aspect dat verbetert, is de belichting. Na de verhuizing 
van de Opéra naar de Rue de Pelletier in 1821 is die het derde theater in Europa dat tussen de coulissen en 
achter de manteau gaslicht heeft. 25  Verdere innovaties zijn het `rideau de manoeuvre' voor de snelle 
changementen à vue26; en de `trappe anglaise', het zinkluik dat door Madame Vestris geïntroduceerd werd 
voor het sneller weg laten zaken van geesten of zetstukken. Al deze componenten dragen ertoe bij 
verwondering en bewondering te wekken en benadrukken de picturale visie op de gepresenteerde wereld. 
Véron memoreert in zijn mémoires dan ook dat Meyerbeer zich kwaad maakte omdat er meer aandacht 
voor het decor bestand dan voor de muziek.27 
 
Het zal duidelijk zijn dat dergelijke theatrale spektakels nogal kostbaar zijn. Het decor en de kostuums 
voor LES HUGUENOTS hebben volgens Allevy 168.000 francs gekost.28 Parijs hééft het. In de jaren twintig 
en dertig van de negentiende eeuw is er nauwelijks een stad te vinden die zoveel geld aan kunst besteedt. 
Daardoor oefent de Franse hoofdstad op allerlei kunstenaars een grote aantrekkingskracht uit. Wanneer 
Meyerbeer aan Levasseur (de eerste vertolker van Robert le Diable) te kennen geeft een opera voor Parijs 
te willen componeren schrijft hij dan ook: `waar behalve in Parijs vindt men de immense middelen die de 
Franse opera aan een kunstenaar die werkelijk dramatische muziek wil schrijven, ter beschikking stelt?'. Al 
spoedig is ook een invers mechanisme werkzaam: als je een groot theater ter beschikking hebt met een 
groot aantal koristen, instrumentalisten, figuranten en `machinistes' (verantwoordelijk voor de speciale 
effecten), dan blijf  je met louter opéras comique of  vaudevilles in gebreke, aldus theaterdirecteur Véron.29 

Grand Opéra 

In de periode dat Meyerbeer naar Parijs trekt ijvert Joseph d’Ortigue voor een fundamentele hervorming 
van de Franse opera met als doel de verworvenheden van de Duitse instrumentele muziek en die van het 
belcanto te combineren in een ‘Gesamtkunstwerk’. Na het bezoeken van ROBERT LE DIABLE (1831) zegt 
D’Ortigue dat zijn ideaalbeeld is gerealiseerd. Meyerbeers stijl voor de grand opéra zal een eeuw lang model 
blijven staan voor het genre. 
 
Castil-Blaze definieert de grand opéra als een genre dat (ter onderscheiding van de opéra comique waarin 
gesproken delen mogen voorkomen) volledig gezongen wordt. Een librettist moet dus niet alleen een 
dramatische ontwikkeling koppelen aan de eisen die dans en theaterspektakel hem stellen; hij is bovendien 
volledig gehouden aan de muzikaal ononderbroken vorm. Libretto’s die eerder betrekkelijk snel tot stand 
zijn gekomen, nemen nu door de vereiste intellectuele samenwerking tussen componist en schrijver veel 
meer tijd in beslag.30 
 
Van een grand opéra in vijf  bedrijven wordt verwacht dat er in het tweede of  derde bedrijf  één omvangrijke 
balletscène voorkomt. De balletten en de pracht van het toneelbeeld dragen in belangrijke mate bij aan het 
succes van het genre.31 Daarnaast is de voorliefde voor de balletten, die in de grand opéra een extensieve rol 
spelen, en voor koren typisch voor de Franse opera. Het koor bestaat vaak uit meerdere conflicterende 
groepen, en het is één van Meyerbeers krachten dat bijvoorbeeld het omvangrijke koor in LES 
HUGUENOTS geen massief  decorelement is, maar een groep mensen die behandeld zijn als individuen. 
Daartoe worden ook koorzangers solerend ingezet, zodat ze als actieve participant in de handeling hun 
groep representeren.32 
 
Immense middelen zijn nodig voor de grand opéra, niet alleen vanwege de pracht en praal in decor en kos-
tuums, of theatereffecten (zoals in brand vliegende kruithuizen); maar vooral ook vanwege zijn massaliteit, 
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zowel wat de personages als de orkestratie betreft. Een dichtbevolkt ensemble, waaronder een finale, en 
minimaal één massascène vormen voor het genre een vereiste, net als meerdere hoofdrollen die grote 
vocale virtuositeit vergen, analoog aan de picturale `grootsheid' van de vormgeving. 
 
Het `grand' van het genre heeft – naast de kolossale omvang - ook betrekking op de heroïsche aard van 
het gegeven, dat in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw bovendien verbonden is met 
nationalistische en Romantische ideeën. Onderwerpen komen niet meer uit de klassieke oudheid of  
mythologie, maar worden geput uit de middeleeuwse of  contemporaine geschiedenis, met grote nadruk op 
de couleur locale, zowel gerepresenteerd in de mise-en-scène als in de orkestratie. (zie verder onder § 
Meyerbeer) Met de opkomst van de burgerij kan de opera ook personages uit lagere klassen heroïsch 
portretteren met controversiële thema’s. Vandaar dat regeringsinstanties zoals de Parijse censor controle 
uitvoeren. 
 
Doel is het opwekken van emoties door middel van plotselinge, abrupte contrasten in sterk 
melodramatische of gewelddadige situaties en overweldigend spektakel.33 De shock als plotselinge emotie 
is één van de kernpunten van de esthetiek van de grand opéra.34  

Meyerbeer  

Giacomo Meyerbeer (Jakob Liebmann Beer35, 1791-1864) geldt als de exponent bij uitstek van de grand 
opéra. In november 1814 gaat hij naar Parijs dat hij beschouwde als ‘de meest belangrijke plaats voor zijn 
opleiding in het muziekdrama’. (BRIEFWECHSEL I, 248) Maar hij bouwt eerst een carrière in Italië op. 
Wanneer Levasseur hem in opdracht van de directeur van de Parijse Opera in 1823 benadert om te polsen 
of hij erin geïnteresseerd is voor de Opéra te werken, zal het nog tot eind 1829 duren voordat hij zijn 
eerste contract voor de Parijse Opéra tekent.36 
 
Sinds zijn eerste Parijse succes met ROBERT LE DIABLE volgt grote roem voor hem en financieel succes 
voor de Opéra. Ofschoon Meyerbeers opera's nog slechts sporadisch worden opgevoerd, wordt hij door 
Korenhof  zelfs `zonder enige restrictie de invloedrijkste operacomponist van de negentiende eeuw' 
genoemd.37 Inderdaad valt niet te ontkennen dat Meyerbeer grote invloed uit zal oefenen op bijvoorbeeld 
Verdi (bijvoorbeeld LES VÊPRES SICILIENNES (1855), DON CARLO (1867) of  AÏDA(1871)) en Wagner (op 
zijn minst in diens RIENZI (1842)). 
 
Berlioz roemt Meyerbeers grote aandacht voor klankkleur.38 Opvallend is bijvoorbeeld het gebruik van 
uitsluitend een solerende basklarinet (dan nét uitgevonden39) in het terzet waarin Valentine en Raoul door 
Marcel worden ondervraagd (V, Nr. 27), de Engelse hoorn (in plaats van de gebruikelijke hobo) tijdens ‘tu 
l’as dit’ (IV, Nr 24), of het gebruik van de viola d’amore bij Raouls Romance (I, Nr 2).40 Daarnaast noemt 
Bekker Meyerbeers behandeling van het slagwerk.41 
 
Meyerbeer verkrijgt nieuwe sonoriteiten door extreme registercontrasten te gebruiken, bijvoorbeeld in het 
hugenotenlied (Nr 4) tussen piccolo en fagot, contrabas, basdrum en cymbalen; of fagotten en koper in 
het lage register voor het oproepen van een demonische sfeer in ROBERT LE DIABLE .42 Nog een stap 
verder reikt het ‘timbremotief’ dat Meyerbeer introduceert, bijvoorbeeld het gebruik van de cello’s bij het 
optreden van Marcel.43 Een andere vorm is het leidmotief  in de vorm van het lutherse koraal `Ein feste 
Burg ist unser Gott', dat vooral door Marcel ten gehore wordt gebracht. Het is een voorbeeld van het 
effectief  oproepen van religieuze associaties.44  
 
Meyerbeer creëert groot opgezette, lange fasen in de structuur van zijn grand opéra's. Doorgecomponeerde 
scènes, scène en aria, uitgebreide koorscènes, dialogen tussen koor en solisten: ze worden samengevoegd 
tot overkoepelende muziekdramatische delen. Deze vormen contrastrijke reeksen met een grote 
spanningsboog. Het spanningsverloop ondersteunt zo de accentverschuiving van individuele ontplooiing 
naar globale ondergang in een catastrofe.45 Daarnaast introduceert hij een techniek voor het verhogen van 
de spanning door op beslissingsmomenten de handeling plotseling te bevriezen.46 
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Scribe 

De veelschrijver Eugène Scribe (1791-1861), vooral bekend om zijn `pièce bien faite', is tevens de 
begenadigde librettist voor vele zeer succesvolle opera's. Al vroeg in zijn carrière besluit hij voor de 
opkomende Parijse middenklasse te schrijven en realisme na te streven. Hij schrijft stukken die meer 
gebaseerd zijn op actie en situatie dan op emoties en psychische ontwikkeling. In zo’n dramatische 
structuur kon de zakelijke burger ontspanning terugvinden. 47  Want Scribes motto is “réussir, c’est 
plaire”.48 ‘Mensen gaan niet naar het theater om onderwezen te worden, maar voor de afleiding en de 
ontspanning en wat hen het meest afleidt is niet de waarheid maar fictie. Het is niet amusant om te zien 
wat je al elke dag ziet, maar wel wat níet beschikbaar is – het buitengewone en het romantische’.49  
 
Scribe ziet zijn kunst vooral als een ‘savoir-faire’ en bouwt zijn ‘pièces bien faites’  op basis van modellen.50 
Scribe is dan ook geen hervormer maar een praktisch schrijver . Net als in de libretti van zijn opéras comiques 
(her-)gebruikt Scribe bepaalde `stock situations', maar ook standaardreacties op nieuwe informatie: `Quel est 
donc ce mystère?', `O surprise nouvelle', et cetera.51 De manier waarop Scribe de essentiële kenmerken van 
zijn personages beschrijft is altijd van `buitenaf': personages zijn goed, slecht, verlegen of  nobel omdat zij 
- of  soms anderen - dat zéggen, niet door de indruk op het publiek als resultaat van hun gedrag. Ze zijn in 
het begin al volledig gevormd en blijven consistent tot het eind. In bijna alle gevallen zijn de handelingen 
die het plot motiveren al gestart voor de opera begint.52 Het motto is duidelijkheid, of  het nu om de plot 
of  personages gaat.53 In de opera wordt overigens net zo van schetsmatige stereotypen gebruik gemaakt. 
Zo zijn de romantische verhoudingen in de stemvakken sopraan, tenor en bariton van meet af aan 
duidelijk. ‘Arme bariton: altijd minder bemind en minder betaald dan de tenoren’.54 
 
Het ‘pièce bien faite’ kent zes structurele kenmerken: 1) een plot dat op uitgestelde handeling is gebaseerd en 
waarvan het point of  attack op het hoogtepunt van het verhaal ligt; de protagonist strijdt om een obstakel te 
overwinnen - meestal op het gebied van liefde en huwelijk; 2) een patroon van stijgende spanning, 
zorgvuldig opgebouwd in de dramatische expositie zodat de toeschouwer kan anticiperen op belangrijke 
gebeurtenissen – dit patroon wordt vaak opgebouwd met opkomst en vertrek, brieven, en andere 
middelen om bepaalde personages wél te informeren en andere juist niet; 3) een reeks incidenten die een 
opeenvolging van wel en wee voor de held bewerkstelligt, veroorzaakt door conflicten en uiteindelijk 
resulterend in overwinning of  mislukking; 4) de tegenslag van de ‘peripeteia’, gevolgd door een ‘scène à faire’ 
waarin de held zegeviert vanwege het vrijkomen van de informatie bij zijn tegenstander die tot dan toe 
geheim gebleven is (deze informatie heeft op de tegenstander een onthutsend effect); 5) een centraal 
misverstand, of  quiproquo, duidelijk voor de toeschouwer maar niet onthuld aan de personages; en 6) de 
weerspiegeling van het gehele actiepatroon in de afzonderlijke bedrijven55 . 
 
Ook in Scribes libretti zijn onverwachte gebeurtenissen (een brief, een onthulling) vaak de aanleiding tot 
de voortgang van de handeling, die met name door zeer eenvoudig gestelde hartstochten in beweging blijft. 
Uitgangspunt is vaak de triade `val-verdrijving-rehabilitatie', die duidelijk in LES HUGUENOTS 
waarneembaar is in de deugd van Valentine, die door Raoul eerst in twijfel getrokken en later erkend wordt. 
Verschuilen, toeval en misverstanden maken immers plotselinge wendingen mogelijk, zoals in LES 
HUGUENOTS  onder andere Raouls persoonsverwisseling ten opzichte van Valentine.56 
 
Bij Scribe ligt het hoofdaccent bij de contra-intrige, die is opgebouwd uit elementaire krachten als de haat, 
de jaloezie of  de wraak. Hierdoor worden situaties gecreëerd waarin de helden ten prooi zijn gevallen aan 
de intensiteit van hun hartstocht. 57 Het perspectief  van de `contra-intrige' kent een corresponderend 
schema vanuit het perspectief  van de protagonist. Aanleiding tot de val van de held is jaloezie of  
gefrustreerde eigenliefde (gebaseerd op een quiproquo), belichaamd door een opponerend personage. De 
verdrijvingfase omvat de sequentie waarin de laatste zijn wraakzucht botviert. De rehabilitatie 
correspondeert tenslotte met de spijt van de tegenstander.  
 
Het veranderend lot van personage vraagt om effectief contrasterende muziek.58 Eén vernieuwend aspect 
waarmee Meyerbeer en Scribe de opera hebben verrijkt is, los van de schaalvergroting, het optreden van 
wankelmoedige karakters, feilbaar, in tegenstelling tot de geïdealiseerde helden uit de oudere opera.59 
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12.2 Algemene aspecten: gecomprimeerde handeling 

Scribe concentreert de handeling van LES HUGUENOTS binnen de korte termijn van tweeëneenhalve dag. 
Bij aanvang van de opera is Raoul al verliefd geraakt op de geheimzinnige vrouw. Tussen I en II treft 
Marguerite voorbereidingen voor hun huwelijk; tussen II en III trouwt Valentine met Nevers en staat een 
duel op stapel tussen Raoul en Saint-Bris. Reeds aangestipte plannen voor de slachting worden afgerond 
tussen III en IV, terwijl het bloedbad zelf  tussen IV en V plaatsvindt.60 
 
Een aantal van de hiervoor genoemde algemene kenmerken is van toepassing op LES HUGUENOTS. Met 
name het quiproquo is hier relevant, want de ontwikkeling van de handeling in LES HUGUENOTS steunt op 
het quiproquo uit de eerste acte: Raoul denkt ten onrechte dat Valentine de geliefde van de katholiek Nevers 
is. Het bepaalt de handeling zo lang, doordat Valentine nergens de misinterpretatie van haar bezoek aan 
Nevers blootlegt. Sterker: als koningin Marguerite probeert Raoul te overtuigen in scène III,6 dat 
Valentines bezoek aan Nevers onschuldig was (“Raoul, vous saurez tout!”), wil Valentine haar beletten te 
spreken (“Madame, au nom de ciel!”). Wanneer de misinterpretatie wordt rechtgezet, is het te laat: het 
huwelijk met Nevers is dan een echt obstakel geworden. 
 
Doordat Raoul en Valentine niet zijn begiftigd met het vermogen deze cruciale uitingen juist te 
interpreteren, is het nodig op een andere manier duidelijkheid te verschaffen door sterk contrasterende 
tekens uit te zenden, zoals de coup de théâtre uit III waarin Nevers' huwelijk blijkt, na de aangekondigde 
breuk in I. Dit procédé, ontleend aan de dramaturgie van het melodrama, vormt een adequaat 
uitgangspunt voor de muzikale expressie.61 
 
Fusier-Daoud geeft een overtuigende voorstelling van de aldus opgebouwde kettingstructuur uit LES 
HUGUENOTS. Acht peripetieën bakenen de situaties volgens haar af. Op het quiproquo62 van I volgt de 
eerste beslissende wending: de peripetie waarin Raoul weigert Valentine te trouwen. De verschillende 
interpretaties van deze weigering leveren evenveel quiproquo's op die op hun beurt nieuw peripetieën 
genereren. Het misverstand van de weigering wekt de wraakzucht van Saint-Bris, hetgeen een 
kettingreactie teweeg brengt:  
 

 
Zo krijgt de handeling bij iedere beslissende wending ook een nieuwe oriëntatie. De coup de théâtre welke 
deze quiproquo's veroorzaakt kan onverwachte situaties en effecten creëren die slechts onvolkomen met 
behulp van logica en woorden uit te drukken zijn, waardoor de muziek te hulp kan snellen, bijvoorbeeld 
als er verschillende protagonisten bij betrokken zijn in de vorm van een ensemble. Belangrijk bij dit 
muziekdramatisch procédé is het gegeven dat de personages op het niveau van de expressie gelijkwaardig 
zijn, omdat zij zich simultaan op een cruciaal moment kunnen uitdrukken. 
 
De samenhang tussen wisseling van oriëntatie en wendingen in de handeling is eveneens aanwijsbaar in de 
muzikale behandeling van de recitatieven. Zo verbindt een gelijke toonsoort een gesloten deel met een 
recitatief  als het recitatief  de intrige voortzet, of  de toonsoort verandert als het recitatief  een nieuwe 
wending in de intrige aanreikt.63 

12.3 Het Vierde Bedrijf: weerstand in tableaus 

Voor de analyse van LES HUGUENOTS van Meyerbeer is gebruik gemaakt van de uitgave van Peters. De 
omvangrijke partituur is verschenen in een vijftal banden, per bedrijf  één. In het midden onder diverse 
pagina's staat het nummer 2134, hetzelfde nummer als de eerste druk uit 1836 door Schlesinger te Parijs 
(M.S. 2134). De weergegeven notenvoorbeelden zijn ontleend aan het piano-uittreksel uitgegeven door G. 
Brandus, Dufour & Cie, z.j. (B & Cie 9209). 
 
LES HUGUENOTS bestaat - overeenkomstig de genrekenmerken - uit vijf  bedrijven, onderverdeeld in 28 
nummers, zoals weergegeven in bijlage C.1. Deze nummers zijn opgebouwd uit kleinere delen. Binnen de 

Quiproquovoor Raoul → PeripetieWeigering van Raoul → Quiproquovoor Saint-Bris → PeripetieWraak van Saint-Bris 
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aangegeven bedrijven heerst spatio-temporele continuïteit, echter niet tussen de bedrijven onderling. Met 
uitzondering van het vierde bedrijf  dat in dit hoofdstuk geanalyseerd zal worden, eindigt iedere acte met 
een als finale aangeduid gedeelte: n6, n°12, n°21, n°28.  
 
Het vierde bedrijf bestaat net als de andere uit één spatio-temporeel continuüm. De ruimte blijft 
gedurende de gehele vierde acte gelijk: een zaal in het huis van Nevers met middenachter een grote deur 
en een groot gotisch venster; links voor de toeschouwer de deur naar de slaapkamer van Valentine; rechts 
een schoorsteen met ernaast een door een doek afgesloten kamertje. Rechts op het eerste plan een venster 
met zicht op de straat. Het bedrijf is onderverdeeld in 3 nummers, met een totaal van 1060 maten 
(weergegeven tussen accolades) in 106 repetitienummers (weergegeven in vierkante haken): 
1) N° 22 Entr'acte et Récitatif  ([1-12]{1-165}), dat bestaat uit een solo van Valentine, gevolgd door een 
scène tussen Valentine en Raoul; 
2) N° 23 Conjuration et Bénédictions des Poignards ([13-62]{1-478) omvat Saint-Bris’ aankondiging van 
het bloedbad; de onderlinge eed van de katholieken en wijding van de dolken;64 en 
3) N° 24 Grand Duo ([63-106{1-417}), het groot duet tussen Raoul en Valentine. 
De globale structuur van de vierde acte omvat dus een omkering van het schema van de andere bedrijven: 
koor - solisten - koor. 
 
De hier volgende bespreking gaat uit van een onderverdeling in temporeel afgebakende discursieve 
situaties, in samenhang met de verhaalsituatie enerzijds; en de combinatie tussen performatief-deiktische 
oriëntaties en veranderingen op het vocale (expressie-) niveau anderzijds. 

verdeling in discursieve situaties 

De nummers bestaan, zoals reeds eerder gemeld uit kleinere delen. Deze zijn in de partituur op één 
uitzondering na alle ook aangegeven met hun `naam' en door het afdrukken van de bezettingslijst, waaruit 
de configuratie blijkt. Wordt er tevens gelet op de wisselingen zelf in configuratie, maatsoort en tempo 
dan ontstaat het volgende beeld van de discursieve geleding (zie bijlagen C2 en C3): 
 Maat: Titel: Configuratie:65 Maatsoort, tempo: 
 N°22 Entr'acte et Récitatif  
[0] {1-17} {Entr'acte} hout, koper, strijkers;  4/4, allegro 

appassionato 
[1-3] {18-43} Récitatif Valentine en strijkers 4/4, allegro 

andante, 
afwisselend 
récitatif 

[4-8] {44-103} Romance idem66 + hout, koper 12/8, andante 
cantabile 

[9-11] {103-141} {Récitatif} Raoul, Valentine en voornamelijk strijkers 4/4, allegro 
[12] {142-165} Scène Valentine, katholieken en strijkers 4/4, allegro 

moderato 
 N°23 Conjuration et Bénédiction des Poignards  
[13-30] {1-178} Conjuration strijkers, Saint Bris afwisselend met koor, hout en 

koper uitmondend in tutti 
4/4, allegro 
moderato 

[31-39] {179-259} --- idem, maar zonder Nevers, en zonder tutti  
  Entrée des Moines  
[40-51] {260-362}  hout, koper, strijkers 3/4, poco 

andante 
[52-58] {363-435}  idem + incidenteel slagwerk 6/8, allegro 

furioso 
[59-62] {436-478}  idem 4/4, ralentissez 

(iets trager) 
 N°24 Grand Duo  
[63-68 {1-40} -- Valentine en Raoul, hout, koper, strijkers 4/4, allegro 
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vivace 
[69-75] {41-112} -- idem + incidenteel slagwerk 2/4, allegro 

moderato 
[76-80] {113-152} -- idem, uitmondend in onbegeleid vocaal 4/4, récitatif 
[81-88] {153-212} Cavatina idem 3/4, andante 

amoroso 
[89-91] {213-238} -- idem, + klokken maestoso 
[92-93] {239-272} Stretta Raoul, hout, koper, strijkers + slagwerk 6/8, allegro con 

moto. 
[94-96] {273-319} -- idem + Valentine maar zonder slagwerk 2/4, un peu 

moins vite 
[97-98] {320-350} -- idem + slagwerk 6/8, 1° tempo 
[99-103] {351-383} -- idem + klokken 4/4 
[104-
106] 

{384-417} -- idem, zonder Valentine andantino 

Tabel 1 

Op basis van de bovenstaande geleding zal in de volgende paragrafen worden nagegaan in hoeverre deze 
geleding ook op inhoudelijk vlak wordt gesteund. Per muzikaal nummer (22, 23 en 24) zal de 
segmentering worden beargumenteerd. De segmentering is aangegeven door kopjes, en ieder segment 
wordt eerst beschreven en vervolgens geanalyseerd. 

12.4 N°°°°22  Entr'acte et Récitatif  

Het eerste nummer is zojuist in vijf  segmenten verdeeld. Maar op basis van de temporele samenhang in de 
muzikale inhoud kunnen het eerste (de entr'acte {1-17}) en het tweede (Valentines recitatief  {18-43}) als 
één segment worden beschouwd, zoals hieronder is beargumenteerd. Daarom zijn in nummer 22 niet vijf, 
maar vier segmenten onderscheiden.67  

1 Instrumentale inleiding: `chasser un souvenir fatal à mon repos'68 {1-43} 

Het vierde bedrijf  opent met een instrumentale inleiding in f#-klein van 17 maten {1-17}. Hij bevat een 
karakteristieke frase waarvan de voorzin in notenvoorbeeld 1 is weergegeven. 
 

 
notenvoorbeeld 1, Nr. 22 {1-6} 

 
Het tempo is snel, begeleid met de aanduiding `allegro passionato', MM. =184. Coherentie is gecreëerd 
door een herhalende puls in de altviolen, en korte motiefjes in de andere strijkers en de houtblazers. De 
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activiteit neemt in textuur en aantal inzetten toe, tot een snel gepunteerd ostinato in {16-17} waar het 
doek wordt opgetrokken. 
 
De beweging stopt met een kwart notenwaarde op de D, de zesde trap van f#-klein, een ‘Trügschluss’, 
hetgeen een vervolg doet verwachten. Het vervolg ({18-43} `Récitatif') van de eerste situatie start met een 
onbegeleid recitatief, waarin Valentine zegt helemaal alleen te zijn met haar verdriet. Erna {22-25} wordt 
de voorzin uit de inleiding hervat, weer gevolgd door een onbegeleid recitatief met het verwijt dat 
Valentines vader haar tot eeuwige martelingen heeft veroordeeld. Het initiatief ligt bij de vocale lijn: onder 
{28-29} staat daartoe de aanwijzing `commencez les instruments après la parole'. {28-31} hervat de nazin 
({6-10}) van de eerste zin uit de entr'acte, en eindigt net als de entr'acte op de voortzetting suggererende 
zesde trap voor het andermaal onbegeleid recitatief: Valentines hart behoort een ander toe, en desondanks 
huwelijkt haar vader haar uit aan Nevers. Het recitatief lijkt zo een temporele extensie van het 
instrumentale deel te worden. 
 
Het recitatief eindigt - vertraagd tot andante - met een drietal kwartnotenwaarden in de violen {34}, dat de 
overgang naar {35-43} markeert, waar een verandering van toonsoort plaatsvindt. In {35-43} zet het 
recitatief zich voort, ditmaal ondersteund door tweeëndertigsten in de strijkers, met uitzondering van de 
laatste onbegeleide zinsnede die daardoor extra nadruk krijgt: `chasser un souvenir fatal à mon repos!'. De 
oriëntatie verschuift hier ook: Valentine spreekt nu tot God. 
 
De eerste discursieve situatie {1-43} omvat dus twee van de vijf zojuist voor nummer 22 onderscheiden 
gedeelten: entr'acte {1-17} en récitatif {18-43}. Zij kunnen het best als één deel worden benaderd, omdat 
zij door de vierkwartsmaat in een afwisseling van snel tempo (allegro) en recitatief temporeel 
samenhangen, en omdat de muzikale zinnen in dezelfde toonsoort als de entr'acte in het recitatiefdeel 
hervat worden. 
 
Binnen de situatie is een aantal kleinere performatief-deiktische wisselingen te onderscheiden. Allereerst de 
wisseling van de extradiëgetische passage met gesloten doek naar de muziekdramatische wereld in {16-17}. 
In {18-27} richt Valentine zich tot een onbepaalde toehoorder en doelt op zichzelf; in {28-34} richt zij 
zich tot haar vader; en in {35-43} tot God, waar de motieven uit de eerste twee delen worden verlaten 
voor een minder markant muzikaal gegeven, een reeks tweeëndertigsten die als overgang naar de Romance 
dient.69 
 
In deze opening van het vierde bedrijf doelt Valentine op een toestand van permanente dysforische 
conjunctie waaraan zij niets kan veranderen. De onmacht wordt uitgedrukt in een emotionele ontlading 
bestaande uit een afwisseling van (instrumentale) agitatie met (vocale) solorecitatieven, een contrast van 
snellere, voortstuwende instrumentale en langzamere vocale fragmenten. 
 
Valentines onbegeleid recitatief, waarin zij zegt alleen te zijn is op het niveau van de externe communicatie 
relevant: haar soleren vormt op zich genomen immers een afwijking van de aktestructuur uit I, II, III en 
later ook V, die alle openen met een - voor de grand opéra karakteristiek - ensembledeel. Dit 
`uitzonderlijke' wordt nog benadrukt door het feit dat zij onbegeleid zingt. Ook de instrumentale 
gedeelten creëren een episerend effect, mede door de opeenvolging van de karakteristieke 
voorzin - recitatief deel - nazin. De opbouw voorziet verder in een verheviging van de activatie bij de 
oriëntatiewisseling: {onbepaald → vader → God}. 
 

2 Romance {44-103} 

De volgende discursieve situatie {44-103}, duidelijk onderscheiden door de configuratie (zie bijlage C2) 
omvat een gesloten gedeelte: de Romance in Eb-groot, een lyrisch deel waarin Valentine haar `misplaatste' 
liefde bezingt. De situatie is temporeel begrensd van de vorige door een maatwisseling naar 12/8 maat en 
een tempowisseling naar een `andante cantabile'. Bovendien is er nu een grotere ondersteuning (met name 
door de hoorn) van de vocale lijn, de lijn die de Romance kenmerkt (notenvoorbeeld 2) welke eerst 
instrumentaal in de houtblazers wordt ingezet {46-50} en vertraagt voor de inzet van de zangstem: hij 
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vormt er een inleiding op. Ook later zijn er parallelle (terts- en sext-) bewegingen van de instrumentale 
lijnen die de vocale uitdrukking ondersteunen. 
 

 
 
notenvoorbeeld 2, Nr 22 {50-54} 

 
De romance heeft een ABA'C-vorm: 
 A) {44-58}  �  B) {59-65:9}70  �  A') {65:10-73:6}  �  C) {73:7-103} 
De eerste oriëntatie A) {44-58} wordt ingeleid door de melodie van de Romance in het hout en vertraagt 
zoals reeds gesteld voor de inzet van de zangstem. Hoorn en zangstem hernemen deze zin vervolgens 
unisono (synchroon), terwijl de fagotten een betrekkelijk zelfstandige melodische lijn inzetten {50-58}. 
 
Valentine doelt op het algemene heden en beschrijft het herinneren van Raouls beeltenis tussen haar 
tranen. De oriëntatie richt zich op het euforische schijnbeeld van het begeerd object dat niet te verwerven 
valt. Een beeld dat Valentine wil maar niet kan ontvluchten. 
 
Een grotere activiteit door vooral een dichtere begeleidingtextuur, nu met strijkers, kenmerkt de volgende 
oriëntatie B) {59-65:9}, ditmaal op de geliefde stem die “même ici” nog te horen is. De vocale lijn volgt een 
variant van de muzikale zin uit de eerste oriëntatie tot aan een climax waarin gesteld wordt dat zijn stem 
die van de hemel tot zwijgen brengt, ditmaal vooral ondersteund door een solerende fluit. 
 
De derde oriëntatie A' {65:10-73:6} hervat de eerste, in toonsoort Eb groot en ook in zijn terugschakelen 
naar het optische beeld van Raoul dat bij het bidden voor Valentine opdoemt. Haar moeilijkheid om 
tussen liefde en godsdienst te kiezen is hiermee duidelijk naar voren gebracht. De pathemische lading 
wordt aan het einde van dit deel uitgedrukt door een versnelde herhaling van deze laatste frase, 
vocaliserend op `s'offre' waarmee het dilemma door de dubbelzinnigheid van zowel religieus als amoureus 
beeldgebruik (‘sur les autels son image s’offre à mes yeux’) kernachtig is weergegeven. 
 
In het laatste subsegment C) {73:7-103} is de beweging beduidend sneller dan in het vorige: allegro vivace. 
Valentine vraagt zich af waar Raoul de competentie vandaan haalt om God te overwinnen, mede 
aangeduid met een blijven insisteren op dezelfde toon (Eb) {78-81}. In dit deel legt Valentine zich neer bij 
Raouls overrompelende kracht: `je le retrouve toujours, hélas!'. De romance wordt met een orkestrale 
uitleiding in rijke textuur - eindigend op de tonica - voltooid {97-103}. 
 
De opeenvolging op expressieniveau staat ten dienste van de temporele programmering: de kleinere 
verschuivingen zijn strategisch in Valentines argumentatie: 
Raouls beeld is sterker dan Valentine � Raouls stem is sterker dan de hemelse stem � Raouls beeld is 
sterker dan het Goddelijke � Valentines capitulatie. 
Valentine hanteert Raouls competentie om optisch en akoestisch (‘même ici sa voix chérie fait taire en moi 
la voix des cieux, et son image (…) s’offre à mes yeux’) God te overwinnen als argument om zich bij zijn 
macht over haar neer te leggen. 
 
Valentine actualiseert hier de liefdesband die zij van meet af aan met Raoul onderhoudt.71 De romance 
heeft door de muzikale inleiding en uitleiding, gekoppeld aan de oriëntatieverschuiving van een mismatch 
in Valentines externe omgeving naar een innerlijk conflict, een afzonderlijke diëgetische status. Het 
lyrische effect overheerst doordat de muzikale activiteit betrokken is op de emotionele ontlading van 
Valentine. Accenten worden aangebracht door - al dan niet vertragende - herhalingen. De hartstocht is 
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ontstaan doordat de relatie met het object blijft voortduren, en een aanhoudende prikkel tot handelen `in 
imagine' is geworden. Het sterk voltooiend karakter genereert tevens een prospectief aspect naar een 
verandering, naar een nieuwe handeling 

3 Raoul {104-141} 

Na de openingssolo (recitatief en romance) van Valentine - de enige uit de hele opera waar geen enkel 
ander personage op het toneel is - komt Raoul op. Het korte recitatief {104-125} waarmee Raoul 
geïntroduceerd wordt, sluit temporeel als nieuwe inzet onmiddellijk aan bij de voltooiing van de vorige 
situatie. 72  Het tempo is nog steeds snel (allegro), maar ditmaal in vierkwartsmaat in plaats van de 
voorgaande 12/8e maat. Valentines oriëntatie op Raouls (nu gerealiseerde aanwezigheid) is begeleid, 
terwijl Raoul grotendeels onbegeleid zijn wanhoop in de `duisternis' uitdrukt. Het onbegeleid soleren van 
Raoul lijkt net als dat van Valentine in de eerste situatie een indicatie voor wanhoop. 
 
Op Valentines vraag wat Raoul van haar verlangt antwoordt hij bij haar te willen zijn alvorens te sterven, 
en bij dit laatste woord `mourir' wordt de muzikale activiteit groter, terwijl het tempo vanaf {118} 
gematigd snel is. Zo is Raouls liefde voor Valentine uitgedrukt als neiging om dicht bij haar te zijn, 
omwille van die nabijheid. De specificatie van het liefdesobject als zodanig blijft echter uit. Valentine 
reageert verrast en wijst op het gevaar van haar vader en echtgenoot, terwijl Raoul hen juist wil opwachten. 
Hij neemt een groot risico, hetgeen de momentane spanning sterk actualiseert. 
 
Vanaf  {126} verandert de maat in 3/4, en - in tegenstelling tot ervoor – met een vast tempo ‘allegro con 
spirito’. Voorts treden hout en koper weer op, en zet een kort stuwend motief  in (notenvoorbeeld 3), 
waarna Valentine vraagt of  hij de stappen van Saint-Bris en Nevers hoort {129-130}. 

 
notenvoorbeeld 3, Nr 22 {126-8} 

 
De oriëntatie verschuift hierdoor van een dialoog waarbij beide gesprekspartners zich tot elkaar richten 
naar een oriëntatie gericht op de gesignaleerde voetstappen off stage. Het object van Valentines vrees en 
Raouls wens wordt door de auditief - instrumentaal - aangekondigde komst van de beide heren 
geactualiseerd. Door dit prospectieve aspect kan in dit volgende gedeelte {126-141} getest worden welke 
de overhand zal krijgen: Raouls wil tot confrontatie of Valentines wens deze confrontatie uit de weg te 
gaan. Zij spoort hem bij de voortzetting van dit motief aan te vluchten, maar Raoul volhardt in zijn 
intentie te blijven, ditmaal begeleid met langere notenwaarden, chromatisch stijgend {133-137}, hetgeen 
de oplopende spanning versterkt.  
 
Zodra Valentine (“qui à été regarder à la porte du fond”) zich vergewist heeft van de daadwerkelijke 
komst van haar vader en echtgenoot is een vierkwartsmaat aangegeven {137-141} voor het recitatief. In 
dit deel bestaat een groot contrast tussen de fortissimo en in deze omgeving hoge ligging uitgedrukte 
waarschuwing voor het naderende gevaar enerzijds {137:3-138:3} en het pianissimo, betrekkelijk laag 
gezongen fragment `pour mon honneur' {138:4-141} anderzijds. Dit laatste argument wordt versterkt met 
de toegevoegde voordrachtsaanwijzing: `d'un air suppliant'. Kennelijk is het overtuigend want zij slaagt 
erin Raoul achter het gordijn te verstoppen73. Dit is dramaturgisch gezien een noodzakelijke ingreep die 
ervoor zorgt dat Raoul (noodgedwongen) de samenzwering van de katholieken kan beluisteren.74 
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4 Scène {142-165}: opkomst van de katholieken. 

Het tweede deel, nummer 23: de samenzwering van de katholieken, zet wat betreft de 
personagesamenstelling al eerder in, bij deze scène van N°22. Hun opkomst {142-165} - na de reeds 
eerder auditief  gegeven voetstappen off  stage vanaf  {126} - wordt muzikaal in een vierkwartsmaat met 
gematigd snel tempo begeleid. Er heerst in de begeleiding een grote activiteit door de relatief  rijke textuur 
en het groot aantal inzetten van de instrumentale stemmen {142-151}. 
 
Een snel motief  (notenvoorbeeld 4) kenmerkt het eerste gedeelte {142-151} en maakt plaats voor het 
onbegeleid recitatief  van Saint-Bris waarin deze zijn klaarblijkelijk al eerder begonnen toespraak voortzet 
(hij zet - op de Ve trap van C-groot - in met `Oui,...'). 

 
notenvoorbeeld 4, Nr. 22 {142-5} 

 
De informatie die Saint-Bris geeft betreft het bevel van de koningin om samen te komen, nu het uur om 
het geheime plan te onthullen is aangebroken. Zijn oriëntatie verandert door Valentines terzijde `je 
tremble', waarop hij haar gebiedt te vertrekken.75 Valentine zingt ‘mon père’ en haar echtgenote Nevers 
maakt aan Saint-Bris duidelijk dat zij vanwege haar vroomheid hun plan niet in gevaar zal brengen. Dit 
gedeelte, vanaf {157}, omvat de modulatie naar e-klein voor nummer 23. 
 
Dat er aandacht wordt gevestigd op de aanwezigheid van Valentine dient twee dramaturgische zaken: 
Valentine moet blijven om later haar gesprek met Raoul af te kunnen ronden. Op de tweede plaats wordt 
Nevers voor de recipiënt al als `nobeler' dan de andere katholieke heren geaspectualiseerd omdat hij voor 
Valentine pleit. In deze korte situatie, ter introductie van het volgende ensemblestuk, wordt daarnaast in 
de externe communicatie een zekere simultane spanning opgebouwd door de wetenschap dat Raoul zich 
achter het gordijn in de kamer ernaast heeft verborgen76. 

12.5 N°°°° 23  Conjuration et Bénédiction des Poignards {1-47 8} 

In het grote ensemble-stuk, N° 23 `Conjuration et Bénédictions des Poignards' {1-478} valt de in de titel 
aangegeven tweedeling (samenzwering {1-259} en wijding {260-478}) in verschillende situaties onder te 
verdelen. Een tweedeling van de samenzwering dient zich aan door de personageconfiguratie: 
1) de passage met {1-178} en 
2) zonder Nevers {179-259}. 
De wijding van de zwaarden kent op basis van de temporele criteria maatsoort en tempo een driedeling: 
1) De binnenkomst van de monniken {260-362} 3/4-maat, poco andante en samenhang door toonsoort 
(Ab-groot) 
2) De samenzang voor het voetlicht {363-435} in 6/8-maat, allegro furioso en toonsoort E-groot; en 
3) Het terugtrekken van de katholieken {436-478} in een iets langzamer tempo, 4/4-maat; eveneens in E-
groot 

5 Conjuration: configuratie met Nevers {1-178} 

In de eerste oriëntatie {1-29:3} is Saint-Bris gericht op een loyaliteitsverklaring van de aanwezige heren, 
die allen zijn gaan zitten. Het tempo is matig snel en het segment staat in vierkwartsmaat. Saint-Bris wordt 
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in de strijkers ingeleid door de voorzin weergegeven in notenvoorbeeld 5, met zijn agiterende triolen en 
gedecideerde ritmische afronding in kwartnotenwaarden. Iedere keer ingeleid door de triolen, valt de 
eensgezinde bevestiging van de heren op Saint-Bris' vragen telkens samen met deze kwarttoonduren van 
het motief  dat kenmerkend is voor de samenzwering: 

 
notenvoorbeeld 5, Nr. 23 {1-3} 

In de eerste twee zinnen {5:4-7:2} en {8-9:2} doelt Saint-Bris op algemene waarden (`troubles', `guerre'), 
beide keren in een zelfde melodische lijn. Als hij zich vervolgens {9:4-13} direct tot de anderen richt, gaat 
dit gepaard met een gepunteerd motief ( .  | ) dat telkens extra nadruk op het maataccent geeft 
(“voulez vous” en de maat erna “comme moi”). Het is een ritme dat  later eveneens de bevestiging door 
de heren kenschetst {14:3-17:2} ( .  | : “nous sommes prêts, C’est notre voeu”). Dit zelfde 
stramien doet zich voor in het volgende gedeelte {17:3-29:3}: Saint-Bris doelt op algemene waarden 
(`trône', `Ciel', `patrie'), richt zich vervolgens {21:4-25} tot de anderen die hem bijvallen {26:3-29:3}. De 
belangen zijn helder aangegeven: het land bevrijden van moeilijkheden en oorlog door de vijand te 
verslaan omwille van  politieke en religieuze redenen. Niet alleen door het maataccent, maar vooral ook 
door de ritmiek krijgen deze woorden nadruk. De temporele strategie waarmee Saint-Bris bijval wil krijgen 
is duidelijk en afgebakend door de herhaling van stelling (het noemen van waarden), vraag en antwoord. 
Instructie en bijval zijn gebaseerd op hetzelfde muzikale materiaal. 
 
Vanaf {29:4} verandert de situatie wat betreft de instrumentatie en vooral de modulatie van e-klein naar 
C-groot {29:4-41}, terwijl de stijgende trioolbeweging uit het `samenzweringmotief' alleen in de 
contrabassen gegeven is. Gepunteerde ritmische motieven overheersen de vocale lijn, net zoals tijdens de 
gedecideerde antwoorden van de heren in de voorafgaande passage. Hierdoor komt Saint-Bris' bezwering 
dat de hugenoten vanaf vandaag voorgoed verdwenen zullen zijn, duidelijk in een afzonderlijk gedeelte 
naar voren. 
 
De  volgende wending in {42-55} is eveneens markant harmonisch in de muziek weergegeven; ter 
ondersteuning van Nevers verbazing als hij aan Saint-Bris vraagt wie de hugenoten veroordelen  en 
vermoorden zal wordt ook tweemaal een cadens naar B-groot genoteerd {42-45,46-49}. Het antwoord op 
zijn vragen wordt eerst door Saint-Bris gegeven {44:1, 48:1} en vervolgens door de andere heren 
eenstemmig nagebauwd {45:1, 49:1}, analoog aan de bevestiging die zij eerder op de loyaliteitsvragen van 
hun leider gaven.  
 
In {50-53:3} is de activiteit zowel wat textuur als wat het aantal pulseenheden betreft afgenomen. Een c in 
hele nootwaarde gaat in {50} `piano' en in {52} een octaaf  lager en `pianissimo' vooraf  aan Nevers' 
herhaling `nous' op de tonica B. Hiermee wordt het feit dat Nevers zich realiseert tot moordenaars te 
zullen behoren - voor hem een dysforisch beeld (mede aangereikt door de  frygische toonopeenvolging 
van c naar b) - op de voorgrond geplaatst (notenvoorbeeld 6). 
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notenvoorbeeld 6, Nr. 23 {50-3} 

 
De afname van activiteit kan wijzen op de afname in competentie tot handelen van Nevers. Vervolgens is 
in {53:4-55} een variant op het eerder in deze situatie genoteerde ritmisch motief gegeven ( | ) als 
inleiding op het volgende gesloten nummer en als signaal voor het moment waarop alle heren tijdens een 
fermate opstaan, Nevers argwanend bekijken en hem indringend `toespreken'. 
 
Het aan dit segment voorafgaande recitatief  gedeelte uit nummer 22 {152-165} sluit af  met het argument 
van Nevers dat Valentines vroomheid sterk genoeg is om de geheime geboden van kerk en staat te horen. 
In dit segment {1-55} verschuift de oriëntatie naar het betoog van Saint-Bris, dat een duidelijke strategie 
kent: bijval krijgen {1-29:3} � instructie tot moord op hugenoten {30-41}. Zo overbrugt het einde van 
nummer 22 de kloof  tussen Valentines liefdesperikelen en het religieuspolitieke probleem. De verborgen 
Raoul is in beide betrokken, als geliefd object voor Valentine en als gehaat object voor de katholieken. 
Ook Nevers verbindt beide thema's door enerzijds vertrouwen te stellen in zijn godvruchtige Valentine in 
een sfeer van wantrouwen; en anderzijds persoonlijke morele waarden te handhaven tegenover de loyaliteit 
die van hem geëist wordt. 
 
Het vervolg van de tekst wordt blijkens de neventekst tot Nevers gericht in een poging Nevers te 
overtuigen {56-87}. Het is een gesloten nummer met de structuur ABB': 
A{56-64:3} � B{64:4-72:3} � B'{72:4-87} 
Daarbij beslaat het B'-gedeelte uit twee afsluitende zinnen: {72:4-80:3} en {80:4-87}, waarbij de laatste een 
uitwerking van het slot van de eerste is. In de delen A en B {56-72:3} treedt eerst Saint-Bris op de 
voorgrond, vervolgens zijn de verschillende stemmen gelijktijdig te horen, deels met verschillende 
melodische en ritmische lijnen. 
 
Deze tweede discursieve situatie onderscheidt zich - naast eenheid van toonsoort (E-groot) - door een 
tempowijziging van allegro moderato naar andantino. Saint-Bris initieert de passage met het 
`idealenmotief', weergegeven in notenvoorbeeld 7, dat daarna door de instrumentale partijen wordt 
geïmiteerd én bekrachtigd door de echowerking ervan. 

 
notenvoorbeeld 7, Nr. 23 {56-8} 
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Vanaf {64:4}, het B-deel, wordt de textuur van de configuratie rijker en treedt er triolering op. In het B'-
deel {72:4-80:3}, zingt Nevers eerst met hetzelfde patroon als Saint-Bris mee, terwijl de andere heren met 
korte tussenwerpingen de vocale lijn markeren, Tavannes met een eigen lijn de woorden van Saint-Bris 
herhaalt; en Valentine eveneens met een eigen patroon, bovendien terzijde, haar ongerustheid toont en om 
Gods medelijden bidt. Vrij spoedig {77} neemt Nevers ook een afwijkend melodisch patroon aan, waarbij 
hij eerst de muzikale lijn van Valentine imiteert. In de tweede afsluitende zin van het B’-deel {80:4-87} 
wordt Valentines aanroep aan het einde benadrukt {83}door haar coloratuur op `Dieu', terwijl de andere 
stemmen aanhouden. Het nummer eindigt met de muzikale aanwijzing `morendo' {84-87}. 
 
De volgende situatie is onderscheiden door een verandering van tempo: het allegro moderato dat bij {1} is 
aangegeven wordt hervat. Er zet vanaf {88} een gevarieerde herhaling - ditmaal in c# klein -  van het 
eerste deel {1-55} in. Andermaal bevestigen de heren hun loyaliteit op Saint-Bris zijn verzoek, behalve 
Nevers. Zijn zwijgen wordt door Saint-Bris en Valentine (terzijde) opgemerkt, waarmee de oriëntatie 
verandert {102:3-109:1}. De clausen worden telkens ingeleid door een dalende variant van het 
samenzweringsmotief (notenvoorbeeld 5). Daarna wordt de momentane spanning verder opgebouwd met 
Valentines terzijde, bevreesd voor hetgeen komen gaat. Het volgende segment wordt ingeleid door weer 
een stijgende variant van het samenzweringsmotief {108}.  
 
De volgende discursieve situatie hangt voornamelijk samen door de toonsoort (overwegend B-groot), en 
het overheersen van Nevers in de configuratie, maar is voor het overige uit een reeks betrekkelijk 
afzonderlijk gekarakteriseerde subsegmenten opgebouwd. In het eerste subsegment {109:2-115:1} dat 
gekenmerkt wordt door een gepunteerd ritme geeft Nevers aan weliswaar de vijand te willen verslaan, 
maar niet zonder dat deze zich kan verweren. Daarop vraagt Saint-Bris, terwijl hij een melodische lijn van 
Nevers {110:2-111:2} imiteert, of deze dan het bevel van de koning niet zou opvolgen. Zo wordt in 
dezelfde oriëntatie met hetzelfde muzikale idioom de spanning tussen de nobelheid van de ridder enerzijds 
en de gehoorzaamheid aan de koning anderzijds geplaatst.  
 
Met Nevers’ antwoord wijzigt de oriëntatie zich in {115:2-122:3} als hij met lange notenwaarden en in een 
andere toonsoort (D-groot) argumenteert dat de koning hem tevergeefs beveelt zijn eer op te geven. Het 
contrast met het volgende gedeelte {122:4-130:1}, dat weer in B-groot staat, is aanzienlijk. Dit vervolg van 
Nevers' claus staat in kortere notenwaarden en een gepunteerd ritme, als hij de aanwezige heren net als 
zichzelf voor soldaten houdt en niet voor moordenaars. Zo is de uitdrukking van waardigheid 
onderscheiden van de scherpe uitval naar de heren. 
 
De volgende korte passage {130-136} bestaat weer uit een imiterende woordenwisseling tussen Saint-Bris 
die de katholieke zaak door Nevers verraden acht en Nevers die dit ontkent: hij wil zijn zwaard slechts 
voor oneervolle daden behoeden. In dit gedeelte is de activiteit door de rijke textuur en het aantal pulsen 
weer groter, en zij culmineert in de korte pulsen die het breken van Nevers' zwaard begeleiden {134-136}. 
 
Na Nevers’ verzekering dat God tussen hen beiden zal oordelen verschuift de oriëntatie in {141-149:2} 
naar Valentine die zich ditmaal rechtstreeks tot haar echtgenoot wendt en zich vanaf nu aan hem 
gewonnen geeft. Zij staat op het punt hem in vertrouwen te nemen als tegelijk met een fanfarefragment 
gewapende mannen uit de deuren verschijnen {149:3-151}. In {152-160} beveelt Saint-Bris eerst de 
soldaten Nevers in te sluiten, harmonisch onderscheiden van het vorige deel (nu G-groot). Vervolgens 
beveelt hij hen hem tot de volgende dag te gehoorzamen, in een langzaam chromatisch oplopende 
patroon. Valentine sluit erop aan met de bede dat de hemel haar vaders toorn moge breken {161-164:1}. 
 
Hierna wordt het gesloten ensemble {56-87} in het gelijke tempo en de zelfde toonsoort (E-groot) hervat: 
{164:2-177}, zij het gecomprimeerd (A{164:2-172:3}�C{172:4-178:1}). Ditmaal initieert Nevers de 
passage met het gepunteerd idealenmotief  (notenvoorbeeld 7) en rechtvaardigt zijn individueel belang 
terwijl de andere heren de juistheid van hun gehoorzaamheid aan de koning telkens herhalen. Ook de lijn 
van Valentine onderscheidt zich door een zelfstandig muzikaal patroon. Aan het einde wordt Nevers 
afgevoerd {177}. 
 
Het eerste gedeelte van N° 23, de samenzwering met Nevers, kan dus in de volgende segmenten 
onderverdeeld worden: 
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A) {1-55}  e-klein, samenzweringsmotief 
B) {56-87}  E-groot, idealenmotief 
A') {88-109:1}  c#-klein, samenzweringsmotief 
C) {109:2-164:1} B-groot, geen specificerend motief 
B') {164-177}  E-groot, idealenmotief 
Het verloop weerspiegelt een duidelijke temporele strategie. In de A-delen wordt de loyaliteitsvraag gesteld. 
Aan het einde van het eerste deel {42-55} neemt Nevers afstand. Om hem te overtuigen zet Saint-Bris het 
B-deel over de rechtvaardigheid van de heilige zaak in. Ook hier neemt Nevers afstand in het ensemble 
door in een afzonderlijke melodische lijn aan te geven alleen éérvol te willen strijden. In het A'-deel zingt 
hij niet mee bij het ‘woord van trouw aan deze zaak’. De afstand die Nevers neemt gaat gepaard met een 
verbrokkeling van de structuur, het meest duidelijke in het C-gedeelte {109:2-164:1}. Met zijn persoonlijke 
stellingname wint hij het vertrouwen van Valentine en op het moment dat zij haar geheim wil prijsgeven 
`vous saurez tout' {145-146} wordt zij van buitenaf onderbroken, net zoals in de situatie eerder met Raoul; 
met dit verschil dat Nevers openlijk in zijn eigen huis van haar wordt weggevoerd. De polarisatie van 
individuele en collectieve waarden als plicht en eer is in het laatste B'-deel {164-177} samengetrokken in 
een ensemble weergegeven.  

6 Conjuration: configuratie zonder Nevers {178-259} 

Het vervolg van nummer 23 kent, Valentines terzijde {240-259} uitgezonderd, door de afwezigheid van 
Nevers geen confrontaties in belangen. Saint-Bris kan ongehinderd zijn instructies meedelen. 
 
Meteen aansluitend op de vorige situatie - zij het harmonisch onderscheiden - zet een recitatief in {178:2-
184}, waar Saint-Bris de anderen oproept naar hem te luisteren. Door de tremolobeweging is er sprake 
van een grote activiteit, hetgeen de geagiteerde `actiebereidheid' reflecteert. Tegelijk vindt er een modulatie 
plaats van E-groot naar c#-klein.  
 
Het volgende gedeelte {185-208} vertoont samenhang, door het snelle tempo (allegro), toonsoort (c#-
klein) en het gepunteerd muzikaal gegeven van het `instructiemotief' (notenvoorbeeld 8). Saint-Bris geeft 
de instructies voor de Bartholomaeusnacht. Het gelijkblijvende oriëntatiedoel (de instructie van de 
soldaten) krijgt door het gepunteerde patroon , dat telkens bij een momentane spanning wordt ingezet, 
een voortstuwende effect. 

 
notenvoorbeeld 8, Nr. 23 {185-8} 

 
Harmonisch onderscheiden (E-groot) is de oriëntatie in {190:3-192:1} die vervolgens door het koor 
bevestigd wordt. De oriëntatierichting verschuift telkens als Saint-Bris zich, na de bevestiging van de heren, 
tot een andere leider wendt. Na de laatste herhaling door het koor maant hij hen weer te luisteren. 
 
Het volgende korte gedeelte kent samenhang door een `signaalmotief' (notenvoorbeeld 9). Daarnaast is 
het tempo nu iets minder snel. Het signaalmotief  luidt een recitatief  deel in, waarin de laatste aanwijzingen 
aan de leiders volgen. 
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notenvoorbeeld 9, Nr. 23 {209} 

De situatie verandert enigszins doordat nu de tekens voor de uiteindelijke slachting worden gegeven. De 
spanning tussen plan en gevaar is enigszins aangegeven met een aantal tempowisselingen tussen het tempo 
van het signaal {209, 218, 222} en het recitatief. De dreiging van het gevaar wordt onderstreept door de 
syncopes en van het signaalmotief die het een prospectieve werking verlenen. Ook het aspect van 
vertrouwen wordt door Saint-Bris geactualiseerd als hij de heren zegt zich op hen te verlaten. Dit moment 
wordt ondersteund door een variant op het signaalmotief {225} in snel tempo (allegro). De verbale 
informatie over het moment waarop later de kerkklok voor de tweede maal slaat ten teken voor de 
bloedige daad kan in {225:4-229:3} duidelijk naar voren komen, doordat er nauwelijks muzikale 
begeleiding wordt gegeven. 
 
Het laatste gedeelte {229:4-259} van de `conjuration' kent weer een snel alla breve tempo en bestaat uit 
twee subsegmenten in g#-klein: {229:4-240:1} en {240:2-259}. Het begin {229:4-233:3} heeft - net als het 
eerdere idealenmotief - een gepunteerd motief en omvat de oproep van Saint-Bris om tot actie over te 
gaan. Het volgende gedeelte {233:4-237:1}contrasteert met zijn langere, onderling in legato verbonden 
notenwaarden, waarin de plicht ten aanzien van God als persuasief element naar voren wordt gebracht: 
God sanctioneert de daad. Nadat Saint-Bris opnieuw de soldaten aanmoedigt {237:2-240:1} volgt een kort 
pizzicato in de strijkers, waarna Valentine hetzelfde patroon als Saint-Bris herhaalt: 
 (gepunteerd {241:3-245:3} � gebonden {245:4-249:1}� met puntering; bede tot God {249:4-
253:1}) 
Maar bij haar zijn de oriëntaties anders: de eerste doelt op Raoul die zij wil maar niet kan redden; in het 
tweede, gebonden deel doelt zij op haar verlangen naar hem toe te rennen; in het derde richt ze zich tot 
God en in de onbegeleide variant van dit gedeelte {253:2-259:2} zegt zij zichzelf op te offeren om Raoul 
te redden. 
 
De uitdrukkingen van Saint-Bris' en Valentines dispositie zijn dus in beide gevallen in het middendeel 
weergegeven, terwijl de eerste en derde delen oproepen tot respectievelijk actie en redding. Het akkoord 
dat de beweging voltooien zou blijft uit; in plaats daarvan volgt meteen aansluitend de inzet voor het 
volgende deel, de wijding van de zwaarden door de monniken. 
 
Het gedeelte van de samenzwering zonder Nevers staat in c#-klein en kent geen grote dramatische 
oriëntatieverschuivingen doordat er ook geen conflicterende belangen worden geuit. Waar dit wel het 
geval is, gebeurt dit met een gelijk procédé als in het B'-gedeelte met Nevers: de uiting van de belangen 
van Saint-Bris en Valentine worden in een vergelijkbaar idioom en verloop weergegeven. 
 
Binnen dit samenhangend gedeelte is een onderverdeling te maken tussen: 
A) {178-208} een kort recitatief  met modulatie naar c#-klein en vervolgens de instructie van 
afzonderlijke leiders met het bijbehorend instructiemotief; 
B) {209-229} informatie omtrent het te volgen signaal met signaalmotief; 
C) {230-259} -gedeelte, allegro vivace, met contrasterende belangen van Saint-Bris en Valentine 
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12.6 Bénédiction des Poignards 

7 Entrée des Moines {260-362} 

Na de samenzwering van de katholieken volgt de wijding van de zwaarden {260-478}, een deel dat op zijn 
beurt weer uit drie segmenten bestaat: de binnenkomst van de monniken en de wijding {260-362}, de 
samenzang voor het voetlicht {363-435} en het vertrek {436-478}. 
 
Het eerste deel, `Entrée des Moines' {260-362} kent samenhang door de maatsoort (3/4), het tempo (poco 
andante) en de toonsoort (Ab-groot). De afwisseling gepunteerd en lang gebonden uit het direct 
voorafgaande segment zet zich hier voort, zij het in een geheel andere context. De binnenkomst van de 
monniken in {260-285} gaat gepaard met het `gloriemotief'  (notenvoorbeeld 10) in een gepunteerd ritme. 
Zij bezingen de roem van de wrekende God en van de trouwe soldaat. Vanaf  {276} bezingt Saint-Bris 
unisono met de derde monnik de dienstbaarheid aan de Heer. 

 
notenvoorbeeld 10, Nr. 23 {260-3} 

 
Met een dalende figuur wordt de beweging op de tonica afgerond en er is vervolgens een omslag naar een 
langzaam deel {286-307} van lang aangehouden akkoorden waarin de soldaten hun zwaarden en dolken 
trekken die door de monniken gewijd worden. De afwisseling tussen fortissimo en pianissimo levert 
samen met de harmonische afwisseling tussen het E-groot akkoord en de tonica (Ab) een contrastrijk 
actie-reactiepatroon op. 
 
Na de zegening tijdens de instrumentale inzet {286-293} nemen Saint-Bris en de monniken dit actie-
reactiepatroon over terwijl ze de heilige taak van de zwaarden bezingen {294-301}. Deze taalhandeling, 
deze `zegening' wordt a capella gezongen {302-307}. 
 
In het deel van {308-337:1}volgt een hervatting van het gloriemotief, ditmaal gedragen door het gehele 
koor, inclusief sopranen {308-329}. De verschillende vocale partijen beginnen vanaf de tweede muzikale 
zin {314}, en met name vanaf {320} ook op verschillende momenten in te zetten. Dit levert een 
cumulatieve spanningsopbouw op. Bij de tweede maal dat het langzaam, gebonden gedeelte voorkomt 
{330-337:1}, verandert de oriëntatie naar Saint-Bris zijn solo, die doelt op het kruis en de witte sjerp, het 
herkenningsteken van de katholieken. 
 
Als meteen erna het gepunteerde ritme weer inzet {337:2} zingen de monniken en Saint-Bris unisono en 
roepen op - elk gericht tot verschillende groepen - geen medelijden te tonen. De blazers voegen er 
chromatisch dalende bewegingen in 32sten aan toe. Na de oproepen antwoordt het koor telkens 
bevestigend `frappons' {343-351}. Het laatste aanvuren in {352-358} `anathême sur eux' vormt het 
culminatiepunt, ook in textuur van de activiteit. De beweging wordt voltooid {359-362} met een veel 
minder dichte configuratie, waarbij Saint-Bris en de monniken bezweren dat God de Hugenoten niet kent. 

8 `Sur le devant de la scène' {363-435} 

Vanaf {363} treedt vooral in het ensceneringspotentieel een grote omslag van de interne naar de externe 
communicatie op: allen haasten zich fanatiek naar het voetlicht. Deze drang is mede ondersteund door het 
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allegro furioso (MM. =132) van de 6/8-maat. Het fragment begint in g#-klein met een soort 
fanfaresignaal in het koper en wordt voortgezet in een tutti-fragment {369-384} waar het koor duidelijk 
maakt dat het komende bloedvergieten Gods wil is. De oriëntatie verschuift in {385-393:3} met een 
`piano subito' wanneer de eeuwige roem in de hemel ter sprake komt, waarna het tutti weer herhaald 
wordt {393:4-428:2}. In {428-435} maant Saint-Bris tot stilte, gevolgd door de monniken. Zij gebieden 
allen te knielen en zegenen hen. 

9 Terugtrekken {436-478}. 

Hierna treedt een geringe vertraging van het tempo op, en een wisseling naar binaire maat in {436} voor 
de reprise van het idealenmotief, eveneens in E-groot, ditmaal met triolering in de strijkers. Bij deze 
reprise van `Pour cette cause sainte', staat iedereen op en komt naar voren {437}. In {453-463} gaat de 
beweging over in een zacht pizzicato bij het afscheid `à minuit', waarbij zij zich langzaam terugtrekken, en 
nogmaals in korte pulsering waarschuwen geen geluid te maken. Het feit dat zij bij {463-464} fortissimo 
`Dieux le veut' herhalen, geeft uiteraard meer de intensiteit van de hartstocht weer dan realistische 
weergave van een groep die stil vertrekt. De voltooiing op `à minuit' in de bassen is tevens de inzet voor 
een gedeelte met een karakteristiek motief  (notenvoorbeeld 11) waarin de bende zich inderdaad 
pianissimo terugtrekt en Raoul weer opkomt {466-478}. 

 
notenvoorbeeld 11, Nr. 23 {472-3} 

 

12.7 Nr°°°°24  Grand duo {1-417} 

12.8 Scène {1-152} 

10 `Ne sortez pas!' {1-40} 

Het laatste gedeelte van het derde bedrijf omvat het `grand duo' tussen Raoul en Valentine. Het is verder 
verdeeld in een scène {1-152}, cavatine {153-238}, en stretta {239-417}. De beschrijving volgt de 
geleding zoals weergegeven in het begin van de paragraaf `verdeling in discursieve situaties' (zie p.179-80), 
behalve de stretta waarin twee segmenten worden onderscheiden in plaats van vijf. Dit wordt bij de 
beschrijving van de stretta gemotiveerd. 
 
De scène begint in een snel tempo (`allegro vivace') in vierkwartsmaat, met het moment waarop Raoul door 
de linkerpoort wil vertrekken en Valentine uit haar kamer komt. Een kort muzikaal gegeven 
(notenvoorbeeld 12) leidt Valentine in die hem tegenhoudt met haar - onbegeleide - vraag waar hij naar 
toe rent.  Hetzelfde muzikaal gegeven klinkt andermaal, gevolgd door de vraag haar te antwoorden. 
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notenvoorbeeld 12, Nr. 24 {1-2} 

 
Na een scherp gemarkeerde overgang in kwartnotenwaarden met een grote dichtheid {7-9}, begint het 
duet in {10-18} met een aanzet in 32sten: hier het `duetmotief' (notenvoorbeeld 13) genoemd, in Ab-
groot. 
 

 
notenvoorbeeld 13, Nr. 24 {10-1} 

 
Het tempo is vanaf {10} langzamer, `allegretto maestoso', en Raoul verklaart zijn geestesbroeders te gaan 
redden van de vijand. Begeleid door hetzelfde motief, maar nu in Eb-groot werpt Valentine tegen dat deze 
vijanden haar vader en haar echtgenoot zijn {19-23:3}. De oriëntatie op haar echtgenoot is iets meer 
legato weergegeven {21-22}, gevolgd door de vraag of Raoul hen daadwerkelijk wil doden. Raoul herhaalt 
in de volgende cadens ‘met ironie’ haar vaststelling dat zij in naam van God bewapend zijn {23:4-27}. 
 
In {28-31} volgt een reprise van het duetmotief, ditmaal in C-groot waarbij Raoul georiënteerd is op de 
aanzet tot moord door God van de katholieken, benadrukt door het eindrijm en de octaafsprongen in 
`consacre' en `massacre'. Valentine maant hem in {32-35} geen blasfemie te plegen, waarbij de activiteit in 
textuur en aantal inzetten toeneemt. Een dergelijke toename treedt eveneens op in {36-40} wanneer 
Valentine hem zegt dat weggaan het opzoeken van de dood betekent, gepareerd door Raouls vaststelling 
dat blijven verraad aan zijn eer en de vriendschap zou inhouden. 
 
Door de beluisterde scène waarin Saint-Bris instructies geeft, zijn de bewegingsintenties van Raoul en 
Valentine in hun tegendeel veranderd. Nu wil Raoul vertrekken terwijl Valentine hem smeekt te blijven. 
Zij verspert de weg. Met betrekking tot Raoul bepaalt het conflict tussen de modaliteit van het /willen/ 
realiseren van een conjunctie met Valentine en het /moeten/ handhaven van een conjunctie met de 
andere hugenoten de agitatie in de expressie. 

11 `le temps vole' {41-112} 

De maat en het tempo veranderen in het volgende gedeelte {41-112} naar 2/4 en een gematigd `allegretto' 
(MM. =84). Het gedeelte begint in f-klein met het `verzoekmotief' (notenvoorbeeld 14) in een solerende 
klarinet dat Raoul overneemt wanneer hij aangeeft dat de tijd vliegt en hij Valentine verzoekt hem te laten 
gaan. De kerncomponent `urgentie' wordt aan de situatie toegevoegd. Vooral de begeleiding door de 
pauken ( , volgens Noske een topos voor de dood 77 ) ondersteunt de dreiging. Hetzelfde 
verzoekmotief  wordt door Valentine gebruikt in {57-64:1} om aan te geven dat Raouls vertrek zijn dood 
zou betekenen. 
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notenvoorbeeld 14, Nr. 24 {41-2} 

 
Vanaf  {64:2} verandert Valentines oriëntatie. Beide stemmen imiteren elkaar weer {64:2-68:1} en 
Valentine noemt Raoul, ondersteund door het `idoolmotief' (notenvoorbeeld 15), haar idool, haar enig 
goed (in {69-90} F-groot), terwijl Raoul smeekt te mogen gaan om zijn geestverwanten te redden. 
 

 
notenvoorbeeld 15, Nr. 24 {64-6} 

 
De clausen volgen elkaar steeds dichter na elkaar op en concentreren zich op de tegenstelling vluchten 
versus tegenhouden {64-90}. De beweging culmineert {91-96} na een korte vocalisatie bij Valentine in 
het snelle allegro-gedeelte; en in {97-103} waar het orkest de aanduiding `tutta forza' meekrijgt is de 
tegenstelling andermaal fysiek geworden als Valentine Raoul daadwerkelijk in zijn poging te vluchten 
tegenhoudt. In de fermate aan het einde van de slotakkoorden bij dit gedeelte {103:2} heeft Raoul zich 
bevrijd, en hij rent naar de deur. Valentine houdt hem in {104-112} tegen, terwijl de celli en vervolgens de 
houtblazers haar vocale lijn volgen. 

12 `Je t'aime' {113-152} 

Het recitatief dat zoals in LES HUGUENOTS gebruikelijk uit een opeenvolging van recitatieve en 
allegrofragmenten bestaat {113-128:3}, stuwt de argumentatie naar de stilte waarin Valentine het laatste - 
en beslissende - argument geeft om hem te weerhouden: `je t'aime'.78 Vóór dit moment heeft zij zich al 
aan hem verbonden: als hij sterft, sterft ook zij ({120-128:3} in C-groot). 
 
Raoul herhaalt Valentines liefdesverklaring onbegeleid, waarna een fragment met de tempoaanduiding 
`allegro brillante (MM: =132) start, met een kort markant motief  (notenvoorbeeld 16) als inzet {133-
141:2}. De beweging versnelt in {142-149:3} wanneer Raoul aangeeft dat de dood nu, wachtend aan haar 
voeten, gerust mag komen; vervolgens werpt hij zich aan haar voeten. Valentine is kennelijk van haar 
`verspreking' geschrokken, maar Raoul kan zijn geluk niet op {149:4-152}. 

 
notenvoorbeeld 16, Nr. 24 {133} 

 
Het eerste gedeelte van N° 24, `scène {1-152}, kan dus worden onderverdeeld in drie segmenten: 
A) {1-40} 4/4 maat en duetmotief  
B) {41-112} 2/4 maat en idoolmotief, toonsoort F (klein en groot) 
C) {113-152} 4/4 maat, recitatief gedeelte 

12.9 Cavatine {153-238} 

De cavatine heeft in haar geheel een ABA'-vorm, waarbij het A-gedeelte is opgebouwd volgens het 
schema aa'ba.79 
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13 `Tu l'as dit' {153-212} 

In {153} verandert de maatsoort naar 3/4, het tempo naar een langzaam andante amoroso en de 
toonsoort naar Gb-groot. In het A(aa')-gedeelte van de cavatine {156-163} imiteren de celli de muzikale 
frase van Raoul, het `liefdesmotief' (notenvoorbeeld 17), zijn stembuigingen inbegrepen. In het b-gedeelte 
{164-169} verandert de oriëntatie enigszins als Raoul aangeeft herboren te zijn, met een ondulerende 
figuur in zestienden in Bb-groot, om daarna weer de voorgaande frase in Gb-groot te hervatten (a-
gedeelte {170-174}), aan het einde onderbroken door Valentines terzijde. 

 
notenvoorbeeld 17, Nr. 24 {156-9} 

 
Het B-gedeelte {175-192} wordt gekenmerkt door een triolerende versierde variant op de voorzin van het 
liefdesmotief, in wisselzang vanaf {184}. De configuratie verandert vanaf {181} als Raoul de extase 
benoemt als een droom waarin hij zich bevindt, ondersteund door de engelse hoorn. De beweging 
versnelt en wordt dichter georkestreerd aan het einde waar de stemmen chromatisch stijgen naar het 
hoogtepunt in {192}. Raouls euforie is gecontrasteerd met Valentines vrees voor zijn dood. 
 
De beweging van het eerste cavatinegedeelte {153-174} wordt vervolgens hervat (A' {193-212}), weer in 
het tempo van het andante amoroso in Gb-groot, en het liefdesmotief, waarbij Valentine de dood 
aankondigt en Raoul haar liefdesverklaring koestert. De beweging wordt in de twee coda's ({198:2-208:1} 
en {208:2-212}) voltooid met het verzoek van Raoul samen te vluchten en dat van Valentine om samen te 
blijven, beide telkens op één toon (Db{204-207}), met uitzondering van Raouls laatste, onbegeleide 
vocalisatie in de tweede coda als hij voor haar knielt. 
 
Raouls uitdrukking is kenmerkend voor zijn vreugde: er treedt geen weerstand op en hij weet zich te 
distantiëren van de angst voor het bloedbad. Er is alleen een toename van activiteiten die echter vooral op 
het vlak van de expressie liggen. 

14 `Entends-tu ces sons funèbres?' {213-238} 

Het geluid van de klokkentoren creëert een abrupte overgang van oriëntaties. Het tempo wordt `maestoso', 
toonsoort C-groot, en in de configuratie treden nu klokken op {213-224}, die door beiden worden 
geïnterpreteerd als onheilsboden. Raoul vraagt zich als zelfverwijt af waar hij is, waarna het liefdesmotief 
uit de cavatine in de engelse hoorns en fluiten weer klinkt {225-228}. In {229-231} wordt het geluid van 
de klok telkens gevolgd door een dalende chromatische 32sten-beweging in het hout, en de hugenoot 
Raoul herinnert zich het lot van zijn geloofsverwanten. 
 
Het laatste fragment {232-238} staat in 6/8e-maat in gematigd tempo. Raoul probeert zich uit de 
omhelzing van Valentine los te maken, en herhaalt de afwijzing `non' tot de generale pauze in {238} De 
ongerustheid is opnieuw geactualiseerd. Hiertoe is in de tijdsprogrammering de duur die verloopt vanaf  
de instructies door Saint-Bris tot het moment waarop ze daadwerkelijk worden uitgevoerd ingekort. Zo 
ontstaat een simultaneïteit tussen de gebeurtenissen off  stage en de innerlijke gemoedsbewegingen. De 
afwegingen die de beide protagonisten op deze basis maken voor individueel dan wel collectief  belang, 
ondersteunen de tragiek van de opera. 
 
In de cavatine {153-238} is het onderscheid tussen het individueel en collectief nu meer vanuit Raouls 
perspectief gepresenteerd, ondersteund door de tweedeling in het verloop: 
A) {153-212} toonsoort Gb-groot, tempo `andante amoroso', en het liefdesmotief 
B) {213-238} toonsoort C-groot, tempo `maestoso', klok markant in configuratie. 
Het onderscheid wordt uitgedrukt door het grootst mogelijke toonsoortcontrast op de kwintencirkel. 
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12.10 Stretta {239-417} 

15 `Plus d'amour' {238-350} 

De snelle stretta kent een opbouw in drie strofen, ABA', en begint met Raouls beslissing `plus d'amour'.80 
Het eerste segment - de eerste strofe - heeft samenhang door de configuratie (solo Raoul), maatsoort (6/8), 
het tempo `allegretto con moto', de toonsoort f-klein, en een karakteristiek motief  (notenvoorbeeld 18) 
{238-272}. Raoul doelt op zijn geloofsverwanten die hij voor zijn ogen afgeslacht ziet worden. De 
beweging versnelt nog meer vanaf  {255} tot het einde, terug op grondtoon f-klein {269:1} wanneer Raoul 
aangeeft samen met hen te willen sterven. 

 
notenvoorbeeld 18, Nr. 24 {238-9} 

 
Het volgende fragment {273-319}, de antistrofe {273-306} en het tussendeel {307-319}, is van het vorige 
onderscheiden door de binaire maat (2/4), het iets langzamer tempo, de toonsoort (F-groot), en de vocale 
configuratie (nu Valentine). Zij hervat in {273-289} - ook wat de configuratie van met name houtblazers 
betreft - min of meer de structuur van de cavatine, waarbij het tempo ook iets vertraagt. Valentine tracht 
Raoul te overreden bij haar te blijven. 
 
In {289-306} versnelt het tempo, geagiteerd door de observatie dat hij uit haar armen glipt om naar de 
dood te rennen. Vanaf het moment dat Valentine aangeeft dat hij over haar stervende lichaam weggaat is 
de toonsoort weer f-klein. De beweging vertraagt aan het einde {303-304}. Met het tussendeel in {307-
319} is het snelle tempo van {239-254} weer hersteld, en zingen beiden in wisselzang. 
 
In de derde strofe wordt het eerste gedeelte van de stretta hervat {320-350}. Na de inzet met Valentines 
vertwijfelde `et pourquoi, et pourquoi...' volgt een simultaan gezongen gedeelte {322:4-350}, waarin beide 
gesprekspartners elkaar niet meer beluisteren: `Raoul daigne entendre, ou je meurs à tes pieds' en `je ne 
dois plus t'entendre'. Vanaf {336:5} versnelt de beweging, chromatisch stijgend tot aan {349:4-350:3} 
waar op de topnoten van Valentine en Raoul bij `meurs/mourir' de climax wordt bereikt. 

16 `C'en est fait, voici l'heure!' {351-417} 

Het laatste segment van het vierde bedrijf  staat weer in 4/4-maat en de beide klokken (met een kwint 
ertussen: de f-klok wisselt hier met de c-klok) geven het signaal voor het bloedbad. De textuur en het 
aantal pulsen nemen toe, Raoul zingt het `noodlotsmotief' (notenvoorbeeld 19), terwijl Valentine telkens 
weerstand biedt. Beider clausen volgen elkaar weer steeds dichter op, tot het culminatiepunt bij {366}, 
waar Raoul erin slaagt ondanks Valentines tegenstand het raam te bereiken.  

 
notenvoorbeeld 19, Nr. 24 {353-4} 

 
In het volgende, door chromatisch stijgende bewegingen, geagiteerde fragment {367-376} volgt de 
teichoskopie waarmee Raoul het bloedbad beschrijft. Wanneer Valentine in een accompagnato-recitatief 
volhardt in de waarschuwing dat ze ook hem zullen doden {377-383}, is de harmoniek ambigu (leidend 
naar F-groot), het tempo langzamer en het vertraagt nog meer na het moment waarop Valentine zegt 
dood te gaan en vervolgens flauwvalt {380:4-383}.   
 
Hierna volgt een andantino gedeelte waarbij de hobo en de harmonische patronen terug verwijzen naar de 
muzikale zin van Valentine uit {274-289:1} en de cavatina. Binnen het hoge tempo dat Raouls wens en de 
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druk om zijn geloofsverwanten te helpen begeleidt, vormt deze reminiscentie een laatste rustpunt. Zij 
grijpt terug op een periode waarin Raoul zich volledig en tijdloos overgeeft aan zijn liefde voor Valentine. 
Raoul tracht na een lange stilte haar bij kennis te brengen. Telkens vallen er stiltes, totdat Raoul zich 
vermant en in {397-406} onder begeleiding van de klokken en opnieuw een snel tempo besluit te vluchten. 
Tenslotte roept hij God aan om over Valentines dagen te waken en vertrekt vanaf het balkon, waarna zij 
andermaal flauwvalt. 
Een instrumentale voltooiing van het bedrijf volgt. 
 
Ook in het einde van N° 24, de stretta {239-417}, zijn twee segmenten te onderscheiden: 
A) {238-350} 6/8-maatsoort (middengedeelte 2/4), tempo `allegretto con moto', toonsoort F 
(klein/groot), en het karakteristieke motief 
B) {351-417} 4/4-maat, configuratie (klokken), toonsoort F (klein/groot), en het noodlotsmotief. 

12.11 Een opeenvolging van toestanden 

In het vierde bedrijf  van LES HUGUENOTS verlopen de gebeurtenissen zeer langzaam, doordat de 
muzikale delen omvangrijk zijn, terwijl de focus van de handeling meestal op één of  twee aspecten 
geconcentreerd is, zoals uit de volgende opsomming blijkt: Valentine vermeldt de onmogelijkheid Raoul 
uit haar gedachten te bannen, Raoul trotseert de vijandige omgeving om Valentine nog eenmaal te zien. 
Saint-Bris eist loyaliteit; Nevers weigert die te geven, hij is soldaat geen moordenaar, en wordt afgevoerd. 
Saint-Bris geeft de overige heren instructies, waarna de monniken de zwaarden wijden. Raoul wil de 
hugenoten redden, terwijl Valentine hem wil redden, met als enig argument dat ze van hem houdt. Raoul 
raakt in het Grand Duo buiten zichzelf  door deze verklaring, maar is gealarmeerd door de klokken, het 
signaal voor het bloedbad.  
 
Het Grand Duo zou in dit vierde bedrijf  volgens de norm de functie van de dramatische peripetie krijgen, 
en in zekere zin is dat ook zo: Valentine verklaart haar liefde aan Raoul, maar een ombuiging van het 
conflict naar een gelukkiger afloop krijgt de intrige niet. De tragiek schuilt in het gegeven dat Raoul en 
Valentine afzonderlijk uiteenlopend reageren op de onontkoombare gebeurtenissen in hun omgeving, een 
effect dat met de luidende klokken buiten wordt aangereikt. 
 
Ook in muzikaal opzicht is er nauwelijks  ontwikkeling van motieven, maar een handhaving van patronen, 
zodat de duidelijkheid en ééndimensionaliteit van de muziekdramatische handeling voorop komt te staan. 
Momenten waarop de muzikale structuur verandert, vormen tevens de momenten waarop de handeling 
van de intrige in beweging komt. Bínnen een dergelijke muzikale oriëntatie zijn de veranderingen niet 
groot, zodat er eerder sprake is van een opeenvolging van toestanden dan van een voortdurend /worden/. 
 
Er zijn verschillende onderdelen in dit bedrijf  die een expansie vormen van taalhandelingen: het afleggen 
van een eed, het wijden van de zwaarden, het uitspreken van een liefdesverklaring. Afwegingen worden bij 
de collectieve koordelen niet gegeven, omdat de intensiteit van de overtuiging dominant is: wat zal 
gebeuren, moet ook gebeuren. De dialogen zijn in verhouding zeer kort en lijken alleen de aanleiding te 
vormen voor de expansie in toestanden. In de toestanden overheerst in vele gevallen de expressieve 
functie.  
 
Prospectieve aspecten met betrekking tot de muziekdramatische intrige worden verspreid in recitatieve 
delen gegeven. Zij vormen het kader voor de uitdrukking. De interactie tussen personages die een 
handeling als proces kan voortzetten vormt de omlijsting voor het vaak monologisch gerichte, lyrische 
‘zich uitspreken’. De instrumentale stemmen ondersteunen de vocale stemmen over het algemeen in hoge 
mate: zij bakenen de lyrische (en soms epische) fasen af. In verhouding geplaatst is de interactie 
gecondenseerd en de expressieve actie geëxpandeerd. De tijd wordt vooral gecreëerd om momenten uit te 
drukken. Het moment wordt als proces gepresenteerd, zonder dat dit veranderingen teweegbrengt. Het is 
weliswaar in beweging gezet, maar blijft als uitgedijd moment, als toestand bestaan. 
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Fundamenteel niveau 

In nummer 22 vormt haar eer Valentines ultieme argument om Raoul te verstoppen. Aan het einde van 
het vierde bedrijf, in 24,  op het meest dreigende moment, poogt zij Raoul tegen te houden met een 
oneerbare liefdesverklaring. Voor beiden is het conflict tussen - collectieve - ereplicht en persoonlijke 
liefde het meest urgent. De tragiek schuilt in het gegeven dat Raoul en Valentine in laatste instantie 
tegengestelde trajecten afleggen, waarbij Valentine de liefde en Raoul de ereplicht laat prevaleren. Het 
tijdsverloop wordt hier cruciaal: Raoul moet de hugenoten gaan waarschuwen, maar er verschijnt 
daarentegen een utopische scène van een nooit realiseerbare liefde.81 
 
In het gehele bedrijf is de spanning tussen eigen en collectief belang de meest fundamentele.  
Valentine kent de spanning tussen haar liefde voor Raoul en de gehoorzaamheid aan haar vader en het 
collectieve belang dat haar huwelijk met Nevers representeert. In Nevers is de spanning gerepresenteerd 
tussen het collectieve belang om de hugenoten te verslaan en het – in dit geval – persoonlijke belang om 
dit dan wel volgens nobele normen te doen: de vijand moet zich kunnen verweren. Bij Raoul staan zijn 
liefde voor Valentine en het belang van de hugenoten met elkaar op gespannen voet. Het persoonlijke 
belang wordt in alle gevallen geofferd aan het collectieve.  

12.12 Afsluitend: temporaliteit en het enscenerings potentieel 

In LES HUGUENOTS botsen verscheidene individuele en collectieve belangen met elkaar. Ook in de 
opeenvolging van scènes is een soort strategische afwisseling tussen collectieve en individuele 
perspectieven opgebouwd, die de thematische spanning illustreert. Anders dan de voortdurende 
oriëntatiewisselingen die in L'INCORONAZIONE DI POPPEA en in PELLÉAS ET MÉLISANDE een narratieve 
beweging ondersteunen, komt deze in LES HUGUENOTS meer voort uit de elasticiteit van een moment. 
Hierdoor is het aandeel van het emotieve aspect als aanzet voor een beweging beperkt. Het vormt veeleer 
onderdeel van een aanleiding tot een uitgesponnen moment in gesloten vorm. Aan de muzikale nummers 
komt een grote zelfstandigheid toe, een zelfstandigheid die bijdraagt aan het meer episerende karakter van 
de tijdstructuur, naast het geringe aandeel van monologische introspectie in deze grand opéra. Dit is voor 
een deel toe te schrijven aan het gegeven dat de opera doorspekt is met rituele en hedonistische taferelen, 
waarin de impuls en de intensiteit van de emoties overwegend meer dan de spanning  tussen belang en 
bevrediging de aanleiding tot expressie vormen. 
 
In plaats van een vloeiende progressie krijgt de intrige een grover raster van contrastrijke tegenstellingen, 
waarvan de fasen meer op zichzelf komen te staan. De ontwikkelingen binnen die fasen worden daardoor 
ook veeleer zuiver muzikaal. De temporele structuur ondersteunt de esthetisering van momenten. Wellicht 
houdt de historisch wisselende waardering voor dergelijke structuren eveneens verband met de 
fluctuerende affiniteit met lineaire of episodische tijdconcepties. 
 
Het tentoonstellen, het spectaculaire aspect, is ten tijde van de grand opéra uiteraard dominant. Dat hieruit 
een soort `tableaux'-opeenvolging ontstaat ligt voor de hand, en de differentiatie van stemmen in de 
ensembles en koren buit een soort simultaneïteit uit die in het gesproken theater veel minder wordt 
gebruikt. 82  Dit is met name het geval in de samenzangen van Nevers, Valentine, Saint-Bris en de 
katholieken.  Aan het einde van het vierde bedrijf wordt het conflict tussen de politiek-religieuze strijd en 
liefde simultaan weergegeven met respectievelijk het klokgeluid en het duet. Hierdoor wordt het duet 
mede geaspectualiseerd met urgentie. 
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13 PELLÉAS ET MÉLISANDE 

13.1 Inleiding 

De opera PELLÉAS ET MÉLISANDE van Debussy op basis van Maeterlincks gelijknamige Symbolistische 
drama stamt uit 1902. Zowel over Debussy als over Maeterlinck en het Symbolisme zijn al vele studies 
verschenen.1 Het is hier ook niet de plaats uitvoerig bij deze onderwerpen stil te staan, net zo min als bij 
de relatie tussen Debussy of diens PELLÉAS ET MÉLISANDE tot Wagner, Mallarmé, Shakespeare of 
Moussorgsky. Maar het is wel zinvol enige aspecten te belichten die - zij het uiterst grof - voor de analyse 
een relevante context kunnen bieden, te beginnen met een korte samenvatting van het libretto. 

Samenvatting libretto2 

(I,1) Golaud, kleinzoon van de bijna blinde koning Arkel van Allemonde, is tijdens de jacht verdwaald. Bij 
een bron treft hij de jonge en onbekende Mélisande huilend aan. Bang en vragen ontwijkend, vertelt zij dat 
ze van een plaats af komt waarnaar ze niet terug wil keren. Uiteindelijk stemt ze toe met Golaud mee te 
gaan. (I,2) Golaud vraagt in een brief aan zijn jongere halfbroer Pelléas om hun grootvader gunstig te 
stemmen – deze heeft na de dood van Golauds eerste vrouw een andere kandidate voor hem op het oog, 
en hij durft hem niet van zijn nieuwe, mysterieuze geliefde op de hoogte te stellen. Daarnaast heeft Pelléas 
een uitnodiging gekregen van zijn stervende vriend Marcellus, maar Arkel wil niet dat Pelléas vertrekt 
terwijl diens vader doodziek is. Er wordt een toorts in de toren gehangen zodat Golaud vanaf zijn schip 
kan zien dat hij en zijn bruid welkom zijn. (I,3) Mélisande, Arkels schoondochter Geneviève en Pelléas 
wandelen diezelfde avond door de sombere paleistuinen. Ze zien in de verte het schip dat Golaud en 
Mélisande bracht, ondanks de storm vertrekken.  
 
(II,1) Pelléas stelt zijn vertrek uit en ontmoet Mélisande bij een fontein, die de ‘bron der blinden’ wordt 
genoemd. Pelléas wil haar beter leren kennen, maar ze ontwijkt zijn vragen. Wanneer ze met haar 
trouwring speelt, valt deze in het water en Mélisande vraagt zich angstig af hoe ze dit verlies aan Golaud 
moet verklaren. (II,2) Op precies hetzelfde tijdstip is Golaud met zijn paard gestruikeld en gewond geraakt. 
Mélisande waakt aan zijn ziekbed en barst dan in snikken uit: zij is niet gelukkig in het sombere kasteel. Zij 
wil met hem vluchten. Dan merkt Golaud dat haar trouwring ontbreekt. Mélisande liegt – tegen Pelléas’ 
advies in - dat ze hem in een grot bij zee is verloren. Golaud eist dat ze nog dezelfde nacht samen met 
Pelléas de ring gaat zoeken. (II,3) Pelléas en Mélisande bezoeken de grot, maar keren uit angst voor de 
duisternis en hongerige zwervers terug.  
 
(III,1) Tijdens het harenkammen zingt Mélisande een lied. Pelléas komt afscheid van Mélisande nemen en 
kust Mélisandes haar. Golaud betrapt beiden, en is ontstemd over deze ‘kinderachtige spelletjes’. (III,2) 
Hij neemt Pelléas mee naar de onderaardse gewelven waar hij hem een diepe put laat zien. Er hangt een 
doodsgeur en Pelléas wil snel naar buiten. (III,3) Eenmaal buiten, ademt Pelléas opgelucht de frisse 
zeelucht in. Golaud laat zijn broer weten dat hij een nieuwe toenadering van hem tot zijn vrouw niet zal 
dulden. Behoedzaamheid is bovendien geboden omdat Mélisande zwanger is. (III,4) Golaud hoort zijn 
zoontje Yniold uit over Pelléas en Mélisande en laat hem hen bespioneren. Als Yniold Golaud vertelt dat 
Pelléas en Mélisande elkaar een keer hebben gekust, ontsteekt Golaud in woede.  
 
(IV,1) Pelléas vraagt Mélisande hem die avond bij de ‘bron der blinden’ te ontmoeten. Nu het beter met 
zijn vader gaat, gaat hij op reis. Pelléas zal de volgende dag voorgoed vertrekken.  (IV,2) Arkel probeert de 
ongelukkige Mélisande gerust te stellen wanneer Golaud binnenkomt. Hij is zeer ontstemd over het gedrag 
van zijn echtgenote, beveelt haar hem zijn zwaard te brengen en sleurt Mélisande aan haar haren door de 
kamer. (IV,3) Yniold probeert een klem zittende bal te pakken en ontmoet een  herder met diens angstige 
schapen. Het jongetje rent bang naar huis. (IV,4) Pelléas en Mélisande hebben nog een laatste ontmoeting 
bij de fontein, en eindelijk bekennen ze de gevoelens die ze voor elkaar koesteren. Golaud verschijnt, 
doodt Pelléas en verwondt de wegvluchtende Mélisande.  
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(V) Op haar ziekbed vraagt Golaud aan Mélisande of haar liefde voor Pelléas schuldig was. Zij antwoordt 
ontwijkend en sterft. Nadat de arts Mélisandes dood heeft vastgesteld, leidt Arkel Golaud de kamer uit en 
zegt dat het nu de beurt is aan ‘het arme kleintje’, dat in Mélisandes plaats moet leven. 
 

Maeterlinck 

Maeterlinck is de schrijver van het `drame statique', het drama waarin de door een personage in gang gezette 
handeling is vervangen door toestanden die het - passieve - personage bepalen. 3  In deze stukken 
becommentariëren de personages louter hun dispositie in afwachting van de dood. Volgens Maeterlinck 
ontbreekt in het theater vrijwel altijd het enigmatische, onzichtbare, maar toch altijd aanwezige personage, 
wat het ‘sublieme’ personage genoemd zou kunnen worden en dat misschien niet meer is dan het 
onbewuste idee dat de dichter van zijn universum maakt: 

«L’Effort de la poésie consiste à vouloir prendre langue, avec le monde, avec autrui, avec soi-même, voire 
plus précisément avec la quantité d’altérité que l’on porte en soi… »4  

 
Maeterlinck is van mening dat drama allereerst een gedicht moet zijn, een gedicht waarbij de dichter meer 
conventies in moet bouwen om de illusie als realiteit te laten accepteren: bovendien is het zaak het conflict 
van de passies te vereenvoudigen ten gunste van de vreemde schok van de geest tegenover het 
onnoemelijke en onbekende.5 Hij ontleent daartoe volgens Macherey een techniek van het schaduwtheater:  

« il ne montre jamais que d'indécises figures, inconstantes, égarées, hallucinées, saisies dans un état 
intermédiaire entre le sommeil et la veille, dont la présence, "abstraite" dirait Mallarmé, est seulement 
allusive; (...). Si elles s'imposent pourtant `a notre attention, c'est qu'elles ne requièrent point que nous 
croyons à leur existence, mais apparaissent immédiatement telles qu'elles sont: des profils légendaires, des 
pures fictions ».6 

Tegen de achtergrond van het tweedimensionale of schaduwrijke beeld van toon, woord en beeld, moeten 
de stemmen de dramatische kracht van het werk tot uitdrukking brengen. Kijkers en luisteraars worden 
verondersteld door het platte beeld heen te luisteren en te kijken.7 Het symbool zuivert zichzelf volgens 
Maeterlincks vriend Emile Verhaeren vervolgens door middel van de evocatie als het symbool een ‘Idee’ 
wordt, een sublimatie van waarnemen en gevoelens, niet demonstratief maar suggestief. 8  Moréas, 
naamgever van het Symbolisme, voegt daar aan toe dat het de essentie is van Symbolistische kunst het 
‘Idee’ zelf nooit te bereiken. Daarom moet het Idee ook niet ontdaan zijn van weelderige bekleding met 
externe analogieën.9 Zowel de aandacht voor de externe analogieën als het vervagen van sporen die de 
‘buitenkant’ te aanwezig stellen zijn volgens Goehr bij Maeterlinck en Debussy terug te vinden.10 
 
Toch zal het vanuit bovenstaande duidelijk zijn dat de relatie tussen Symbolisme en theater niet 
vanzelfsprekend is: de al te reële fysieke verschijningsvorm van de acteur is daar nog het meeste debet aan. 
In 1891 brengt Maeterlinck daarom de drie kleine drama's voor marionetten uit, waarvan Artaud in het 
voorwoord opmerkt: `Les personnages sont des marionnettes agitées par le destin'. 
 
Ook `ontstijgt' Maeterlinck de verwijzing naar de alledaagse realiteit door het drama in de Middeleeuwen 
te plaatsen. In het verlengde hiervan is tevens de ontdekking van Ruusbroec van belang, wiens 
GHEESTELIKE BRULOCHT Maeterlinck een jaar voor het verschijnen van PELLÉAS ET MÉLISANDE 
vertaalt.11 Maeterlincks werk verandert aanzienlijk en hij gaat naar eigen zeggen op zoek naar een `intern 
universum' waarin de vrijheid van de mens te vinden is.12 
 
Een andere techniek om in plaats van het uiterlijke eerder het essentiële te bereiken betreft het veelvuldig 
gebruik van `mots inutiles', woorden die nauwelijks referentiële kracht hebben en daardoor volgens 
Maeterlinck ons dichter bij het onzegbare brengen, zonder hermetisch te worden; net als de stilte (zie § 
stilte(n)). 
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Maeterlincks theaterstuk PELLÉAS ET MÉLISANDE kent op 17 mei 1893 een matinee-uitvoering ter 
gelegenheid van de opening van Lugné-Poes Théâtre de l'Œuvre. Het toneel is schaars van  bovenaf 
belicht en tussen publiek en acteurs hangt een gaasdoek. De spelers - waaronder een vrouw die de rol van 
Pelléas vertolkt – dragen hun tekst psalmodiërend voor.13 
 
Net als Mallarmé woont Debussy de voorstelling bij, en begint kort daarna aan de partituur. Hij heeft 
eindelijk gevonden wat hij hebben wilde:  

`Je ne suis pas tenté d'imiter ce que j'admire dans Wagner. Je conçois une forme dramatique autre: la musique y 
commence là où la parole est impuissante à exprimer; la musique est écrite pour l'inexprimable; je voudrais qu'elle 
eût l'air de sortir de l'ombre et que, par instants, elle y rentrât; que toujours elle fût discrète personne - Quel poète 
pourra nous fournir un "poème"?14 

 

Debussy  

Debussy’s werk wordt in het algemeen vaak grofweg gekarakteriseerd met het label “muzikaal 
Impressionisme”. In analogie met de ruimtelijke schilderkunst die naar nieuwe manieren zoekt om het 
licht te ‘vatten’, bestaat zijn tegenhanger in de muzikale tijdkunst uit het exploreren van mogelijkheden om 
vluchtige momenten te representeren. Geliefde onderwerpen zijn dan ook de zee, water, golven, mist, 
wolken en lichtwisselingen van zon en maan. Het vergankelijke aspect van deze onderwerpen krijgt onder 
andere muzikale ‘representaties’ in reeksen onopgeloste septime- en nonenakkoorden, vaak in parallellie, 
en snelle opeenvolgingen van timbres en klankkleuren; de continue en ongrijpbare tijdstroom in uitgerekte 
tremolo’s en ostinato’s.15  
 
De aandacht van het Symbolisme voor de vloeiende stroom en het ritme van taal kent een pendant in het 
gebruik door de Impressionisten van de evocatieve werking van kleine kleurvlakken naast elkaar die vorm 
en lijn met elkaar doen vermengen. Debussy was geïntrigeerd door deze benadrukking van evocatieve, 
niet-representerende stemmingen en objecten: 

“He applied the esthetic in a musical way so that the elements of music, pitch, rhythm, and form, were cast in 
Impressionist planed and layered structures. As the Symbolist poets explored the aesthetic rhythm and combination 
of words, Debussy fused and juxtaposed pitches and textures in mosaic constructions.”16 

Escher stipt een wezenlijk kenmerk van Debussy’s muzikale idioom aan als hij wijst op diens additieve 
structuurprincipe, in tegenstelling tot het dominante divisieve.: “(…) Incidentele functionele 
akkoordverbindingen (bij voorbeeld de opeenvolging dominant – tonica of onderdominant – tonica) zijn 
in deze muziek van secundair belang omdat hun aanwending steeds ‘vrijblijvend’ is: reeds een maat verder 
geldt de functionaliteit niet meer en treedt bijvoorbeeld een fragment in van zwevende tonaliteit”.17 

 
Binnen het esthetisch denken van deze periode lijkt de wederzijdse fascinatie en beïnvloeding van 
uiteenlopende kunsten als poëzie, schilderkunst en muziek vrij groot. Het is dan ook verleidelijk om voor 
deze periode de synesthetische metaforen toe te passen, waarin kenmerken van de ene kunst zijn 
uitgedrukt in de andere. Goehrs artikel ‘Radical Modernism and the Failure of Style: Philosophical 
Reflections on Maeterlinck-Debussys Pelléas et Mélisande’18 stoelt op de aanname dat de muzikalisering van 
de Symbolistische poëzie zó ver gaat dat componisten die Symbolistische literatuur willen toonzetten ook 
een concept ontwikkelen dat dichter bij de andere kunsten ligt dan bij de muziek: een muzikaliteit zonder 
ritme en rijm. Zij stelt dat Debussy eerder ‘schilderkunstige’ structurele principes voor zijn compositie 
hanteert dan muzikale in de traditionele zin en citeert Debussy die in een brief aan Bardac schrijft dat er 
iets is dat muziek beter kan dan de schilderkunst: zij kan kleur- en lichtvariaties in één enkel beeld 
samenbrengen.19  
 
Hoe fascinerend de synesthetische metaforische vergelijkingen ook kunnen zijn, Debussy is geen schilder. 
Het is daarom nodig zijn werk vanuit een musicologisch perspectief te typeren. Over Debussy’s werk 
wordt heel in het algemeen gesteld dat de vorm van de akkoordopeenvolging minder door cadensen en 
harmonische progressie lijkt te zijn bepaald dan door melodische contouren en kleurschakeringen, én dat 
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de akkoorden door hun geringe betrokkenheid op het tonale centrum, zich voordoen als relatief 
zelfstandige klankeenheden.20 Volgens Dukas gaat het hierbij eerder om een reeks gewaarwordingen dan 
om afleidingen van een muzikale gedachte. 21  Maar ofschoon de samenhang veeleer gebaseerd is op 
motieven en hun verschillende verschijningsvormen dan op thema’s of tonaliteit, is de tonaliteit niet 
losgelaten, daar dragen ostinato’s of terugkeer naar de basisakkoorden vaak zorg voor.22  
 
Escher typeert Debussy’s muziek voor PELLÉAS ET MÉLISANDE als volgt:  

“Op melodisch gebied leidde Debussy’s nieuwe manier van denken-in-tonen tot de mogelijkheid om steeds nieuwe 
melodieën te laten groeien uit voortdurend gevarieerde en anders gecombineerde korte melodische eenheden. Op die 
basis konden ook de oude kerktoonsoorten weer op een nieuwe manier worden gebruikt. Op harmonisch gebied 
ontstond een grotere tonale speelruimte, waarin tonaal duidelijk bepaalde episoden afgewisseld konden worden met 
episoden van zwevende tonaliteit.  
Op ritmisch gebied kwam een enorme speelruimte open te liggen, doordat ook hier een soepel spel met steeds 
gevarieerde en anders gecombineerde korte – in dit geval ritmische – eenheden in de plaats kwam van constante 
metrische nadrukkelijkheid en maatdwang. Het ritmische leven in de muziek van Pelléas is daarom ongemeen rijk 
aan subtiliteit en genuanceerdheid. De orkestratie wordt gekenmerkt door transparantie en lichtheid. Het orkest 
wordt vaak als een kamerorkest behandeld, ondanks het feit dat het orkestrale betoog in Pelléas, in navolging van 
Wagner, overwegend symfonisch is, dus niet simpelweg  begeleidend. Slechts op enkele dynamische hoogtepunten 
wordt het volledige instrumentarium aangesproken”.23 

 
Zo ontwikkelt Debussy een van Wagner onderscheiden idioom. Sterk generaliserend zijn Wagner en 
Debussy te onderscheiden doordat Wagner het ideaal van het ‘Gesamtkunstwerk’ presenteert in het 
veelvoud, terwijl Debussy juist op zoek gaat naar ‘le demi mot [ton] qui suffit’. Debussy varieert en 
intensiveert eerder een gering aantal motieven dan dat hij telkens nieuwe motieven introduceert.24 

13.2 Pelléas et Mélisande. Een aantal algemene aspe cten 

Alvorens de temporele betekenisaspecten van een deel van de opera te beschrijven, volgt eerst een aantal 
structurele aspecten met betrekking tot de hele opera, die relevant zijn voor de meer gedetailleerde analyse.  
 
De opera PELLÉAS ET MÉLISANDE is in de periode van 1893 tot 1902 tot stand gekomen, en heeft zowel 
in de tekst als in de muziektekst vele revisies gekend, (zie § Maeterlincks drama en toonzetting).25 De 
muziektekst heeft tijdens de repetities nog een aantal grotere veranderingen ondergaan: om changementen 
mogelijk te maken zijn enkele tussenspelen verlengd. Zo is bekend dat Messager op 1 april (de première is 
op 30 april) Debussy verzocht nog 75 maten te schrijven.26 Ook later heeft Debussy zijn manuscript nog 
diverse malen bijgewerkt. Bij de onderhavige analyse is gebruik gemaakt van de Dovers herdruk van de 
door Fromont verzorgde editie uit 1904.27 
 

Maeterlincks drama en toonzetting 

De verdubbeling in het verwachtingspatroon dat in hoofdstuk 10 binnen de externe communicatie in LA 
DÉLIVRANCE DE THÉSÉE (door Racines PHÈDRE) zo'n grote rol speelt, is in bepaalde mate eveneens 
werkzaam in PELLÉAS ET MÉLISANDE.28 De wijzigingen die Debussy heeft aangebracht in het drama van 
Maeterlinck zijn voor de interpretatie tamelijk ingrijpend.29 Deels zijn fragmenten weggelaten omwille van 
de tijdsduur. In temporeel opzicht is de weglating van I,1 uit het drama nog het meest wezenlijk. Hierin 
wordt duidelijk dat het handelt om een drama na de zondvloed: de drempel van het kasteel, die Golaud 
telkens besmeurt (getuige II,2, IV,2 en de eveneens weggelaten V,1) kan niet schoongemaakt worden, zelfs 
niet met al het water van de zondvloed. Het kasteel van Allemonde mag dan omringd zijn door 
somberheid en duisternis, de dienaressen in deze eerste scène hebben hoop: de opening van de grote 
poort (de poort naar het nieuwe tijdperk waarvan Arkel in IV spreekt), werkt bevrijdend: buiten is het licht 
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en er zullen grote feesten gehouden worden.30 Door deze tekstrevisie treden de diensters alleen nog aan 
het einde op, waar ze een soort zwijgend koor vormen. 
 
Door de tekstredactie van III,3 verdwijnen de verwijzingen naar de gegevens dat alleen God weet waar de 
oorsprong van al deze grotten ligt, waarin zich een verscholen en onvermoed werk bevindt; dat de rotsen 
scheuren vertonen terwijl het hele kasteel er op gebouwd is; dat de koning niet gelooft dat de `odeur 
mortelle' die in de gewelven regeert de oorzaak vormt van het ongeluk in het kasteel van Allemonde: de 
andere wereld.31 Door het weglaten van deze lading ontbreekt een expliciete metafoor voor het aardse 
leven van de mens, wiens einde nabij zal zijn omdat de wijze koning weigert de oorzaak te zien van het 
ongeluk dat het paleis bedreigt. 
 
Een ander aspect dat van belang is voor de temporele projecties van het gehele drama is gelegen in de 
passage waarin Yniold vaststelt dat de schapen op een kruispunt gekomen zijn - de symboliek van `een 
keuze moeten maken' is bijna een topos, net als de verbinding schapen - christenzielen. Debussy schrapt 
in dit gedeelte het uiteindelijke gehoorzamen en de schapen hun weg onder de gewelven (van de dood). 
Yniold: “ce n'est pas le chemin de l'étable” was bij Maeterlinck: “ce n'est plus le chemin de l'étable”. Het verschil is in 
dit stadium van het drama evident: bij hem is voor Pelléas en Mélisande het `point of no return' bereikt, 
terwijl Debussy’s versie een `foute weg inslaan' suggereert..32 
 
Aangaande opera streeft Debussy naar het volgende ideaal: “Au théâtre de musique, on chante trop. Il 
faudrait chanter quand cela vaut la peine et réserver les accents pathétiques. Il doit y avoir des différences 
dans l’énergie de l’expression”.33 Voor de toonzetting van de vocale lijnen hanteert hij het ‘één-toon-per-
lettergreep’-principe34 en een quasi-parlando, waarvan het ritme allereerst het Frans volgt. Dit is mede 
mogelijk door de grote ritmische vrijheid ten opzichte van de metriek. Slechts af en toe is er een lyrisch 
arioso. De vocale stijl ligt hierdoor sterk in het verlengde van de theatrale spraak en steekt door de 
ritmische gelaagdheid van de stemmen vaak af tegen de orkestrale begeleiding.35 Doordat de gezongen 
tekst gradueel minder is opgenomen in de begeleidende muzikale structuur, minder geassimileerd is, vallen 
de verbale herhalingen ook meer op.36  
 

Thematische isotopieën.  

Binnen het werk is een aantal isotopieën opgebouwd dat als achtergrond voor de analyse en interpretatie 
van het te analyseren vijfde bedrijf hier is aangestipt.  

stilte(n) 

Één van de meest opvallende esthetische expressiemiddelen waarvan zowel Maeterlinck als Debussy zich 
expliciet bedienen is de stilte. Maeterlinck onderscheidt in LE TRÉSOR DES HUMBLES verschillende 
soorten stilte. De actieve stilte waarvan bijvoorbeeld de meest memorabele momenten tussen twee 
geliefden vervuld zijn: 

“(…) ce qu'avant tout vous vous rappellerez d'un être aimé profondément, ce n'est les paroles qu'il a dites, 
ou les gestes qu'il a faits, mais les silences que vous avez vécus ensemble ; car c'est la qualité de ces silences 
qui seule a révélé la qualité de votre amour et de vos âmes.”37 

Daarnaast is er de passieve of sluimerende stilte, “…qui n'est que le reflet de la mort ou de l'inexistence”. En 
dan is er de grote actieve stilte, door iedereen herkend en gevreesd. De eigen, afzonderlijke stilte van ieder 
mens is nog wel te verdragen, maar vooral de grote stilte van de menigte vormt een bovennatuurlijke last: 
“combien d'amitiés ordinaires n'ont d'autres fondements que la haine du silence ?” Ook al spreekt 
Materlinck over grote onderwerpen als de liefde, de dood of het lot, er blijft altijd een onbesproken en 
onzegbare waarheid tussen hem en de lezer over deze zaken. Al heeft deze waarheid geen stem, het is toch 
het enige gemeenschappelijk beleefde moment, en beiden, schrijver en lezer, hebben niet kunnen dromen 
over andere zaken. Dat is de waarheid die zich slechts in de stilte kenbaar maakt.38  
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Ook Debussy richt zich op de stilte, mede om een persoonlijk uitdrukkingsmiddel te vinden tegenover de 
middelen die Wagner voor zijn ‘Gesamtkunstwerk’ inzet39: 

“je me suis servi, tout spontanément d'ailleurs, d'un moyen qui me paraît assez rare, c'est-à-dire du 
Silence, (ne riez pas!) comme un agent d'expression! et peut-être la seule façon de faire valoir l'émotion 
d'une phrase, car si Wagner l'a employé, il me semble que ce n'est que d'une façon toute dramatique”.40 

 
Jankélévitch beschouwt Debussy’s gebruik van stilte als de oneindige achtergrond waar muziek zich op 
inschrijft.41 Wellicht is bij Debussy de stilte voor de muziek vergelijkbaar met de betekenis van het witte 
doek voor de schilder: beide zijn geen ‘niets’, maar daadwerkelijk substantie. Toch is dit uitgangspunt niet 
zonder meer aanvaardbaar: wil het ‘wit’ van het schildersdoek betekenis krijgen dan moet het 
getransformeerd zijn tot substantie voor de expressie. Onder die conditie kan ook de stilte als achtergrond 
voor muzikale expressie gezien worden. In het verlengde hiervan is het verleidelijk om de stilte die aan de 
personages ontsnapt muziek te noemen. 42  Dat is  mogelijk mits de stilte inderdaad op dat moment 
muzikale substantie is.  
 
In een meer concrete benadering onderscheidt Suter vijf soorten. Allereerst als onderbreking binnen 
solopassages van personages, bijvoorbeeld in I, 4-2[42]43, of als stilte binnen een dialoog, bijvoorbeeld II, 
6-2[9], in beide soorten is de stilte gemotiveerd door psychische handeling. Dan is er de stilte tussen 
personagestem en orkest die bijvoorbeeld tijd gunt voor persoonlijke reflectie van het personage (I, 5-1[7]), 
of een accent aanbrengt zoals in IV, 8[50] voor het sluiten van de kasteeldeuren. Tenslotte zijn er nog de 
stilte binnen het instrumentele vertoog (II, [8]3-5) en de niet gemeten stilte tussen maten, aangegeven door 
een fermate boven de maatstreep (V,[36])44 
 
De ultieme crux van deze opera ligt op het moment dat Pelléas en Mélisande elkaar omhelzen (IV, [51]1), 
en daar is een ‘mesure blanche’, een generale rust van één maat (2/4 binnen een 3/4-omgeving) geschreven. 
Naast de verschillende soorten accenten die met stilten kunnen worden aangebracht, kan stilte uiteraard 
ook een segmenterende functie hebben. De enunciatieve positie van de stilte moet daarom per geval 
uitkomst bieden, bijvoorbeeld of de stilte extradiëgetisch is of niet. 
 

de vier elementen en de tegenstellingen tussen licht en donker, hoog en laag 

Verschillende soorten stilten vormen dus belangrijke isotopieën in deze opera. Verder loopt er in PELLÉAS 
ET MÉLISANDE een netwerk van posities rond de tegenstelling tussen licht en donker.  In de meest 
letterlijke zin is er de duisternis van het bos, de grotten en de nacht, en dit domein van Allemonde wordt 
bestierd door de bijna blinde koning Arkel. Daarnaast zijn er de lichtzoekende Pelléas en Mélisande. Toch 
is het licht niet uitsluitend positief beoordeeld: het brengt ook ongeluk, als Mélisande haar trouwring te 
hoog gooit en hem - verblind door de zon - in de bron laat vallen. Abbate merkt hierover op: “Disaster is 
the result not of the intention to misbehave, but of the inability to see”.45 
 
Sterk gerelateerd aan de motieven van licht en donker is het spel met de vier elementen, de zon (vuur), de 
zee (water), het bos (aarde), nevel, damp en adem (lucht) Ook binnen deze posities zijn de waarden zowel 
positief als negatief beladen. Het element water is bijvoorbeeld dynamisch en brengt leven, de zee bracht 
Mélisande, maar kent evenzeer het element van de dood (het ondergrondse meer, het wrak in de grot).46 
In combinatie met de ruimtelijke openheid of geslotenheid bieden deze elementen een symbolisch 
landschap. Smith verbindt de zee met het verleden en de toekomst, tegenover het onontkoombare nu van 
het bos dat het kasteel omringt.47 
 
De ruimtelijke posities vormen deels ook intertekstuele isotopieën. McCannon merkt op dat onderaardse 
ruimten, grotten of kelders in Maeterlincks werk veelvuldig voorkomt, net als de hoge plaats, meestal een 
toren. In diens drama’s representeert Maeterlinck de ziel in verschillende stadia op zijn pad van 
ongevoeligheid, onwetendheid naar ontwaken. Contemplatie en zelfonderzoek zijn dan onontbeerlijk, 
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vandaar het belang van het bezoek aan de grot die de onbewuste geest representeert; hier vindt het 
onderzoek plaats dat spirituele voortgang mogelijk maakt. Het brengt de protagonist (in principe) groter 
zelfbewustzijn.48 Maar Pelléas doorziet de aanwijzing en dreiging niet die van de geur van de dood uitgaat, 
terwijl Mélisande weigert op Pelléas verzoek in te gaan een nabije grot te onderzoeken49 Uiteindelijk is de 
hoger gelegen plaats, Mélisandes slaapkamer, de plaats voor de geboorte van haar kind, maar tevens die 
van de grote stilte.  
 
Daarnaast is PELLÉAS ET MÉLISANDE óók het archetypische drama van de jaloerse, jagende echtgenoot, 
de vrouw en haar minnaar, en het wederzijdse onbegrip; al ligt de feitelijke tragiek toch eerder in het 
existentiële menselijke tekort (zie § Een queeste naar liefde en waarheid.) 

muzikale motieven als thematische rollen 

In het verloop van de opera is de opbouw van isotopieën door herhaling erg belangrijk. Veelvuldig wordt 
een nieuw geïntroduceerd element meteen of na een korte tussenpoos herhaald, zodat zijn herkenbaarheid 
mede door pregnantie gegarandeerd is. Dit is ook nodig omdat motieven vaak aanzienlijke 
gedaanteverwisselingen ondergaan. Mallarmé wees al op dit procédé dat erin bestaat tweemaal de zelfde 
frase, verbaal of muzikaal uit te drukken: `proférer deux fois les choses pour une certitude qu'elles l'aient 
été et leur assurer, à défaut de tout, la conscience de l'écho'.50  
 
Mede hierdoor is één van de meest opvallende aspecten uit PELLÉAS ET MÉLISANDE 51  de ver 
doorgevoerde ontwikkeling en variatie van (muzikale) motieven.52 Zij vormen volgens Vittoz treffend 
gesteld `het emotioneel geheugen dat de samenhang bepaalt tussen de gebeurtenissen en de 
stoutmoedigheid waarvan Debussy zich bedient bij de ontwikkeling van het werk'.53 Een aantal is in deze 
opera te onderscheiden op basis van veelvuldig voorkomen, markante ritmiek of doordat zij solistisch op 
de voorgrond treden. De motieven zijn van groot belang omdat zij herkenbaar zijn en zo geleidelijk als 
immanente verwijzingspunten gaan gelden. Door assimilatie met tekstuele verwijzingen zijn zij gaandeweg 
bekleed met semantische waarden. Het zijn geen Leitmotiven in “de betekenis van gefixeerde muzikale 
symbolen, maar van verwijzende muzikale tekens met meervoudig associatief vermogen”.54  
 
Motief 1 is geassocieerd met Golaud, maar omkleedt deze verbinding met verschillende andere 
betekenissen, waaronder: 

verdwaald (door een dier), 
jacht (wild zwijn, vogel), 
boot, bootslui, zee, 
trouwring, 
bloed, ijzersterk, lichaam (aanraken) 
dreiging (zwaard) 

Daarbij worden de thema's `jacht' en `dreiging' ondersteund door de instrumentkeuze: dit zogenaamde 
`Golaud'-thema wordt voor het overgrote deel in de hoorn gegeven, of in de baspartijen (zie ook § 
Instrumentatie en tonaliteit). Het thema kent door de pendelbeweging van de grote secunde een onzekere 
richting wat betreft modaliteit en / of tonaliteit en heeft door de syncopes en overgebonden triolen een 
onzekere metrische vorm: 

 
Motief  1 

 
Motief 2 en zijn vele varianten is geassimileerd met Mélisande, én haar ontwikkeling, waarover later meer. 
De kern van het motief bestaat uit de figuur die in de eerste maat is gegeven Het motief wordt doorgaans 
in de hobo, harp of viool uitgedrukt. Nadere semantisering omvat onder meer: 

verdriet, ziekte, broosheid 
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angst aangeraakt te worden (handen) 
mysterie 
boot, zeilen 
opstijgende vogels, licht zoeken 
schoonheid, kijken 

 

 
Motief  2 

De motieven 3, 4, en 5 zijn ten slotte verbonden met respectievelijk Pelléas (én verdriet; kracht; weggaan, 
vluchten, stijgen), Arkel (én koningschap, noodlotsidee, bepaaldheid van de toekomst) en Mélisandes kind 
(én het `weten'). 
 

 
Motief  3 
     

 
Motief  4 

 
Motief  5 

 
Ofschoon de motieven dus dikwijls verbonden zijn met het optreden van een bepaald personage, voert 
het te ver ze met het personage te identificeren, of, in de woorden van THE NEW GROVE: 

‘‘These themes refer not so much to individual characters as to states of  mind. True, Golaud is often 
tormented in spirit, but it is simplistic to speak of  "Golaud’s theme". The uncertain progress of  this 
motif, characterized by a dotted rhythm, symbolizes not so much Golaud himself  as his struggle against 
fate, and this is a struggle in which Pelléas and Mélisande are also involved.’’55  

 
Niettemin hanteert Debussy de mogelijkheid om een eenmaal met semantische inhoud beladen motief 
zelfstandig te laten opereren. De regieaanwijzing `entre Golaud' ontbreekt in IV,4, maar het moment 
waarop zijn aanwezigheid in de muziek gerealiseerd wordt, kan duidelijk worden vastgesteld op IV[58]3-4, 
waar in de hoorns sterk geaccentueerd motief 2 klinkt, gevolgd door drie evenzo geaccentueerde signalen 
V[58]7-10, die op zijn minst de Pelléas toegebrachte zwaardstoten suggeréren. 
 
Motief 6, een secundebeweging in triolen, treedt in de partituur zeer frequent op, vrijwel altijd in 
combinatie met duisternis: 

 
Motief  6 

 
Naast de motieven die over het hele werk regelmatig terugkeren, is er een aantal verbonden aan telkens 
een bepaalde situatie. Motief 7 bijvoorbeeld omsluit scène I,1 en motief 8 scène II,1.  
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Motief  7 

 

 
Motief  8 

 
Nog specifieker zijn de motieven die één moment specificeren. Zowel de aan een situatie, als de aan een 
moment gebonden motieven ontlenen daaraan later hun terugwijzende kracht. Zo klinkt motief 9- geasso-
cieerd met Pelléas en Mélisandes verblijf bij de fontein - weer op het moment dat Golaud zich op zijn 
ziekbed afvraagt of zijn paard op het middaguur soms iets buitengewoons heeft gezien, waardoor hij ten 
val kwam (II[17]1-4).56 

 
Motief  9 

 

Instrumentatie en tonaliteit 

Naast motieven zijn er ook bepaalde instrumenten die min of meer met bepaalde personages geassimileerd 
zijn. Pelléas is meestal verbonden aan fluiten en soms met de hobo of de Engelse hoorn. De (vaak 
solerende) hobo is verbonden met Mélisande, maar evenzeer komen de fluiten (vaak in lage ligging) en 
soms de strijkers voor. Golauds verbinding met de hoorn is al ter sprake gekomen, daarnaast is er ook een 
verbinding met de kleuren van de fagot, en af en toe met de altviool en de cello. Daarnaast kent ook bijna 
elke scène zijn eigen instrumentatie.57  
 
Aan Wagner ontleent Debussy eveneens de verbinding tussen drama en tonaliteit. Zo is de 
heletoonstoonladder gebruikt bij de ruimtelijke aanduiding van de souterrains, zoals Emmanuel al 
aangeeft.58 De associatie met `doodsgevaar' is echter minstens zo sterk. De negatieve associaties zijn zeer 
divers: de heletoonstoonladder treedt op waar Arkel aan Pelléas meedeelt niet te weten wat de komst van 
zijn broer met zich meebrengt. In III,2 betreft het duidelijk een ruimtelijk aspect: de onderste gewelven 
van het kasteel, de geur van de dood, het gevaar als deze geur in het gezicht slaat en de angstaanjagende 
duisternis. Verderop begeleidt hij Golauds jaloezie. In het vierde bedrijf komt de ladder voor in 
samenhang met de ziekte, met Golauds walgen van Mélisandes `vlees', maar ook met de schapen die 
Yniold van dichtbij wil zien. Als Pelléas even later voorvoelt dat hij beter kan vertrekken zonder haar weer 
te zien en als de dreiging van Golauds zwaard zich concretiseert wordt de ladder ook gebruikt. F  majeur 
en G  majeur zijn volgens Smith gekozen voor de representatie van licht59, terwijl het halfverminderde 
akkoord vaak verbonden is met Mélisande.  
 
Een van de meest vergaande interpretaties van de tonale compositie levert Abbate die stelt dat de opera 
vanaf het einde, vanaf de laatste cadens van 12 maten in C  majeur, terug gecomponeerd is, althans wat de 
tonale richting betreft, te beginnen bij Pelléas lied “On dirait que ta voix a passé sur la mer” in F .60 
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Daarnaast zijn er studies die tonale symmetrie en de toepassing van de gulden snede in Debussy’s 
composities aantonen.61  

13.3 Segmentatie 

PELLÉAS ET MÉLISANDE laat zich aanzienlijk moeilijker segmenteren dan de vorige hier besproken 
werken, al was het alleen al doordat de segmenten die de partituur zelf aanreikt in de gedaante van 
repetitienummers in de meeste gevallen uitsluitend op muzikale criteria stoelen. De problematische 
segmentering is voor een belangrijk deel eenvoudigweg toe te schrijven aan de juist beoogde continuïteit 
van het werk welke ook past binnen de operastijl vanaf Wagner.  
 
Niet alleen is de temporele (dis-)continuïteit op zichzelf complex; zij is tevens vermengd met andere 
parameters als tonaliteit, harmonie, textuur, muzikale dynamiek en agogiek of melos.62 Overeenkomsten 
en verschillen op het niveau van de éne parameter, blijken op dat van de andere juist weer anders 
beoordeeld te kunnen/moeten worden. Ook op het niveau van de pathemische contrasten tussen 
bijvoorbeeld muziek en personage heeft Debussy geprobeerd de anders onderscheiden elementen in de 
opera samen te smelten: 

`J'ai voulu que l'action ne s'arrêtait jamais, qu'elle fût continuer, ininterrompue. J'ai voulu me passer des 
phrases musicales parasites. À l'audition d'une œuvre, le spectateur est accoutumé à éprouver deux sortes 
d'émotions bien distinctes: l'émotion musicale d'une part, l'émotion du personnage de l'autre; généralement 
il les ressent successivement. J'ai essayé que ces deux émotions fussent parfaitement fondues et 
simultanées'.63 

 
De segmentatieproblematiek - die zich bij meer doorgecomponeerde opera's voordoet - zal worden 
gedemonstreerd aan de laatste acte. Deze acte van PELLÉAS ET MÉLISANDE leent zich daar bij uitstek toe, 
omdat hij de enige is die niet verder in scènes is verdeeld, en bovendien de minste pragmatische actie 
bevat. 

13.4 Het vijfde bedrijf: slotgevecht tussen express ie en verinnerlijking 

Het laatste bedrijf (40 nummers, 393 maten) bestaat uit één ruimtelijk bepaalde scène, en speelt in 
Mélisandes slaapkamer in het kasteel. Op basis van de configuratie is het bedrijf – afgezien van de delen 
met gesloten doek - zeer globaal in vier scènes te verdelen:  
[0]1-[11]5  Golaud, Mélisande, Arkel, dokter  
[11]6-1[22]  Golaud, Mélisande 
[22]1-1[28]  Golaud, Mélisande, Arkel, dokter, kind  
[28]1-[40]11  Golaud, Mélisande, Arkel, dokter, kind, dienaressen 
Maar zoals reeds gesuggereerd levert een globale segmentering van dit bedrijf op zichzelf niet veel op: een 
gedetailleerde beschrijving van de verschillende fases binnen de continuïteit echter wel. De hier volgende 
bespreking gaat uit van een onderverdeling in discursieve situaties met als criterium de mate van - vaak dus 
graduele - verandering in de temporeel relevante parameters, zoals weergegeven in de bijlage bij dit 
hoofdstuk, in samenhang met de verhaalsituatie enerzijds; en de combinatie  van performatief-deiktische-
oriëntaties en veranderingen op het vocale (expressie-) niveau anderzijds.  
 
De opbouw van de vijfde acte volgt bijna per verbale zin een andere muzikale expressie, waardoor het 
moeilijk blijkt een coherente segmentatie te maken. Bovendien treden de verschillende muzikale 
parameters lang niet altijd congruent met elkaar op. Zo komen temporele stabiliseringen bijvoorbeeld in 
spanning te staan met harmonische instabiliteit, waardoor tóch een prospectief aspect wordt aangereikt. 
Niettemin blijkt de muzikale expressie wel gefundeerd op een aantal coherente structuren en isotopieën; 
en op basis van de beschrijvingen is het mogelijk de discursieve situaties en hun samenhang nader te 
bekijken. 
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De volgende paragrafen beginnen daarom telkens met een beschrijving van de segmentatiecriteria, telkens 
gevolgd door een discursieve analyse. 
 

[0]1-[11]5 Scène 1. Golaud, Mélisande, Arkel, dokter  

1 Muzikale inleiding ([0]-[1]4) 

De eerste discursieve situatie [0]-[1]4 omvat de muzikale inleiding van 14 maten en wordt met gesloten 
doek gespeeld: de visuele tekens zijn extradiëgetisch  van aard. Het tempo is langzaam, gekenmerkt als 
`triste' en contrasteert sterk met het snelle en frenetieke slot van de voorgaande acte.  
 
Er worden drie thematische actoren geïntroduceerd die in de gehele acte ook een grote rol spelen. In de 
eerste plaats is dat het langzaam golvende motief 10, een variant van het `Mélisande-motief 2, met een 
zeer regelmatige pulsering en telkens per kwartnoot na een achtste gevolgd in de harp: 

 
motief  10 

 
Een andersoortig actie-reactiepatroon kent het in ligging en ritme met dit motief contrasterend motief 11 
([0]5-6), de tweede thematische actor, waarbij de klarinet de spelinzet van de fluit een kleine sext lager 
beantwoordt.  

 
motief  11 

 
De eerste herneming van deze herhaling in 4-3[1] is gecomprimeerd in één maat, waarna het slotakkoord 
verlengd wordt en overgaat in een herneming van motief 10. Daarbij is de in deze hele acte veel 
voorkomende derde thematische actor aangegeven, een  ritmisch syncopemotief (motief 12) in de klarinet:  

 
motief  12 

 
De maten [1]1-4 vormen de overgang naar de opening van het doek. Het syncope motief 12 is in [1]4 zo 
verdeeld dat de altviolen en cello’s een inzet geven en de harpen vervolgen. Dit in combinatie met de 
zwakke harmonische functie genereert door het onvoltooide aspect een licht prospectieve werking naar 
het volgende segment. 
 
In de eerste veertien maten wordt een voortzetten met een zwak prospectieve oriëntatie ingezet, als 
prelude op de statische situatie die zal volgen. Door de verdubbeling in de violen bij de herhaling van 
motief 10 ([0]3-4) wordt de zwakke oriëntatie weliswaar iets versterkt, maar het langzame tempo, de 
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melodische golfbeweging, de zwevende harmoniek en de zwakke dynamiek verlenen de afzonderlijke 
motieven van deze fase een relatieve zelfstandigheid ten opzichte van het geheel.  
 
Motief 10 is door zijn geringe intensiteit op het tensieve niveau het beste als een modaliteit van /niet-zijn/ 
te classificeren, omdat ook de extensiteit niet groot is. In [0]5 voltrekt zich in de strijkers na het /¬zijn/ 
van motief 10 een temporele ontkoppeling naar een /zijn/ - zij het alleen in ritmisch-dynamische zin: 
harmonisch is de samenklank niet stabiel waardoor er spanning blijft bestaan. De houtblazers reiken 
vervolgens het /doen/ van een korte figuur (motief 11) met een inchoatief aspect aan: een septimesprong 
en een kleine versnelling door de triool. De figuur in de blazers houdt kortstondig aan en lijkt harmonisch 
te worden opgelost in de herhaling, maar dit is niet het geval: de harmonisch-tonale grondtoon is niet 
gegeven. Aan het einde van de gecomprimeerde herhaling van deze vraag- en antwoordfiguur in 3[1] 
wordt de terts in de klarinetten aangehouden, een temporele ontkoppeling van de klarinetten in eerste 
instantie als afronding van het voorafgaande motief 11, terwijl een tweeklank in de harp anticipeert op de 
herneming van motief 10. 
 
In [1]1-3 ontvouwt zich als overgang naar het openen van het doek een contrast met een eenvoudige 
harmonische opeenvolging van gepunteerde akkoorden in de strijkers. Maar ook hierna doet zich in [1]4 
weer een anticiperende ontkoppeling voor in het samenspel tussen altviolen, cello’s en harp. De beweging 
neem snel af in textuur en houdt aan met een liggend akkoord in de violen begeleid door een aanzet tot 
het hernemen van motief 10 door een inzet in de altviolen en cello’s gevolgd door de harp van het 
ritmische motief 12 ([1]4). De terugkeer van de regelmaat van motief 10 aan het einde doet anticiperen op 
de eerstvolgende verandering, de inzet van de dokter. 
 
Na het slot van de vorige acte is op basis van de modaliteit van het /weten/, van de canonieke 
genrestructuur de verwachting van een afrondende sanctionering, van een herstel van orde, gecreëerd. 
Zeker doordat de uitleiding van IV zo geagiteerd is. De overgang van I naar II kent eveneens een korte 
uitleiding maar eindigt in een stabiliserende voltooiing met liggende noten en pianissimo, terwijl de 
inleiding van II inzet met een inchoatief aspect in matig tempo. De overgang van II naar III wordt 
gekenmerkt door een steeds meer vertragende en dynamisch verzwakkende uitleiding met voltooid einde. 
De inleiding tot III is kalm en kent in de harp een matig snelle pulsering. Het einde van III, na Golauds 
vragen aan Yniold, is daarentegen snel, fortissimo met veel accenten en een geaccentueerd slotakkoord. 
Ook IV begint snel en geagiteerd. Deze globale temporele veranderingen vallen samen met de groeiende 
jaloezie van Golaud, en projecteren de tijdsduur voor het vinden  van een oplossing, de ‘waarheid’ te 
vinden met betrekking  tot de ontrouw. 
 
In de muzikale inleiding op het vijfde bedrijf domineert een beweging, die nauwelijks deel van een 
voortgaande ontwikkeling lijkt te zijn, door een zeer geringe gerichtheid en door accentuering van het 
moment met behulp van herhaling. Niettemin biedt de inleiding (behalve een groot contrast met de 
voorgaande situatie) ook stelwaarde voor de eerste scène.  
 
De elkaar afwisselende thematische actoren (motieven 10 en 11) worden in bepaalde mate onafhankelijk 
van elkaar gepresenteerd.  Als variant is motief 10 het meest verwant aan motief 13 (zie III,[16-17]), 
geassocieerd met Mélisandes duiven die uitvliegen in het duister om nooit meer terug te keren (III,1). 

 
motief  13 

Het optreden van deze variant (motief 10) is hier als een voorbode te beschouwen van Mélisandes eigen 
lot. Deze interpretatie vindt ook ondersteuning in de verzameling collocatieve betekenissen in het vijfde 
bedrijf: verdriet, sterven, de ‘grote kou’ en het zwijgen, met als toegevoegd gemeenschappelijk aspect dat 
het om verschijnselen gaat waar de mens geen vat op heeft. De melodische golfbeweging en vooral de 
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regelmatige metrische kwaliteit – uitzonderlijk in PELLÉAS ET MÉLISANDE - geeft het motief aspecten van 
continuïteit en cycliciteit.  
 
In de muzikale inleiding volgt de harp motief 10 na een halve tel. Een dergelijke temporele ontkoppeling 
komt enige malen voor. Met name in de scènes waarin Yniold optreedt. Andere collocatieve verbindingen 
van het een halve tel later navolgen van een figuur ( ) zijn er met “Je ne sais si nous pourrons 
le voir ; il y a encore une brume sur la mer” (I, [42]1-2); “l’ombre des arbres” (II, [3]1); “il y a 
d’innombrables étoiles” (III, [6]1)  
 
Daarnaast volgt het enige moment in de opera waarop de harpen zoals hier flageolet spelen, op de 
omhelzing, als Pelléas uitroept “Écoute, ma coeur est sur le point de m’étrangler”. (IV,[51]4-7). Maar de 
rechtvaardiging van een dergelijke interpretatie hangt uiteraard af van de pregnantie waarmee deze 
tekenrelatie is gemanifesteerd, ook al richt Pelléas de oriëntatie expliciet op de auditieve perceptie.  
 
De andere figuur, motief 11 is collocatief gerelateerd aan: de slapende Mélisande, de koude ziel, het 
ontwaken, openen van het venster, de koude zeelucht, de ondergaande zon, het niet-weten, Mélisande en 
het kind als haar plaatsvervanger.  
 
Voor de syncopefiguur op één toon ( ) is er een isotopie in het hele werk opgebouwd op de 
pragmatische dimensie, vaak verbonden met het openen of sluiten van het doek, en het opkomen van 
personages (in I: 2-1[21]; [31]1-[32]6; [35]1-4; [38]1-[39]3; in III: 4-1[27]; in IV 4-1[E]).  

2 De dokter en Arkel observeren Mélisande ([1]5-5[3]) 

Ofschoon het volgende segment [1]5-5[3] twee clausen omvat hebben beide segmenten muzikaal relatief 
meer overeenkomsten dan verschillen op het oppervlakteniveau. De reden om hier toch een afzonderlijke 
discursieve situatie te onderscheiden is de ruimtelijke oriëntatiewisseling: het openen van het doek 
waardoor Mélisandes slaapkamer zichtbaar wordt, met Mélisande op het bed en Arkel, Golaud en de 
dokter in een hoek van de kamer. Het actorieel gegeven ensceneringpotentieel omvat een ruimtelijke 
scheiding tussen Arkel, Golaud en de dokter enerzijds, en Mélisande anderzijds. 
 
De prospectieve verwachting uit [1]4 wordt in dit segment bekrachtigd door de inzet van motief 14, een 
variant van motief 10 terwijl het doek opengaat.  

 
motief  14 

 
Het voortdurende ritmisch patroon van dit motief dient de arts tot 
achtergrond, gevolgd door een recitatief deel, waarbij het orkest een 
steunende taak per maat vervult. De clausen beginnen met een 
herneming van motief 10 in de orkestrale begeleiding. De dokter richt 
zich eerst in het algemeen tot de aanwezigen in de kamer en doelt op 
de algemene toekomst, ondersteund met motief 10. Daarna worden 
zijn doelwisselingen (vogel) en richtingwisseling (Golaud) gemarkeerd 
door pizzicato’s in de strijkers. Als hij Golaud wil geruststellen [2]1-2 
wordt hij gesteund door een langere liggende noot; een procédé dat 
bijvoorbeeld ook in scène I,1([8]5-6) bij Golaud ten aanzien van 
Mélisande met motief 7 al is toegepast. Terugwisselend naar de 
algemene toekomst (“…il n’est pas dit que nous ne la sauverons pas…”) 
keert het pizzicato weer. 
 
Arkels claus wordt vrijwel identiek met motief 10 (maar dan met een 
overmatige secunde f-g  in plaats van de kleine terts f-a ) 
geïntroduceerd, zijn eerste inzet “non, non” net als de harp in de 
muzikale inleiding een achtste toon volgend op de kwarttel. Arkels 
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gerichtheid is eveneens algemeen maar hij doelt op het situatieheden van het `teveel zwijgen' als 
(ongunstig) teken voor de toekomst. Het volgende deel van Arkels claus is door de oriëntatiewisseling 
naar Mélisande en de begeleiding door liggende tonen en het kenmerkend tertsakkoord van motief 11 in 
fluiten, klarinetten en strijkers (8,6[3]), van een andere orde. De al even zo vertragende en vertraagde 

herhaling van Arkel: “lentement” (  →   ) richt alle aandacht op het momentane - de 
herhaling intensiveert - waarna opnieuw motief 11 als inzet dient en Golaud meer vertraagt als hij het 
permanente aspect van de koude in haar ziel bespreekt.  
 
Er is in dit segment een koppeling met de thematische actoren uit de inleiding, alleen worden zij hier 
verder gesemantiseerd, waardoor motief 10 verbonden is met verwondering en doodsdreiging, en motief 
11 met het slapen van en de koude in Mélisandes ziel. 
 
Zoals in het begin van deze paragraaf gesteld, kennen de eerste twee situaties muzikaal veel 
overeenkomsten. Globaal gezien vormt de muzikale inleiding (net als de inleiding tot I,1 waarmee 
overigens meer verwantschap bestaat) een interne code voor dit bedrijf: de structuur van de opeenvolging 
is hier: 
Inleiding Situatie 1 
A B A C A D A B 
[0]1-4 6-3[1] 2-1[1] [1]1-4 [1]5-8 [1]9-[2]3 [2]4-6 8-5[3] 
Waarbij A verwijst naar het optreden van motief 10, B naar motief 11. 
 
Auctorieel wordt de optisch waarneembare diëgetische wereld met het openen van het doek aan de 
auditieve toegevoegd. Zichtbaar wordt de ruimtelijke tegenstelling tussen Mélisande in bed en de drie 
mannen in een hoek van de kamer.  Alle vier vertegenwoordigen duidelijk onderscheiden thematische 
rollen, hetgeen in het vervolg zal blijken. In dit segment manifesteren zich de verschillen tussen de 
thematische rol van de dokter die observeert volgens de wetten van de natuur en die van de (half-)blinde, 
wijze koning die om een verdiepende, spirituele observatie vraagt. 
 
De dokter geeft achtereenvolgens oriëntaties op: de kleine wond waaraan Mélisande onmogelijk kan 
sterven (motief 10), een vogel zou er niet aan sterven, de daaruit volgende onschuld van Golaud, en de 
eventuele redding van Mélisande. Met deze oriëntaties beschrijft hij een kring door de ruimte (Mélisande 
→ vogel → Golaud → Mélisande). Bij Arkel vindt juist een `inzoomen', een concentrische opeenvolging 
van oriëntaties plaats: het zwijgen van de drie mannen in haar kamer (motief 10) dat hij als geen goed 
teken ervaart, en dan, met het oproepen van motief 11, het kijken hoe zij slaapt, de koude van haar ziel. 
Motief 10 vormt dus zowel voor de dokter als voor Arkel het kader voor hun eerste observatie. Tegen 
deze achtergrond manifesteert zich het contrast tussen de perceptie van externe tekens (kleine wond), en 
interne – of beter afwezige – tekens (ons zwijgen).  
 
Na motief 10 volgt bij de dokter een licht benadrukte oriëntatiewisseling naar de vogel die veelbetekenend 
is vanwege de semantische waarde die vogels in de loop van het werk hebben gekregen in associatie met 
Mélisande.64 De arts waakt zowel over het welzijn van Mélisande als van Golaud. Doordat de verwonding 
die Golaud haar heeft toegebracht geen vogel zou doden, troost de dokter hem met de bewering dat hij 
haar niet heeft gedood. Het imaginaire beeld van Mélisandes genezing wordt vervolgens in zijn tekst niet 
als gerealiseerd weergegeven, maar als ontkenning van het onvermogen haar te redden. Het prospectieve 
aspect van haar genezing is daardoor iets zwakker. Bij Arkel volgt na motief 10 de eerste aanzet van motief 
11 dat ondanks zijn zeer zwakke dynamiek een signaalfunctie krijgt als Arkel erop reageert met het appel 
naar haar te kijken.  

3 Golauds wroeging over de vermoorde onschuld (5[3]-[3]6) 

De volgende discursieve situatie 4[3]-[3]6 is gekenmerkt door varianten van motief 1 en motief 2, gebruikt 
ter contrastering van de verschillende er in optredende oriëntaties. Hoewel van meet af aan zichtbaar, 
worden de belangrijkste thematische actoren uit de voorafgaande bedrijven pas op het laatst 
gemanifesteerd. Hier in de eerste plaats Golaud, de jaloerse echtgenoot, zelf gewond geraakt bij de moord 
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op Pelléas - blijkens de door Debussy weggelaten eerste scène van V - en ook volgens de zinspelingen die 
hij later in dit bedrijf op zijn eigen sterven zal maken.  
 
De voltooiing van Arkels claus in 5[3] wordt overlapt door een nieuwe syncopische inzet in de bas, 
gevolgd door de cello waarboven de hoorn - zij het met demper - het markante ritmische patroon van 
motief 1 heeft. De instrumentale oriëntatie op Golaud gaat hierdoor vooraf aan zijn vocale inzet. Golaud 
doelt op zijn voltooide daad in het aansluitend verleden (‘een aantal dagen’ zie 2[7]), en - voorafgegaan 
door een variant van motief 10- op het algemeen heden. Een nieuwe inzet van motief 2 betreft de `kind'-
status van Pelléas en Mélisande in het algemeen verleden; een status die eerder ter sprake komt in 
III,1[21]-1, waar Golaud hen `betrapt'. De ontkoppeling naar een gecomprimeerde presentatie (‘serrez’) van 
motief 1 ([3]3-4) leidt de oriëntatie naar Golauds herinnering van zijn impulsieve daad in het verleden. De 
herhaling van de verontschuldiging dat hij de moord ondanks zichzelf gepleegd zou hebben is met 
liggende akkoorden in fagot en hoorn begeleid. 
 
Motief 1 en motief 2 vormen de belangrijkste thematisch actoren uit deze opera, en zijn hier andermaal 
gecombineerd met kenmerkende semantische waarden beladen: het redeloos dodende van de 
wantrouwende Golaud tegenover de kinderlijke omhelzing van Pelléas en Mélisande, als broer en zus.  
 
Na de door Arkel gesuggereerde koude van haar ziel sluit Golaud aan met de opmerking zonder reden 
gedood te hebben. Een sanctionering alleen begeleid door langgerekte tonen in de cello’s, en slechts 
onderbroken door een korte herneming van een variant op het `Mélisandemotief' (motief 2).  
 
Het beeld van ‘huilende stenen’ is treffend na het ‘zonder reden’ doden, als verwijzing naar de 
broedermoord van Kaïn op Abel65, maar ook door de referentie aan de Middeleeuwse kosmische ordening 
van schepselen.66 De verbinding tussen Pelléas en Mélisande is begeleid in een langgerekt patroon als 
variant van motief 2 weergegeven, terwijl de punctualiteit van Golauds daad homoloog is aan de punctuele 
elementen van het geaccentueerde en gecomprimeerde motief 1 (mét de inchoatieve kern ). Zo is 
Golauds impulsiviteit gekenmerkt door veel breuken welke zich onder andere door grote contrasten 
manifesteren. 
 
De opeenvolging van oriëntaties zet zich dus in de zelfde lijn voort: doorgaand op de kou en de dood van 
Mélisandes ziel brengt de claus van Golaud de aandacht terug op de oorzaak daarvan: zijn redeloze daad. 
Vervolgens is de herinnering gecreëerd met de omhelzing van `broer en zus'. Het imaginaire beeld dat 
Golaud oproept benadrukt de onschuld van beide `gelieven' en laat  hun liefde als die tussen broer en zus 
beoordelen. Het beeld wordt direct doorbroken door Golaud ([3]3-4), zowel in het uiten (onder andere 
door motief 1) als in de uiting. Met de laatste oriëntatie keert de aandacht terug op Golaud zélf. Maar er 
heeft een verschuiving plaatsgevonden van sanctie: doden `zonder reden' naar persuasieve manipulatie 
(“voyez-vous”): doden `zonder zichzelf'. De schuldvraag ten aanzien van Pelléas' dood is reeds aangestipt 
door de arts en is nu opnieuw door Golaud gesteld. Op het niveau van de externe communicatie hangt zij 
uiteraard sinds de moord in IV,4 in de lucht. De uitvoering van dit programma is uitgesteld door de 
tussenkomst van het volgende segment.  
 
Binnen een betrekkelijk statische pragmatische context met drie mannen in een hoek van de kamer is 
temporeel een herstel van de narratieve orde gecreëerd met het terugkeren van de schuldvraag en de 
mogelijke dood van Mélisande, terwijl de mannen alle drie geïntroduceerd zijn in de scène. Daarbij is 
Golaud ook op het expressieve niveau onderscheiden van Arkel en de arts. Binnen de toestanduiting loopt 
de oriëntatie in een kring met telkens eigen accenten op de figuratieve rollen (arts, gericht op het 
lichamelijk welzijn, Arkel, de meer `wijze' vader, gericht op het geestelijk welzijn, Golaud, de redeloze 
moordenaar). Met deze drie actoren is het thema van de dood op drie manieren geaspectualiseerd: de 
natuurlijke dood (arts), de spirituele dood (Arkel) en de gewelddadige dood (Golaud). In spanning met het 
opgeroepen `schuld'-programma speelt de anticiperende behoefte aan compleetheid een rol: wat is er met 
Mélisande aan de hand? 
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4 Mélisandes ogen en ramen openen zich ([3]7-[5]4) 

In [3]7 is motief 11 genoteerd, dat als motief de samenhang van het volgende deel [3]7-[5]4 ondersteunt. 
Deze situatie onderscheidt zich van de vorige onder meer door een terugkeer naar het regelmatige, rustige 
tempo van het begin van de scène. De dokter oriënteert zich op het momentane heden van Mélisande, 
zoals de gehele situatie doelt op het momentane heden. Na het herhalen van motief 11 een sext lager in de 
klarinetten is twee maal Mélisandes verzoek het grote raam te openen “pour voir...” geplaatst, waarbij dit 
motief vertraagt 2[4]-[4]7. 
 
Het raam symboliseert een grote hoeveelheid betekenissen (zie verder). De lading wordt aangescherpt 
door de herhaling, niet alleen van Mélisandes verzoek, maar ook van de correctie: niet het door Arkel 
aangewezen raam, maar het grote. Wanneer Arkel doelt op de mogelijk te koude zeelucht op deze avond is 
de triolering van een secunde dalende tertsen uit van motief 11 in de hoorns gegeven, voorafgegaan door 
tremolo’s in hoge ligging in de viool gegeven - een topos voor spanning (4[5]), en - als contrast laag - in alt 
en cello als de geneesheer aandringt het grote raam te openen (3-2[5]). In 2-1[5] opent Arkel het raam en 
de volgende passage [5]1-4 is ritmisch verwant aan de eerdere `zon- en zee'-passages uit deze opera: 
tremolo’s in de strijkers, later samen met een stijgende heletoons-toonladder achtereenvolgens in hoorn en 
klarinetten.67 Ook klinkt hier waar de dalende zon ter sprake komt de triolering uit motief 11, ditmaal in 
de fluit.  
 
Net als in de vorige situatie is ook hier het personage vroeger in de begeleiding dan in de vocale lijn 
gemanifesteerd: na Golauds verklaring ontoerekeningsvatbaar te zijn wordt de aandacht met motief 11 en 
daarna via de dokter op Mélisande geconcentreerd, die uiteindelijk zelf als enunciator optreedt van een 
monotone, langzame en ritmisch nauwelijks gevarieerde uiting. De vertraging van motief 11 staat daarmee 
in het teken van de convergentie met het expressietempo van Mélisande. Op deze wijze buigt de auctorieel 
gegeven informatie om naar een assimilatie met de dispositie en expressieve competentie van het 
personage. 
 
Het hernemen van het tempo en idioom van de eerste twee segmenten draagt ertoe bij dat het derde, 
Golauds segment, als een doorbreking wordt geaspectualiseerd.  
 
De (ditmaal volledige) koppeling met motief 11 in [3]7-9 signaleert het ontwaken van Mélisande, de laatste 
thematische hoofdactor die in deze eerste scène gemanifesteerd  wordt. Haar eerste verbale uiting is 
monotoon gezet en betreft het verzoek het grote venster te openen. De waarde ‘groot’ is in deze opera in 
vrijwel alle gevallen een aspect dat objecten buiten het menselijk bevattingsvermogen betreft.68 Motief 11 
krijgt hier een /openend/ aspect, eerst op extradiëgetisch niveau met betrekking tot het doek van het 
toneel; hier met betrekking tot het openen van het venster. Vanaf 2-1[4] is het motief vertraagd in harp en 
violen gegeven, aangepast aan de dispositie van Mélisande. In 4[5] is het in de altviool en hoorn gegeven 
waar Arkel zijn bezorgdheid uitspreekt over de ‘te koude zeelucht’. 
 
De herinnering aan situaties die zich buiten hebben afgespeeld wordt hierdoor geactualiseerd, en boven-
dien is een mogelijke verbinding tussen het open raam, de ondergaande zon en Mélisande gelegd. Arkel 
doelt op het voelen van de kou, een dysforische beweging van buiten naar binnen, Mélisande op het zien 
van de ondergaande zon: de beweging naar buiten is althans voor haar positief gevaloriseerd. Het betekent 
vrijheid, lucht en licht om te leven. 

5 Mélisandes geheim ([5]5-[7]2) 

De oriëntatiewisseling van “le soleil qui se couche sur la mer” naar Mélisande in bed, verloopt - zoals 
hiervoor aangegeven - via de vaststelling dat het laat is. Het volgende deel [5]5-[7]2 zet in met een 
onbegeleide frase, waarin Arkel vraagt hoe Mélisande zich voelt en zij tweemaal `goed' antwoordt.69 De 
verwondering die volgt over Arkels vraag - zij heeft zich nog nooit zo gezond gevoeld - gaat gepaard met 
chromatisch dalen in de fluiten (in hetzelfde register als de klarinetten in {5}3-4) en in de viool, als groot 
contrast met de zojuist beschreven passage met de stijgende heletoons-toonladder. Tegen deze 
achtergrond treedt een nieuw motief (motief 15) in de solerende hobo op de voorgrond:  
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motief  15 

Tevens suggereert Mélisande bij de herhaling van motief 15- voornamelijk geassocieerd met Mélisandes 
kind - dat zij ondanks haar goede gezondheid `iets' weet. 
 
Arkels opmerking haar niet te begrijpen, en Mélisandes verzuchting zelf niet meer te weten wat ze zegt of 
weet, noch te kunnen zeggen wat ze wil, wordt begeleid met motief 10 en tremolo’s in de tweede viool en 
de alt in lage ligging. Motief 10 soleert in de fagot en krijgt daarmee hier een specificerende functie ten 
aanzien van de assimilatie met de verbale referentie naar de (cognitieve en enunciatieve) incompetentie 
waar Mélisande van spreekt. De tremolo’s geven haar verzuchting een geagiteerd aspect, ook al is de 
beweging melodisch erg traag. Er is een vertragende ontkoppeling als Mélisande stelt niet te weten wat ze 
weet. Haar uiting stokt, terwijl de harp aanzetten geeft en vervolgens motief 10 in vertraagde vorm 
overneemt. De laatste zin “je ne dis plus que je veux” krijgt door deze vertraging nadruk.  
 
Arkel ontkent de veronderstelde dissociatie tussen het feitelijk gezegde en hetgeen Mélisande wil zeggen. 
Hij sluit aan met een gematigde puls in hersteld tempo en geeft uiting aan zijn geluk haar zo te horen 
spreken, in een akkoordenreeks - de maatsoortwisseling naar 2/4 heeft hier geen segmenterende functie: 
de twee kwarten zijn nodig om Arkels zin te voltooien..70 De oriëntatie op het aansluitend verleden van de 
afgelopen dagen waarin zij wél ijlde, kent een regelmatige, herhaalde beweging – afgezien van de triolering 
in Arkels quasi-parlando, terwijl diens omslag naar de huidige situatie (“Mais maintenant, tout cela est bien 
loin”) in langere notenwaarden, crescendo en met meer dynamiek is weergegeven ([7]1). De beweging 
stabiliseert zich in liggende tonen en Mélisande zegt:“Je ne sais pas...” 
 
In de korte dialoog van het vijfde segment lijkt de assimilatie met de muziek de tekstbetekenis te de-
mystificeren. Motieven zijn ingezet die een isotopie suggereren met andere - wellicht `psychisch plausibele' 
mechanismen, bijvoorbeeld bij motief 15 dat geassocieerd is met het kind van Mélisande. Het betreft geen 
muziekdramatische ironie die de recipiënt aangeeft dat Mélisande zich hier realiseert een kind gekregen te 
hebben, maar dat haar kind Mélisandes plaats zal innemen, zoals leven en dood elkaar afwisselen: ondanks 
haar goede gezondheid weet ze iets. De vorige verwijzing naar het onbestemde ‘iets’ maakte Yniold aan 
het eind van IV,3  “Je vais dire quelque chose à quelqu’un”. (IV,3 [32]) Ook hier betreft het een niet onder 
woorden te brengen inzicht, naar aanleiding van de zwijgende schapen die niet de weg naar de stal ingaan. 
Dat hoeft uiteraard geen verwijzing naar de dood te betekenen, in elk geval wel een overgang naar een 
andere dan de toestand van alledag. Een directe verwijzing naar de dood kan Mélisande hier niet geven, 
omdat ze in 1[21] nog aan zal geven dat ze niet wist dood te zullen gaan. 

6 Arkels geheim ([7]3-4[9]) 

Een korte jambe ( ) in de fluit en cello verlegt de oriëntatie op de momentane situatie en de anderen in 
de ruimte, waarmee de volgende situatie [7]3-4[9] wordt ingeluid. Het begin is recitatief gezet, met een 
herhaling van het trocheemotief door de engelse hoorn en de cello’s gevolgd door viool, altviool. Dan 
treedt er een vertragende ontkoppeling op in de vorm van een fermate vlak voordat Arkel toch Golauds 
naam niet uitspreekt (3[8]). De aanloop naar het noemen van Golauds naam is eveneens recitatief met lang 
liggende tonen ter geruststelling en motief 1 in de altviolen als de eventuele angst die Mélisande zou 
kunnen hebben ter sprake komt ([8]1-2). Opvallend is dat de koppeling met motief 1 niet volledig is, want 
de sterk inchoatieve kern ( ) in ‘Golauds’ thema ontbreekt, waar dit op het moment dat Golaud Pelléas 
doodt wel aanwezig is.71  
 
Volgens het personageperspectief heeft Mélisande alleen Arkel – en de ondergaande zon - waargenomen. 
De textuur is vrij kaal in dit segment en de handeling is geconcentreerd op de hindernis die Arkel moet 
nemen: het noemen van Golauds aanwezigheid. 
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Nadat hij de arts heeft geïntroduceerd vertraagt Arkel, en zoekt naar de meest adequate manier om 
duidelijk te maken dat Golaud er ook is. Hij onderbreekt zijn eerste aanzet `het is...' en het volgende 
fragment is een expansie van de polemiek tussen de wens om Mélisandes (herhaalde) vraag te 
beantwoorden en de onwenselijkheid haar met het antwoord mogelijk te beangstigen. Het imaginair beeld 
van de angstige Mélisande wil hij daarom eerst teniet doen. En deze angst is gemodaliseerd door zowel 
een /kunnen-zijn/ als een /willen-¬zijn/ van een dysforische conjunctie met Golaud. Arkel probeert met 
een persuasieve handeling beide modalisaties te neutraliseren: `je hoeft niet bang te zijn'. Vervolgens 
ontkent hij de dysforische kwaliteit van de gerealiseerde toestand: `hij wil je geen kwaad doen', en probeert 
haar epistemische handeling te laten verlopen van twijfel naar aanvaarding, door zekerheid te bieden: 
`wees daar zeker van'. Mocht het beeld van de dysforische conjunctie echter voortduren - als Arkel niet 
geslaagd is met zijn persuasieve handeling - dan is het nog niet nodig angstig zijn, want dan zal de 
dysforische gerealiseerde toestand getransformeerd worden in een geactualiseerde; dan zal Golaud 
vertrekken. Een extra appel wordt op haar gedaan om Golauds aanwezigheid wel te aanvaarden door de 
toevoeging dat hij ongelukkig is, hij beseft en draagt met andere woorden zijn schuld. 
 
Arkel doorloopt zijn narratief programma vanuit het geloof in het beeld dat Mélisande wel weet dat de 
ander Golaud is, maar angst voor hem koestert. Met Mélisandes vraag `wie is het' treedt voor Arkel een 
vertrouwensbreuk op, gemanifesteerd in een hapering in de vocale expressie. De realiteit blijkt precies 
tegengesteld: zij weet niet dat Golaud in haar kamer is, maar is ook niet bang zodra ze het wél weet: 
`waarom komt hij niet dichterbij?’ 
 
In samenhang met de vorige situatie zijn er twee vormen van incompetentie na elkaar geplaatst: Mélisande 
die wel de competentie bezit om zich in een continuerende stroom uit te drukken, weet op het niveau van 
de uiting niet meer wat te /weten/, te /kunnen/ uitdrukken over hetgeen ze wil uitdrukken. Arkels uiten 
vertoont daarentegen breuken, maar bezit wel het vermogen om te /weten/ en te /kunnen/ uitdrukken. 
Voor beide destinataires is het object onbekend. 
 
In deze situatie is het kennisobject (Golaud) voor Mélisande geactualiseerd, en voor de recipiënt als 
destinataire gerealiseerd. Hierdoor is het voor de recipiënt mogelijk de aandacht te mobiliseren voor de 
wijze waarop het kennisobject gerealiseerd zal worden. Wellicht uitgaande van een zelfde imaginair beeld 
als Arkel voor ogen staat. De vooronderstelde cognitieve competentie blijkt niet adequaat om de 
handeling te volgen, en er zullen nieuwe stelwaarden moeten worden gezocht.  

7 Herkenning van Golaud (4[9]-2[10]) 

Met een syncopisch motief (  (3-2[9])– dat meermaals met toenadering verbonden is - 
in fagotten en klarinetten en de grote terts in de strijkers, opent de volgende situatie, waarin Golaud en 
Mélisande elkaar voor het eerst rechtstreeks aanspreken 4[9]-2[10]. Er treedt een vertragende ontkoppeling 
op als Golaud haar onbegeleid aanroept. De maatsoort wisselt naar 3/4 en het tempo naar ‘minder 
langzaam’ met het regelmatige motief 16 wanneer Mélisande zegt Golaud nauwelijks te herkennen ([9]1-2). 

 
motief  16 

Het motief is collocatief verbonden met Mélisandes uitingen, de eerste keer geeft ze bij dit motief aan 
Golaud bijna niet te herkennen, de tweede keer vergeeft ze hem ([12]1-3), en de derde keer vraagt ze 
Golaud wie er gaat sterven (5-3[20]). 
 
Het tempo en de vierkwartsmaat worden hervat en de vaststelling dat de zon haar in de ogen schijnt gaat 
samen met een regelmatige, in kwarttellen stijgende figuur72, die vaker optreedt zodra de zon ter sprake 
komt. De oriëntatiewisseling naar Golaud die naar de muur kijkt en volgens Mélisande ouder en mager is 
geworden is ingezet en begeleid met een herneming van het begin van het syncopemotief 12 in de blazers 
en van de terts in de strijkers. Vervolgens wordt motief 7 in fluit en hobo genoteerd, het allereerste motief 
uit de opera, zoals het voorkomt aan het einde van de eerste scène, wanneer Golaud Mélisande eindelijk 
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overtuigt met hem mee te komen want “la nuit sera très noire et très froide” (I.[20]1-4). Hier loopt het 
motief parallel aan de vraag of zij elkaar lang niet meer hebben gezien. 
 
In de opeenvolging van oriëntaties is Golauds ontkoppeling van instrumentale narratieve programma’s 
opvallend (2-1[9]), terwijl Mélisande in een regelmatig ritmisch patroon bijna volledig gekoppeld is, met 
name in [9]2 door de 1e violen, in een ternaire en iets snellere telsoort.  Het contrast is bovendien vergroot 
door Golauds herkenning en Mélisandes bijna niet meer herkennen. De oriëntatiewisseling op de 
avondzon in haar ogen is eveneens groot. Het betreft dit keer wel duidelijk een personagegebonden 
wisseling: de muzikale expressie van de met de zon geassocieerde patronen ontstaat vanuit Mélisande. 
Voor de herneming van motieven die de aandacht weer op Golaud vestigen - een aanzet van het 
syncopemotief ( ) gecombineerd met de overmatige interval - is dit niet te beslissen. In elk geval 
wordt Mélisandes observatie (dysforisch geaspectualiseerd: naar de muren kijken, beslotenheid; ouder en 
magerder) ermee ingezet. 
 
De vijf verschillende deelsegmenten (4-1[9]→ [9]1-2]→ [9]3-4→ [9]5-6→ 4-3[10]) zijn hier scherp 
contrasterend tegen elkaar aan gemonteerd, waarbij alleen het vierde een herneming van het eerste is. 
 
De laatste twee maten met motief 7 zijn zeer betekenisvol in hun terugverwijzing naar het moment 
waarop Mélisande bereid was met Golaud mee te gaan. Het is een van de spaarzame momenten in de 
opera dat er een spoor van /aantrekken/ tot de conjunctie met Golaud is aangegeven. Het `verklaart' 
tevens de in eerste instantie bevreemdende temporele afstand van Mélisandes observaties. Op het niveau 
van de externe communicatie is de beleving van de herinnering weergegeven in plaats van louter het 
vermogen tot herinneren.  
 

8 Golaud verzoekt om een moment met Mélisande alleen (2[10]-[11]5) 

De oriëntatie wisselt vervolgens naar Golauds verzoek aan de dokter en Arkel om haar een moment alleen 
te mogen spreken. Het verzoek wordt gedaan in deel 2[10]-[11]5, en gaat gepaard met een grote 
versnelling. Het eerste fragment 2[10]-4 “en animant peu à peu” kent een monotone variatie op motief 1 

( ), de eerste twee maten vergezeld door een tertsfiguur, gevolgd door een secunde in de 
strijkers. In [10]1-2 treedt een stijgende figuur op in de fagotten en vervolgens in de Engelse hoorn, waar 
Golaud belooft de grote deur open te laten. De volgende twee maten hernemen de eerste twee. Het tempo 
versnelt meer vanaf [10]5 en er is ook meer triolering en dynamiek als Golaud ten tweede male verzoekt 
hem met Mélisande even alleen te laten. De muzikale beweging houdt zich in vanaf [11] waar 
syncopemotief 12 ( ) te horen is, de tweede keer een kwint lager. De beweging vertraagt nog meer in 
[11]2-3, nadat Golaud zegt een ongelukkige te zijn. Ook [11]4-5 is syncopisch in de houtblazers, met 
motief 10 in de strijkers. De terugkeer van dit motief, de eerste thematische actant, signaleert het einde 
van de scène en geeft het daarom een /eindigend/ en /voltooid/ aspect.  
 
De context van Mélisandes laatste vraag (“Y a-t-il longtemps que nous nous sommes vus?”) is in zijn 
intimiteit (het geheim van de eerste ontmoeting) en vertrouwelijkheid (Mélisande heeft haar lot in Golauds 
handen gelegd door toen met hem mee te gaan) aanleiding voor Golaud om dezelfde intimiteit en 
vertrouwelijkheid nu in de beslotenheid van haar kamer te verlangen. De begintoestand waarin hij 
verdwaald was in het woud na het jagen op een zwijn dat hij dacht gedood te hebben, keert terug. Nu 
dwaalt hij met betrekking tot de `waarheid' van de liefde tussen Pelléas en Mélisande na het doden van 
Pelléas. 
 
De begeerte waarmee Golaud wenst exclusief in het gezelschap van Mélisande te verkeren is door de 
versnelling aangegeven: de temporele afstand tussen het verzoek en de realisatie lijkt ermee te worden 
verkort. Het anti-programma dat hier een rol speelt is het gevaar dat Golaud voor Mélisandes leven kan 
betekenen. De geruststelling waarmee Golaud dit imaginaire beeld van angst bij de dokter en Arkel 
probeert weg te nemen, kent een soortgelijke strategie als eerder ten aanzien van Arkel is beschreven, 
alleen dit maal juist in de versnelling en het iteratieve aspect dat de vurige wens eigen is. De grote deur 
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blijft open, het is maar voor even. Het laatste argument “je suis un malheureux” dat door zijn vertraging 
extra benadrukt wordt, is voor het persuasieve programma uiteraard het meest steekhoudend, Arkel 
gebruikt het immers zelf om Mélisandes vermeende angst te overwinnen. Golauds opzet slaagt; in het 
vertraagde deel trekken de beide heren zich kennelijk terug ([11]4-5).  
 

[11]6-1[22] Scène 2. Golaud, Mélisande 

9 Golaud vraagt om vergeving en waarheid (5[12]-3[17]) 

De volgende situatie 5[12]-3[17] is in verhouding vrij omvangrijk. De mogelijkheid bestaat nog twee kleine 
situaties in het begin en aan het einde te onderscheiden, maar voor het overige is hier overwegend sprake 
van continuïteit, zodat een nadere onderscheiding in discursieve situaties bezwaarlijk zou zijn. Wél is het 
mogelijk verschillende fases in deze situatie te onderkennen. 
 
In de tweede scène als geheel is het auctorieel gegeven tempo overwegend sneller, met kortstondige  
vertragende ontkoppelingen. Het eerste kleinere subsegment is Golauds onbegeleide smeekbede en gaat 
nog voort op het langzame tempo van de eerste scène met een stijgende melodische lijn 5-1[12], gevolgd 
door Mélisandes acceptatie in al iets minder langzaam tempo in de  3/4-maat van motief 16. Ditmaal is 
Mélisandes vocale lijn - waarin ze Golaud vergeeft - gecomprimeerd in relatie tot de instrumentale lijn: in 
[12]1 volgt ze en in [12]2 wordt ze gevolgd.  
 
Na haar vraag wat er eigenlijk te verontschuldigen valt zet een continue beweging in, startend met een 
versnellende ontkoppeling (animé et agité) vanaf [12]4 bij Golauds reactie. Waar sprake is van het onrecht 
dat Golaud Mélisande heeft aangericht [12]4-11 wordt hij begeleid door regelmatige trioolfiguren, maar 
buiten het maataccent ( ), die Golauds agitatie onderstrepen. Zodra hij haar verzekert het nu allemaal 
helder voor ogen te zien, wordt de textuur rijker, vervalt de rust in de triolering, en krijgt de noot op de 

eerste tel extra accent ( ).  In deze eerste fase [12]3-1[13] komt daar nog een klein, langgerekt motief 
(motief 17) in de cello’s en liggende tonen in de blazers bij. 

 
motief  17 

In de maten 4-2[13] verschijnt naast de triolering een stijgende figuur als variant van motief 12 in klarinet 
en hobo, gevolgd in trioolvariant in de hoorn (1[13]). De oriëntatie doelt op het kwaad dat Golaud haar 
heeft aangedaan.  
 
De stijgende trioolfiguur in de hoorn 1[13] markeert een kleine omslag naar een tweede fase [13]1-1[14] 
waarin Golaud aangeeft dat alles zijn fout is geweest. De triolering vormt een soort synthese tussen beide 
eerdere varianten: | |. Tevens treedt dan in de fagotten, cello’s en de tweede keer ook in 
de altviolen een meer uitgewerkte versie van motief 17 op. Wanneer Golaud eraan toevoegt ook schuld te 
dragen voor hetgeen nog te gebeuren staat dan voegt de alt zich bij de intonatie van dit motief en boven-
dien is dan een syncopemotief in de klarinet te horen.  
 
De derde fase [14]1-7 wordt gekenmerkt door een melodische golfbeweging in de triolerende violen en 
altviolen, ondersteund door een golfbeweging van kwarttoonduren in de blazers met de omvang van een 
kwint, als Golaud verzucht “si je pouvais le dire, tu verrais comme je le vois”. Golaud doelt op de 
mogelijkheid Mélisande duidelijk te maken welk inzicht hij heeft, waarbij in de kern van de fase in [14]4 
motief 2 forte in fluit en klarinet staat. Erna doelt hij op het verleden waarin hij zoveel van Mélisande 
hield.  
 
Met de temporele omslag naar het heden waarin Golaud gaat sterven (“mais maintenant”), verschuift ook 
het ritme in de blazers en versterkt de dynamiek met een herhaald ritmisch patroon [14]8-1[15]. Deze 
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passage kent een geleidelijke versnelling in de pulsen van met name de eerste violen:  

 | als Golaud meldt te zullen sterven (4-[15]-1).   
 
In de vijfde fase [15]1-6 is een roffel in de pauk toegevoegd en geven de strijkers tremolo’s in hoge ligging, 
terwijl de blazers een dalende beweging van geaccentueerde halven maken.  
 
Maar het hoofdaccent ligt in de zesde fase [15]7-2[17], op de passage waar Golaud de weerstand moet 
overwinnen Mélisande te vragen de waarheid te vertellen, hetgeen hij onbegeleid doet in 4-1[16]: “il faut 
dire la vérité à quelqu’un qui va mourir”. Dit gebod wordt de tweede keer begeleid door het 
syncopemotief 12, ditmaal in de vorm (en met twee keer een kwintsprong omlaag, net als in [11]1-2) 
in de strijkers. De beweging vertraagt en Golaud vraagt - alweer onbegeleid en ingehouden wat het tempo 
betreft - Mélisande te zweren de waarheid te vertellen, hetgeen ze doet. 
 
Golauds onbegeleide smeekbede in het begin krijgt de volledige aandacht. De scenische situatie is optisch 
en akoestisch volkomen geconcentreerd op Mélisande en Golaud en herneemt de vorige situatie 3[9]-2 
waarin beiden zich rechtstreeks tot elkaar wenden. Ook Mélisandes ‘absolutie’ is aan het momentane 
gebonden, maar er is een verschil met de vorige keer dat motief 16 optrad: Mélisandes vocale lijn - waarin 
ze Golaud vergeeft - is gecomprimeerd in relatie tot de instrumentale lijn: in [12]1 volgt ze en in [12]2 
wordt ze gevolgd. Haar vraag bewerkstelligt een tempowisseling, waarin Golaud het boetekleed aantrekt. 
De eerste twee fasen hangen samen door motief 17 zodat Golauds schuldbekentenis en zijn verklaring het 
nu allemaal juist te zien in één, geagiteerde context worden aangereikt. In de derde fase ([14]1-7) is er door 
de ondulerende beweging en vooral de sterkere dynamiek een oplopende activatie, die culmineert in de 
uitspraak dat Golaud nu gaat sterven en die zijn climax bereikt in het aankondigen van zijn vraag. In 
muziekdramatisch opzicht ligt de climax na het fortissimodeel in het onbegeleide gebod een stervende de 
waarheid te vertellen (4-1[16]). Golauds stelling wordt nog uitgewerkt onder begeleiding van motief 12 
met een kwintsprong, een procédé dat de stelligheid van Golauds gebod ondersteunt. De discursieve 
situatie wordt afgerond met een soortgelijke taaldaad als aan het begin: waar Mélisande hem eerst moest 
vergeven, moet zij nu  - voor beiden onbegeleid - zweren hem de waarheid te vertellen. 
 
Duidelijk is in de temporele structuur het emotionele traject van Golaud uitgezet. In de langzamere delen 
van het begin en het einde kent hij een gerichtheid op uitwisseling met zijn dialoogpartner (respectievelijk 
vergeving en zweren) en krijgt ook antwoord van Mélisande73 –; de snellere delen begeleiden zijn drang 
om de waarheid omtrent Pelléas en Mélisande te weten te komen. Bij de gerichtheid op uitwisseling gaat 
het om een bevestiging van vertrouwen. De waarde van de betrokkenheid tussen Golaud en Mélisande 
wordt in de snellere delen aangegeven: Golauds hevige passie voor Mélisande: de liefde en het vertrouwen 
kent een tegenbeeld in de argwaan die bestaat ten aanzien van de relatie tot zijn mogelijke rivaal Pelléas. 
Daarover wil, of beter: moet Golaud zekerheid hebben. En om het verwerven van deze kennis zeker te 
stellen kan het beeld van een stervende dienen, op basis van een ethisch gebod: “Il faut dire la vérité à 
quelqu'un qui va mourir”. 
 
In de zes fasen van dit segment, die met een aantal taaldaden corresponderen, vindt een transformatie 
plaats van vergeven naar zweren:  
5[12]-1[13] [13]1-1[14] [14]1-7 [14]8-1[15] [15]1-6 [15]7-3[17] 
Vergeving schuld Inzicht: uit liefde  Sterven verzoek Zweer waarheid te vertellen  
 

10 Hield Mélisande van Pelléas? (2[17]-[18]5) 

Ofschoon de volgende situatie in muzikaal opzicht sterk verwant is aan de laatste fase van de vorige (in 
het bijzonder [16]1-6), is de oriëntatie op Pelléas doorslaggevend om een nieuw deel 2[17]-[18]5 te 
onderscheiden. In 2[17] staat het syncopemotief ( ), en de teruggenomen beweging is weer hervat. 
Mélisandes antwoord ([17]1-2) staat in langzame 6/4-maat, de arpeggio’s in de harp verzachten de 
articulatie, en in de fluit is motief 3 te horen, van de motieven hetgeen dat nog het meest direct met een 
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personage is geassocieerd: Pelléas. De omwisseling naar Golauds vraag of Mélisande hem niet wil 
begrijpen gaat gepaard met de zelfde vorm van het syncopemotief, met een maatsoortwisseling en 
hervatting van de snellere beweging. De beweging gaat vervolgens over in een 3/4-maat met korte 
motieven en een gecomprimeerde beweging, waarbij hij de uiting “il me semble” herhaalt. De beweging 
houdt aan en stabiliseert in een gematigd tempo. Golaud specificeert zijn vraagt vervolgens: ging het om 
een verboden liefde?  Tijdens zijn vraag is in de solerende hobo motief 18 aangegeven dat verwijst naar de 
liefdesscène die zich zojuist tussen de twee titelpersonages heeft afgespeeld (IV[51-53], meer specifiek naar 
het moment waarop beider schaduwen elkaar omhelzen [53]7-8). 

 
motief  18 

De beweging vervolgt in een 3/4-maat met een herhaling van het eerste deel van motief 18, gevolgd door 
een gecomprimeerde en geaccentueerde begeleiding van motief 10, als Golaud vraagt of zij, of beter: 
Mélisande en Pelléas beiden schuldig waren. Golaud besluit met een herhaald `oui' 
als - onbegeleid - antwoord op zijn eigen vraag. 
 
Golauds vraag of Mélisande van Pelléas heeft gehouden kent voor Mélisande duidelijk een andere 
semantische lading. In eerste instantie is een herneming van het `Pelléas'-motief bij haar antwoord 
gegeven ([17]1-2). De herinnering aan Pelléas is door het langzame tempo ook weer meer als ervaring van 
de herinnering gegeven. Golauds agitatie omtrent het vermeende /¬willen/ begrijpen van Mélisande zet 
zich niet voort. Golauds gecomprimeerde herhaling “il me semble” leidt niet opnieuw tot een uitbarsting, 
maar tot een specificering: de verboden liefde, in combinatie met het bijbehorende motief 18 (IV[51-53]) 
als projectie van het voor Golaud dysforische beeld van hun samenzijn. Kennelijk interpreteert Golaud 
het feit dat Mélisande niet direct antwoordt als een bevestiging van de `schuldige liefde', en geeft zelf een 
bevestigend antwoord op zijn vraag. Er heeft een epistemische overgang plaatsgevonden van /schijnen/ 
naar /zijn/ 

11 Schuld, waarheid en sterven ([18]6-4[22]) 

Ook in het volgende segment is het onderscheid met de vorige situatie tamelijk beperkt: dit deel [18]6-4[22] 
begint met een hernieuwde poging van Golaud om de waarheid te achterhalen wanneer Mélisande zijn 
beschuldiging ontkent. Daarnaast verandert met het zeer gematigde tempo, het ritmisch motief 19 in de 
fluit (een spiegeling van motief 20, dat de torenscène omlijst waarin Pelléas Mélisandes haar aanraakt) en 
Pelléas’ motief 3 in de solerende viool tevens het muzikale aspect enigszins.  

 
motief  19 

 

 
motief  20 

De dialoogvorm is in het begin in de dynamiek scherp contrasterend aangezet. Bovendien wordt 
Mélisande begeleid met de zojuist genoemde motieven terwijl Golauds vraag om waarheid een ander 
motief kent, de eerste keer versnellend; de tweede keer als hij gebiedt niet te liegen blijft het tempo 
gematigd maar de beweging komt in [19]7 tot stilstand. Mélisande gaat in op de vraag wie er gaat sterven, 
waarbij motief 16 is genoteerd. Sterk gecomprimeerd begeleid antwoordt Golaud “toi, et moi”.       
Mélisandes motief 2 afgewisseld met stijgende kwarten zijn in het hout genoteerd en tremolo’s in hoge 
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ligging van de strijkers als hij opnieuw om de waarheid vraagt, in een geleidelijk sneller tempo. Aan het 
einde van de versnellende beweging treedt triolering op waar Golaud belooft alles te vergeven (3-2[21]). 
 
De beweging vertraagt zich als Mélisande vraagt waarom ze zal sterven: ze wist er niets van, maar zet in 
[21]1-4 meteen weer versneld in wanneer Golaud haar maant snel te zijn: het is tijd. In de violen is een 

variant van motief 10 te horen. Daarna zijn er accenten op de tel gegeven, gevolgd door triolering ( ) in 
klarinet en fagot. Zijn roep om de waarheid wordt door hemzelf en daarna door Mélisande in weer sterk 
teruggelopen tempo, dynamiek, aantal stemmen en textuur herhaald. Mélisande herhaalt Golauds woorden: 
“la vérité” de tweede keer trager en met verlenging van ‘la’ (van naar ) en een -rust tussen ‘la’ en 
‘vérité’. 
 
Aan het einde van deze discursieve situatie komen met tweemaal de woordherhaling “la vérité” ook twee 
soorten waarheid tegenover elkaar te staan, voor Golaud een mogelijk verboden liefde, voor Mélisande 
een waarheid waarin de liefde onschuldig is. Het traject dat tot deze eindsituatie leidt is meer dialogisch 
opgebouwd dan het vorige, waarmee dit segment voor wat betreft het emotionele traject van Golaud een 
aantal overeenkomsten vertoont. Voor Golaud kan zijn gezochte waarheid kennelijk alleen bestaan uit een 
bevestiging van zijn imaginair beeld.  
 
Betekenisvol is de omslag tussen de eerste maten waarin Mélisande haar waarheid vertelt en de tweede 
helft als Mélisande zich verwondert over haar sterven. Golauds middel om het kennisobject te verwerven 
(het gebod stervenden de waarheid te gunnen), werkt averechts: hij overtuigt haar van het mogelijk 
doodgaan, niet van de noodzaak de waarheid te vertellen. Hierdoor groeien beider narratieve programma’s 
uit elkaar: waar eerst nog sprake kan zijn van uitwisseling van een identiek kennisobject is vanaf de omslag 
voor Mélisande de reden van haar dood het verlangde kennisobject. 
 
Aan het einde van de versnellende beweging treedt triolering op waar Golaud belooft alles te vergeven (3-
2[21]). Daarmee is in de gehele scène de transformatie voltrokken van Golaud die om vergeving vraagt 
naar Golaud die vergeeft. 
 
Het optreden van motief 16 markeert verschillende momenten in de modaliteit van /weten/ bij Mélisande. 
De eerste keer gaat het om het nauwelijks herkennen van Golaud, omdat de zon in haar ogen schijnt, de 
tweede keer om vergeving, maar zonder weet te hebben van de schuld die vergeven moet worden, en bij 
de derde keer het niet weten wie zal sterven. Het is niet alleen het onvermogen om achtereenvolgens 
dader, daad en slachtoffer te herkennen, het markeert ook de overgang van onschuld (zoals in het vierde 
bedrijf) naar onwetendheid bij Mélisande. 
 
 

[22]1-1[28]  Scène 3. Golaud, Mélisande, Arkel, dokter, kind  

12 Terugval (4[22]-2[26]) 

Het tempo is zeer gematigd en in de cello’s zet het gesyncopeerd ritme weer in 
( ), net als motief 2 in de fluit: dit deel 4[22]-2[26] omvat de terugkeer van de arts 
en Arkel, en Mélisandes `terugval'. Golaud acht het onnatuurlijk dat Mélisande `wegvalt'. Bij de binnen-
komst van de twee andere heren ([22]1) wordt de syncopebeweging, die vaker opkomsten in deze opera 
begeleidt, door de harp overgenomen: , terwijl de hoorns en de strijkers een regelmatige puls 
op de halven geven, in een dalende beweging. Golaud verzucht vervolgens dat zijn gesprek nutteloos was. 
Met de wisseling naar een veel langzamer tempo in 3/4-maat en begeleid door akkoorden geeft Golaud 
aan als een blinde te sterven. Een stijgende, versnellende beweging van kwarten in de strijkers en 
aangehouden liggende tonen in de fagotten verschuift de oriëntatie naar Arkel ([23]1-3). De beweging 
vertraagt naar het langzame tempo, motief 11 is gegeven in de hobo, terwijl Arkel Mélisande aanspreekt en 
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vraagt waarom zij denkt dat de winter is begonnen. In de violen en cello’s klinkt motief 21, dat onder meer 
is opgebouwd uit het ritmisch motief . 

 
motief  21 

In de violen is een syncopisch motief   (5-3[25]), zie ook 4[9]) genoteerd bij de 
vraag of ze het koud heeft en de vensters gesloten moeten worden. Nog langzamer van tempo is het 
fragment  (1-2[25]) dat terugverwijst naar de eerdere passage over de zon boven de zee (III[35]) met het 
kenmerkend motief: . Bij haar angst voor de “grands froids” staat motief 10 genoteerd in de hobo, 
terwijl de rest van de beweging stil valt (3[26]). 
 
Golaud richt zich in het begin van deze discursieve situatie opnieuw tot Mélisande, begeleid door de 
syncopische, regelmatige puls. Het lijkt tot nu toe een teken voor de momenten vlak voordat Golaud 
contact met Mélisande probeert te leggen, zoals in 4-2[9] en [11]3. Hier valt het tevens samen met de 
opkomst van de arts en Arkel, een scherp contrast met de voorafgaande agitatie. Er voltrekt zich zo een 
wisseling van de temporele dimensie uit het einde van de vorige situatie (“il est temps! Vite! Vite!”) naar de 
ruimtelijke dimensie, gekoppeld aan een vertraging, waarin Golaud vraagt waar zij is en Arkel en de dokter 
weer binnenkomen: “elle est déjà trop loin de nous...”. Arkels verwijt en Golauds repliek krijgen weer een 
geaccentueerd, gecomprimeerd aspect.  
 
Mélisandes terugval is begeleid met de syncopefiguur op één toon (  ) waarvan eerder al is 
aangegeven dat deze vooral optreedt bij opkomsten en vertrek. Hier reageert Golaud met de vraag waar 
Mélisande is. Als Arkel en de arts terugkomen en Golaud op Arkels bezorgdheid aangeeft dat hij haar al 
gedood heeft, is - zoals eerder – Mélisandes ontwaken aangekondigd met motief 11. En eveneens net als 
in de eerdere passage waarin het raam geopend wordt, kent ook deze passage verschillende figuratief 
gemanifesteerde, externe oriëntaties. De kou en de afwezigheid van bladeren doen Mélisande vermoeden 
dat de winter is begonnen. De kou is voor Arkel aanleiding de vensters weer te willen sluiten, maar het is 
Mélisande om de zon, het licht  begonnen. Zo kent deze dialoog tussen Arkel en Mélisande dezelfde 
introducerende verwijzingen naar de macrokosmos als in de vierde discursieve situatie voordat naar haar 
welzijn wordt geïnformeerd. 

13 Mélisande heeft medelijden met haar kind (2[26]-1[28]) 

De vraag of Mélisande zich beter voelt is gegeven onder begeleiding van triolen in de violen, waarna Arkel 
vraagt of zij haar kind wil zien.  
 
Mélisande weet in eerste instantie niet om welk kind het gaat. De muzikale begeleiding houdt aan en stopt 
zodra zij vraagt waar haar dochter is. Wanneer Arkel haar presenteert en het Mélisande bevreemdt dat zij 
haar arm niet kan opheffen om het aan te pakken, klinkt in de altviolen het syncopisch ritme (       
    ) weer, en in de fluiten motief 10. De beweging gaat over in een regelmatig ritmisch patroon in 
de violen, telkens na een achtste gevolgd door altviolen en cello’s (zoals in het begin van dit bedrijf), waar 
Arkel zegt dat Mélisande nog te zwak is, een patroon waarvan het begin gecomprimeerd herhaald wordt 
wanneer hij het kind voor haar tilt. Met liggende akkoorden oriënteert Arkel zich op de momentane 
situatie, “regarde!”. Triolerende violen, regelmatige accenten in de harp op de 2e en 4e tel (  en 
motief 15 in hobo, en erna in engelse hoorn en cello’s, met nu de harp als echo van de viool: ( ) 
begeleiden Mélisandes vaststelling dat het kind niet lacht, maar net als zij zal huilen, wat haar medelijden 
opwekt (27]1-5).  
 
De symmetrie met de eerste dialoog tussen Arkel en Mélisande zet zich in het begin van dit segment door. 
In plaats van het `iets' dat zij in de vorige situatie wist naar aanleiding van Arkels vraag hoe Mélisande zich 
voelde, komt nu het kind ter sprake. En ook hier wordt Mélisandes incompetentie aangegeven 
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gecombineerd met motief 10. In deze passage komt het syncopische motief op één toon daar nog bij, 
hoogstwaarschijnlijk als pragmatisch aspect (zie het eerder verschijnen van dit motief). Mélisande kan 
vreemd genoeg haar arm niet opheffen om haar kind erin te nemen. De oriëntatie op (de toekomst van) 
het kind is dysforisch gevaloriseerd: ze lacht niet en zal ook gaan huilen. Met de laatste woorden “J'ai pitié 
d'elle” sluit Mélisande haar vocale bijdrage af. 
 

[28]1-[40]11 Scène 4. Golaud, Mélisande, Arkel, dokter, kind, dienaressen 

14 Opkomst van de dienaressen (28]1-1[30]) 

Het volgende segment [28]1-1[30]  begint met  een liggende toon in de hoorns waarna een nieuwe inzet 
van motief 10 - waarbij de altviolen de contrabassen en de cello’s volgen - begint, en de neventekst de 
opkomst van de dienaressen vermeldt. De ditmaal geagiteerde beweging van motief 10 wordt 
onderbroken door Golauds dialoog met de arts en Arkel over de vraag wat de dienaressen komen doen. 
De beweging wordt hernomen, enigszins gedrongen. Golaud begrijpt het niet en beveelt hen te 
antwoorden. Ditmaal continueert de beweging zich in de strijkers. 
 
Het opkomen van de door niemand geroepen dienaressen blijkt een narratief hulpprogramma voor het 
sterven van Mélisande en een metadramatisch teken voor het naderende einde van de opera.74 Zij komen 
binnen op het moment dat Mélisande haar laatste woorden heeft gezegd en gehoorzamen uitsluitend aan 
het moment waarop ze sterft. Voor het overige zijn ze door Golaud niet te verleiden tot welke uitspraak 
of handeling dan ook. Hun dramatische functie is daarnaast te vergelijken met die van het klassieke koor - 
in de context van het betekenisvol stiltegebruik door Debussy veelzeggend - een zwijgend koor. 

15 Strijd tegen de dood ([30]1-2[34]) 

Een oriëntatiewisseling vindt plaats doordat Arkel Golaud waarschuwt niet zo hard te spreken, gekoppeld 
aan een herstel van het tempo. Vanuit dit tempo als uitgangspunt versnelt zich vervolgens de beweging 
weer om aan het einde van deze discursieve situatie [30]1-2[34] sterk te vertragen tot `lent et grave'. Arkel 
doelt op het momentane heden, waarin Mélisande gaat slapen. Golauds vraag “ce n’ est pas?…” is 
begeleid met de stijgende terts die meermaal optreedt bij ongerustheid. De dokter weet Golaud gerust te 
stellen, begeleid met de syncopische beweging van motief 12: zij ademt nog. In de hobo is motief 2 
aangegeven en het syncope motief ( ) in de strijkers, waarbij Arkel zegt dat haar ogen vol tranen 
staan en dat het momenteel haar ziel is die huilt [30]5-8). Dan versnelt de beweging enigszins en wordt de 
dynamiek  ook sterker (vanaf 3[31]) en na motief 11 in de fluit doemt de vraag op waarom Mélisande haar 
armen uitstrekt, wat wil zij? Deze frase wordt in de violen, altviolen en cello’s  begeleid door een variant 
van motief 2. Het antwoord van de dokter “contre” is ondersteund door een zelfde, telkens herhaalde 
dalende terts in engelse hoorn, fagot en eerste violen. De focus verschuift met een herhaling van motief 2 
in [31]4-1[32] en een sterkere dynamiek waar Golaud wil weten of zij nu in haar doodstrijd verwikkeld is. 
De vraag of dit nu meteen het geval is kent in de hoorn een zelfde accentuering als op het moment waar 
Golaud muzikaal gerealiseerd wordt in IV, [58]2-3. In [32]3-7 gebiedt hij Arkel en de arts andermaal weg 
te gaan, maar Arkel weigert, waarna de beweging sterk vertraagt. In het langzame tempo gebiedt Arkel 
Golaud haar niet langer lastig te vallen, en onder begeleiding van een variant op motief 475 (maar dit maal 
in het syncopisch ritme     [33]3-4) voegt hij er aan toe dat Golaud niet weet wat het is als 
de ziel...  De gesuggereerde afsluiting blijft achterwege. Er volgt daarentegen een nieuwe inzet van Golaud, 
met een dalende beweging, die nog doorloopt wanneer Arkel hem tot stilte maant. 
 
In het eerste deel van de situatie is de oriëntatie op Mélisandes ademhaling gemanifesteerd met het 
syncopische motief 12, terwijl motief 11 weer een teken van leven inluidt: zij strekt haar arm uit. Ditmaal 
kan zij het wel, maar is haar optische waarneming weg. De versnelde beweging die vervolgens inzet 
modaliseert de angst die Golaud heeft voor het moment dat hij niet meer met Mélisande kan spreken. Het 
conflict tussen /kunnen-zijn/ sterven en het /willen-¬zijn/ genereert hier ook een toenemende activatie 
omdat het subject niet bij machte is iets aan de situatie te veranderen. Zelfs als hij nog alleen zou kunnen 
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communiceren met Mélisande dan wordt hem dat ditmaal ontzegd door Arkel. Deze wordt in zijn 
autoriteit als heerser met motief 4 [33]3-4 getoond om Golaud duidelijk te maken dat deze niet weet wat 
de ziel is, waarna Golaud besluit dat dit zijn schuld niet is. 

16 De menselijke ziel wil alleen heengaan (1[34]-1[36]) 

De volgende situatie 1[34]-1[36] omvat Arkels relaas over de menselijke ziel en de dood van Mélisande. 
De vorige loopt nog enigszins door: de strijkers eindigen pas in [34]1, en de harp herhaalt het kleine 
patroon van motief 22 nog vertraagd in [34]1, maar dan niet syncopisch. Met de inzet van de 2/4-maat is 
desondanks een oriëntatiewisseling gegeven (zie noot 70): de aandacht wordt verschoven naar de 
momentane situatie van Mélisande.  

 
motief  22 

 
In de meteen volgende 6/4-maat is het kleine motief 22 al vertragend en niet syncopisch weergegeven, 
gevolgd door een variant van motief 23 zeer langzaam in de fluiten ([34]1-4).76  

 
motief  23 

Het volgende deel dat inzet met motief 24 zou louter muzikaal beschouwd als een nieuw segment kunnen 
worden aangemerkt: het is bepalend tot en met [35]5. Het is een deel waarin Arkel de menselijke geest 
ditmaal in een lyrische stijl bezingt. 

 
motief  24 

De inbedding ervan echter in de gelijkblijvende oriëntatie van Arkel is een reden om de voorafgaande en 
aansluitende maten erbij te betrekken. Na de inzet van motief 24 geeft Arkel een voltooid aspect: 
Mélisande mag niet langer `ondervraagd' worden, en in dezelfde beweging vermeldt hij dat de menselijke 
ziel stil is en alleen heen wil gaan. Deze laatste sententie voltooit op `seule' met alleen een stijgende 
beweging in de harp. De beweging wordt hervat met een aantal monotone accenten in de harp: `zij lijdt in 
stilte'. Een maatsoortwisseling naar de 6/4-maat en de meteen volgende vierkwartsmaat - ditmaal met 
motief 10 - begeleiden de verandering van oriëntatie naar het verdriet. Motief 10 wordt eerst in 5[36] in 
zijn basisvorm op de tel ingezet ( ), vervolgens uitsluitend in de ‘volgende’ vorm: een achtste ná de 
tel ( ), en sluit in een aaneengesloten vorm af in de hobo's met de aanduiding `morendo', 
terwijl in de violen en cello’s in zeer hoge ligging een tertsakkoord klinkt. Op dat moment, mede 
ondersteund door het knielen van de dienaressen achter in de kamer en de fermate op de maatstreep 
wordt Mélisandes dood uitgedrukt. Arkels exclamaties betreffen zijn eigen uiting, niet de dood van 
Mélisande, zoals uit de volgende discursieve situatie blijkt. 
 
In deze situatie komt hoofdzakelijk het narratief programma met betrekking tot het sterven van Mélisande 
naar voren. Het inleidende verzoek om zachter te spreken vindt door de dalende beweging in muzikale zin 
nog plaats in dezelfde muzikale context als het einde van het vorige segment. Maar het volgende deel tot 
aan haar feitelijke dood kent een grote samenhang door motief 24. Startend vanuit een observatie van 
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Mélisande geeft Arkel tot tweemaal toe een sententie ten beste, dus toch weer steeds terugkoppelend naar 
eigen wijsheid, waardoor hij het moment van haar sterven ook niet meteen waarneemt. Het moment 
waarop de dood van Mélisande is gerealiseerd volgt op een muzikaal narratief programma waarin de 
strijkers een zeer hoge ligging hebben bereikt, na de vertraging en het wegsterven van motief 10. 

17 Zonder iets te zeggen ([36]1-3[38]) 

Paukenroffels – zo zacht mogelijk - en de klok vormen de specifieke muzikale middelen waarmee de 
observatie van Mélisandes dood is omgeven in [36]1-3[38]. Na het eerste patroon van de dalende beweging 
in harp, cello’s en bassen geeft de neventekst aan dat Arkel zich omkeert wanneer hij vraagt wat er gebeurt 
([36]2-3). De beweging herhaalt zich, waarna de arts zonder begeleiding monotoon haar dood bevestigt. 
Een hernomen inzet van het patroon is genoteerd waar Arkel nogmaals zekerheid vraagt: hij heeft niets 
gezien. Een nieuwe, stijgende beweging ditmaal begeleidt de wisseling naar een ander waarnemingskanaal: 
hij heeft niets gehoord. De beweging versnelt: ze is gegaan zonder iets te zeggen ([37]1-4). Golauds 
exclamaties worden tenslotte begeleid door een variant van motief 1 in de cello’s en contrabassen. 
 
De situatie volgend op de dood van Mélisande omvat de verschuiving van twijfel naar bevestiging omtrent 
haar verscheiden, met behulp van het optische en het akoestische waarnemingskanaal. Arkel beoordeelt de 
situatie met de vaststelling dat het zo snel is gegaan en zonder iets te zeggen. 
 
Mélisandes doodgaan is niet met een binnen de muziektekst genoteerde stilte weergegeven: de a  en c  in 
de violen krijgen weliswaar de instructie `morendo' mee, maar de tijdsduur vult de hele maat. Het moment 
van sterven is gesuggereerd door het plotseling op de knieën vallen door het koor van zwijgende vrouwen 
én door het fermateteken op de maatstreep ([36]), Hier gaat het niet om een vervreemdend stiltemoment 
tussen de retentie van het voorafgaande en protensie van het komende, maar om een moment dat zich aan 
een dergelijke expressie onttrekt. Als ultiem expressiemiddel voor de toch al onbegrijpelijke dood is hier 
gekozen voor een niet in klank te vatten stilte. Daarbij speelt het almaar zwijgen van het koor een 
belangrijke rol: de dienaressen blijken te zijn gekomen om het onzegbare uit te drukken. 

18 Het kind neemt de plaats in van de oudere (3[38]-1[40]) 

De laatste claus van Arkel 3[38]-1[40] zet net als in het begin van het vijfde bedrijf in met het volgen door 
de harp, ditmaal zowel flageolet als ordinario, en zonder melodische beweging. De samenhang in de 
situatie wordt ondersteund door motief 15, dat hier eerst genoteerd is waar Arkel zich op de momentane 
situatie richt en Golaud vraagt mee te gaan om Mélisande haar stilte te gunnen. Als deze oriëntatie 
ophoudt klinkt motief 1 in de klarinet en hoorn – dit maal mét de inchoatieve kern - en bedt Arkels 
absolutie in: “C'est terrible, mais ce n'est pas votre faute”. Een pregnante variant van motief 2 (zie 
III[24]1-4) in de hobo's vergezelt Arkels vaststelling - geplaatst in het verleden - dat Mélisande zo stil en 
mysterieus was, en de golfbeweging van motief 25 waar hij deze aspecten aan alle mensen toedicht.  

 
motief  25 

De beweging van motief 25 begeleidt tevens de oriëntatiewisseling naar het heden: daar ligt ze nu als grote 
zus van haar kind. Een aanhoudende toon in hoorn en altviool zet de wisseling naar Golaud in en het 
herhaalde verzoek mee te komen, begeleid door motief 15: het kind moet niet in deze kamer blijven, maar 
leven. Als Arkel zegt dat het kind nu de plaats van Mélisande moet innemen is een laatste keer motief 2 
genoteerd, hoog in de violen, en motief 11 tweemaal in de harp, de tweede keer vertraagd én in de 
‘volgende’ vorm: een achtste ná de tel ( ). De laatste maat van Arkels claus loopt door in de 
laatste, afsluitende beweging van de acte. 
 
De laatste verbaal gemanifesteerde narratieve programma’s omvatten Arkels manipulatie om weg te gaan 
samen met diens sanctionering van Golaud en Mélisande. De manipulatie om weg te gaan geschiedt op 
basis van het gegeven dat Mélisande nu de stilte nodig heeft en dat het kleine kind niet in deze ruimte 
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moet blijven. Het vertrek uit de ruimte gaat gepaard met de wens dat het kind nu in Mélisandes plaats zal 
leven. 
 
Als Arkel zegt dat het kind nu de plaats van Mélisande moet innemen is een laatste keer motief 2 
genoteerd, hoog in de violen, en motief 11 tweemaal in de harp, de tweede keer vertraagd én in de 
‘volgende’ vorm: een achtste ná de tel ( ). Door beide motieven hier te plaatsen lijkt dit einde 
de functie van een bezwering te krijgen, waarin Mélisandes motieven worden overgedragen op het kleintje. 

19 Voltooiing ([40]1-11) 

De laatste discursieve situatie valt samen met [40]1-11 en de 12/8-maatsoort. Hoewel deze maatsoort 
door gebruik elders in deze opera een lichte connotatie met dood en slaap, maar ook met jeugd en 
toekomst krijgt, zijn er toch te weinig overeenkomsten met de passages waarin hij eerder werd gebruikt 
om deze verwijzing in de interpretatie op te nemen, al is het alleen al vanwege het afwijkende tempo.77 De 
opera bereikt zijn voltooiing in een langzaam tempo, en begint met een dalende beweging en een 
langzame puls, houdt kortstondig op en toont nog eenmaal de eerste helft van motief 10 in de trompet 
([40]6), gevolgd door een korte stijging en stabiliseert in een herhaalde beweging van stijgende lijnen, 
uitmondend in een lang aangehouden akkoord in relatief lage ligging voor de fluiten en hoge ligging van 
de strijkers; dezelfde hoogte vanwaar de dalende beweging in [40]2 begon. 
 
Het narratief programma dat zich in de laatste situatie voltrekt bereikt een stabiliserende eindsituatie. In 
tegenstelling tot de inleiding is hier niet zozeer sprake van een stilstaande beweging als wel van een 
beweging naar stabiliteit: het betreft hier een doelgerichte finaliteit, geen ongerichte voortgang. Het is 
daarbij veelzeggend dat de dalende beweging omslaat in een stijgende en in hoge ligging zijn stabilisering 
vindt, net als bij Mélisandes sterven. 

13.5 temporalisatie 

Auctoriële temporaliteit 

Bij PELLÉAS ET MÉLISANDE is gebruik gemaakt van historische distantie ten opzichte van de compositie. 
De getoonde middeleeuwse wereld – in de negentiende-eeuwse opera niet ongebruikelijk - van Allemonde 
is in vage contouren aangeduid om allerhande projecties mogelijk te maken en te tonen binnen een mythe 
over de `condition humaine'.  Het ‘andere wereld’- karakter is versterkt door het vervreemdende muzikale 
idioom, waarover in § Debussy al het een en ander is opgemerkt. Daarnaast kenmerkt Debussy’s opera 
zich ten opzichte van het historisch referentiepunt Wagner door een belangrijke verschuiving:  Debussy 
gebruikt zijn ‘Leitmotieven’ – want zo zijn ze toch wel te noemen - niet uitsluitend als labels, maar laat 
deze thematische actoren in interactie gaan met andere waardoor ze ontwikkelen, en behalve als index (en 
eventueel symbool) een iconische waarde krijgen voor de momentane dispositie van de personages (zie de 
temporaliteit van de `stem'). Hierdoor krijgen deze thematische actoren een eigen narratieve dynamiek. 
 
Ook de geobjectiveerde tijdaanduidingen zijn uiterst spaarzaam: exácte datering of 
metronoomaanduidingen voor het tempo zijn niet gegeven. Binnen elk bedrijf is temporele continuïteit 
nagestreefd door betrekkelijk weinig aspecten van voltooiing aan te geven, en waar deze optreden zijn ze 
van korte duur, of gaan ze simultaan vergezeld van inchoatieve aspecten. In het vijfde bedrijf zijn de enige 
uitzondering hierop 1) het stervensmoment van Mélisande, mede uitgedrukt door het morendo in de 
instrumentpartijen en de fermate op de maatstreep 1[36], en 2) het einde van de opera in [40]11. 
 
Doordat de muzikale structuur per moment met de dispositie van de personages verschuift, kent  
PELLÉAS ET MÉLISANDE nauwelijks verschuivingen in betrokkenheid op een gradueel meer dramatische 
temporaliteit of een meer muzikale temporaliteit, behalve dan in de muzikale uitleiding. Hierdoor zijn 
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diëgetische verschuivingen zeer moeilijk te onderscheiden. Op het niveau van de externe communicatie 
tussen auctor en destinataire is wel een aantal momenten gemarkeerd. 
 
Inferentie van tijdposities is noodzakelijk ten aanzien van de verstreken diëgetische tijd tussen het einde 
van het vorige bedrijf en de opening van het vijfde. Uit de eerste discursieve situatie met gesloten doek 
kan de destinataire opmaken dat het narratief in elk geval nog niet beëindigd is met de dood van Pelléas. 
De muzikale actoren (motief 10 en 11) zijn weliswaar verbonden met Mélisande, maar de vraag is of deze 
relatie zo pregnant is dat de destinataire de cognitieve competentie heeft verworven om dit te weten. Na 
het openen van het doek is de situatie wel snel duidelijk. Het is laat in de avond, Mélisande en Golaud zijn 
beiden verwond; de verstreken tijd zou kort kunnen zijn, eventueel nog dezelfde avond. Later zal blijken 
dat er enkele dagen verstreken zijn  waarin Mélisande heeft geijld en de dokter haar probeert te genezen. 
 
Een andere inferentie die de destinateur van de destinataire vergt, betreft het gegeven dat Arkel pas in de 
derde scène van het vijfde bedrijf Mélisandes dochter noemt: is het kind al voortdurend in de slaapkamer 
aanwezig, of brengen de twee mannen haar mee? Hoogstwaarschijnlijk is dat laatste het geval: Arkel heeft 
haar niet genoemd bij het opsommen van de aanwezigen in de kamer.  
 
De dokter en Arkel keren terug op het moment dat Mélisande weer teruggevallen is in onvermogen na het 
uiten van ‘la vérité’. Na Arkels terugkeer herstelt Mélisande licht en ziet ze haar kind, zij het zonder haar te 
kunnen optillen. Het volgende auctorieel gegeven narratief programma bestaat uit de handelingen van het 
zwijgende – ze reageren niet op vragen – koor van bedienden, die uitdrukking geven aan Mélisandes 
dispositie. 
 
Het knielen van de dienaressen geeft zoals hiervoor vermeld één van de twee perfectieve aspecten aan en 
luidt ook het slot van de opera in, op meerdere niveaus: de dood van Mélisande en de voltooiing van een 
cyclus (“Il faut qu’il vive maintenant, à sa place.… C’est au tour de la pauvre petite…”), het 
aangekondigde vertrek uit de kamer en de stabilisering tot rust in de muzikale uitleiding. Het krachtenveld 
is uiteindelijk in zijn totaliteit gericht op een consecutief verloop. Dit leidt ertoe dat PELLÉAS ET 
MÉLISANDE uiteindelijk een gesloten vorm heeft. 
 
Het temporele perspectief strekt zich uit helemaal naar de eerste scène van de opera, door de muzikale 
verwijzing naar de eerste ontmoeting tussen Mélisande en Golaud, hetgeen bijdraagt aan het voltooiend 
karakter van dit bedrijf in zijn geheel. Andere duidelijke terugverwijzingen betreffen momenten in de 
scènes tussen Pelléas en Mélisande III,1: het wegvliegen van Mélisandes duiven, de omhelzing als broer en 
zus; IV,4: het sluiten van de poort, de omhelzing als broer en zus, Golauds moord; de verwijzingen naar 
(het licht van) de zon en het duister; en naar de scène van Yniold voorafgaand aan IV,4. Al deze 
momenten worden geactualiseerd ten behoeve van de interpretatie (zie hiervoor § Een queeste naar liefde 
en waarheid.) 
 
In deze acte komt het tot een bijna volledige assimilatie van `speeltijd' en `gespeelde tijd'. Voor een deel is 
dit mogelijk door Debussy’s eigen muzikale taal, waarin hij de tonale structuur verlaat en zeer flexibel 
wendingen aan kan brengen (zie §13.1 Debussy). In de tonale opera is dit in het algemeen een vrij 
uitzonderlijk fenomeen.78 Ook is het bijna samenvallen van `speeltijd' en `gespeelde tijd' terug te voeren 
op het langzame tempo dat de situatie vergt, maar het wordt vooral veroorzaakt door de sterke assimilatie 
van de parlando-articulatie van de zang met de instrumentpartijen. Daarnaast zijn zowel de krachten of 
personages als de door deze gevormde situaties herkenbaar van elkaar onderscheiden. Deze kleine 
onderscheidingen creëren een fijnmazig net dat veeleer gedragen wordt door het proceskarakter, door het 
/worden/ dan door de structurele eigenschappen.  
 
Opvallend zijn daardoor de momenten waarop dit niet het geval is. De tijdmaat in segment 19 steekt in 
zijn aanhoudende regelmaat af ten opzichte van de rest van dit bedrijf, waardoor de tijdfiguur als betekenis 
wordt geactualiseerd. Ditmaal als rustpunt voor de gehele opera. Uiteindelijk bedt de muzikale structuur 
de dramatische situaties in, en krijgt hierdoor segmenterende kracht. Hierdoor lijkt de segmenterende 
muziek (muzikale inleiding en uitleiding) een heterodiëgetische positie in te nemen ten opzichte van de 
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dramatische situatie. De rijkere textuur versterkt de episerende kracht welke afstand creëert tot de 
individuele personages, en die al is ingezet door de algemene uitingen van Arkel aan het einde van 
segment 18.  
 
Zoals gesteld vormt de temporaliteit een bindende factor, maar dan vooral op het niveau van het 
/worden/. Naast de afsluitende motieven voor de auctoriële temporalisering, speelt de spanningsopbouw 
een belangrijk rol. In de opeenvolging van narratieve programma’s is achter elkaar een aantal algemeen 
menselijke thema’s uitgesponnen, die in de compositie met verschillende tijdfiguren van elkaar zijn 
onderscheiden. Alvorens deze te interpreteren is het nodig de temporaliteit van de verschillende 
‘stemmen’ te bespreken. 
 

de temporaliteit van de `stem' 

Uit de segmentatie blijkt dat het vijfde bedrijf in hoge mate uit /punctualiteiten/ bestaat. Dat wil zeggen 
dat de temporele expansie van de muzikale figuren betrekkelijk klein is en als regel telkens op het ‘nu’ 
gebonden is. Dit geeft de muzikale opbouw als regel een momentaan karakter. Zo ontwikkelen de 
thematische actoren zich ook naar gelang de positie in het discours. Illustratief is hiervoor het programma 
van motief 10, waarmee het vijfde bedrijf opent. In de eerste discursieve situatie treedt het op, telkens met 
een echo na een achtste tel in de harp. Vervolgens wordt het beladen met betekenissen als ‘zwijgen 
ondanks onszelf’ ([2]4-5), ‘niet begrijpen’ en ‘niet weten’ ([6]1-6), ‘angst voor de grote kou’(2[26]), 
‘vreemde, niet in de armen kunnen nemen van het kind’ ([26]4,6). In de ‘echovorm’ (nu in de altviolen) 
treedt het weer op bij de opkomst van de dienaressen, en tenslotte in de echovorm, maar dan pas een 
maat later (beide in de violen) vlak voor de dood van Mélisande.  

 
 
Zoals eerder gemeld gaat het telkens om verschijnselen waar de mens geen vat op heeft, kortweg het 
‘mysterieuze’. In dit bedrijf opereert deze thematische actor door de pregnantie van de expressie 
betrekkelijk zelfstandig ten opzichte van de thematische actor waarvan hij afstamt: het is een metrisch 
gelijkmatige variant van het kopmotief van Mélisande. Door de temporele scheiding van de puls en diens 
echo aan het einde ([35]6-7) heeft dit motief op dat moment, beladen met het mysterieuze, nauwelijks nog 
temporele verankering in de pulsering. 79  Vlak nadat de echo op zichzelf komt te staan is het 
stervensmoment van Mélisande gegeven. 
 
Terwijl motief 10 het mysterie van de dood representeert, is motief 11 verbonden met (het slapen en) 
ontwaken en leven. Het laatst treedt het op in 2,1[40] “Il faut qu’il vive, maintenant à sa place”, twee keer 
op dezelfde hoogte in de harp, maar de tweede keer ook als echofiguur, en vertraagd: 

 
In beide gevallen transformeert de thematische actor zich naar een syncopisch figuur, ontdaan van zijn 
overige ritmische karakteristiek.  
 
De temporalisatie van de dokter is hoofdzakelijk op het heden gericht: hij stelt de momentane symptomen 
vast: de kleine wond van Mélisande, haar ontwaken, de directieve opdracht het venster te openen, de 
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observatie dat de opkomende vrouwen de dienaressen zijn, Mélisandes ademhaling, het uitstrekken van 
Mélisandes arm interpreteren als naar het kind gericht, en tenslotte de dood van Mélisande. Het 
gesubjectiveerde toekomstperspectief van de dokter bestaat uit het willen genezen van Mélisande. Maar de 
intensiteit van die behoefte is klein, doordat de competentie van de dokter en de anderen niet volstaat: 
feitelijk moeten zij afwachten. 
 
Ook Arkel wil Mélisande genezen, maar heeft in eerste instantie geen vertrouwen in de toekomst: het 
zwijgen is geen goed teken, en Mélisandes langzame ademhaling bij het slapen roept bij hem al het beeld 
op van een ziel die het voor altijd koud heeft.  Als zij eenmaal ontwaakt waarschuwt hij voor de kou 
buiten en het late tijdstip. In de dialoog met Mélisande is hij de eerste die haar aanspreekt, hij geeft aan wat 
er de afgelopen dagen is gebeurd en introduceert behoedzaam Golaud. Waar de openingszin van de 
dokter metrisch (en melodisch) geassimileerd is met de instrumentale stem, volgt die van Arkel een achtste 
na de inzet van de strijkers.  
 
Eenmaal teruggekeerd in de derde scène volgt zijn narratief traject hetzelfde stramien: hij informeert weer 
naar de kou buiten en naar hoe zij zich voelt. Ditmaal introduceert hij haar kind. Zodra Mélisande inslaapt 
is hij het weer die haar observeert. Van moment tot moment maant hij tot rust.  Hij gaat verder dan de 
dokter: het is haar ziel die huilt, maar het daadwerkelijk sterven van Mélisande heeft hij niet gezien, noch 
gehoord. Uiteindelijk veralgemeniseert hij: het was een arm, klein, mysterieus wezen, zoals iedereen dat is, 
en hij projecteert dit weer op de momentane situatie: Mélisandes dochter moet haar plaats innemen.  
 
Golaud start met een oriëntatie op de verleden tijd, waarin hij Pelléas heeft vermoord en een verwijzing 
naar de ontmoetingen tussen Pelléas en Mélisande waarvan hij getuige is geweest. Een hulpprogramma bij 
zijn zoektocht naar de waarheid is het wegsturen van Arkel en de dokter. Temporeel relevant is dat 
Golaud opmerkt op dit moment tot inzicht te zijn gekomen en alle schuld op zich te nemen, ook voor 
hetgeen nog komen gaat. De tijdhorizon aspectualiseert hij met urgentie door te melden dat hij doodgaat. 
Zijn en haar aanstaande dood vormen de tijdlimiet voor haar biecht. Van alle personages wordt Golauds 
articulatie het minst gesteund door de instrumenten; er is vaak sprake van polymetrie tussen 
personagestem en begeleiding. Daar staat tegenover dat de intensiteit van zijn narratief programma’s het 
grootste is. 
 
Mélisande tenslotte, is in temporeel opzicht het minst verankerd in het heden. Zij herkent de omgeving 
nauwelijks en ook de meest recente gebeurtenissen zijn niet tot haar doorgedrongen. Dit wordt muzikaal 
weergegeven door reïteratie van muzikale motieven uit eerdere situaties in de opera, eerder dan de fatale 
gebeurtenissen bij de fontein in het park. Het moment van de moord herinnert zij zich niet. De 
vertelstrategie van het personage is net als die van de auctor selectief. De intensiteit van Mélisandes 
handelen is analoog aan haar vermogen tot handelen klein, maar uiteindelijk bepalend.  
 
Vanuit het personageperspectief zijn tijdstippen nauwelijks geëxpliciteerd, in overeenstemming met het 
mythisch gegeven waarin het bewustzijn immers `tijdloos' is. Met name Mélisande heeft daarom ook geen 
`verklarende' voorgeschiedenis.  
 
Golaud heeft een zelf opgelegd tijdmoment geprojecteerd als tijdpunt waarvoor hij de ‘waarheid’ wil 
kennen van Mélisande. De urgentie van zijn psychische dispositie is weergegeven door een versnellende 
regelmatige ritmische activiteit in geaccentueerde repetitieve trioolpatronen. Dit verleent zijn ondervraging 
een aanzienlijke motorische kracht.  

de temporaliteit van het uitvoeringspotentieel 

Het vijfde bedrijf wordt ingebed in twee extradiëgetische momenten, de optische en akoestische ‘0’-
momenten aan het begin en het einde; en daarbinnen de passages met gesloten doek, de heterodiëgetische 
uitvoeringsinstructies. De homodiëgetische uitvoeringsinstructies bestrijken het parcours van de rolfiguren. 
Deze zijn bij de beschrijving van de discursieve situaties al grotendeels aan bod gekomen. Door de 
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parlandostijl van de vocale articulatie komen de taalsemantische aspecten in PELLÉAS ET MÉLISANDE op 
de voorgrond. De werking is daardoor eerder dramatische dan lyrisch of episch, omdat de zangstem in 
hoge mate als handelende kracht vanuit een eigen centrum is opgevoerd.  

13.6 Een queeste naar liefde en waarheid. 

Tot dusverre zijn de verschillende situaties in deze slotacte nogal `verplakt' aan hun momentane 
discursieve situaties besproken. De reden daartoe zal in de volgende paragraaf ter sprake komen. In deze 
paragraaf komt een aantal programma's dat bijzondere aandacht verdient, op een globaler 
besprekingsniveau aan bod. 
 
De meest in het oog springende narratieve programma's verlopen van een instabiele, ongerichte voortgang 
naar een stabiele voltooiing. Er zijn drie zulke programma's in de tijd uitgezet: allereerst geldt dit de 
transformatie van de muzikale inleiding naar de muzikale uitleiding; het sterven en de dood van Mélisande, 
en - op het niveau van PELLÉAS ET MÉLISANDE in zijn geheel - het einde van de opera. Daarnaast is er 
een aantal parallelle of ingebedde programma's dat wezenlijk is voor de continuïteit.  
 
Het belangrijkste in die functie is het narratieve programma van Golaud, die de waarheid omtrent de liefde 
tussen Mélisande en Pelléas wil weten: was het een kinderlijk, onschuldige,`broederlijke' of een amoureuze 
omhelzing? De modalisatie van het /moeten-weten/ is herkenbaar aan punctualisering, gemanifesteerd in 
scherp aangezette accenten. Zeker aan het einde is dit /moeten-weten/, de urgentie van de `match', sterk 
aangezet: met een letterlijk te nemen deadline in het verschiet, zodat ook het /¬kunnen-¬weten/ Golauds 
narratieve programma modaliseert. Het /willen-weten/ is op het spannings-niveau herkenbaar aan een 
versnelling van het /worden/.  
 
De conjunctie met dit geactualiseerde kennisobject zal niet gerealiseerd worden omdat het subject dat de 
competentie hiertoe moet verschaffen het gevraagde onderscheid niet hanteert. Golaud denkt dat 
Mélisande hem niet wil begrijpen; terwijl Mélisande hem niet kan begrijpen, domweg omdat zij een ander 
paradigma van de liefde hanteert. De waarheid waar Golaud een uitspraak over vraagt is een geheel andere 
dan die waarover Mélisande zwijgt. Het narratieve programma dat Mélisande manifesteert kent een 
kosmische dimensie. De eenmaal gerealiseerde conjunctie met de zon en warmte is de uitgangssituatie die 
zij wil handhaven. Op het niveau van de modalisaties is zij voor een deel gekenmerkt door een /weten/, 
dat de ontwikkelingsgang naar een `beoogd' object afsluit. Anderzijds is zij gemodaliseerd door een 
/¬weten/ wat ze weet. Het betreft een inbedding van epistemische modaliteiten. Het gerealiseerde 
kennisobject, het `iets' dat ze weet, vormt op het niveau van de communicatie een onoverdraagbaar 
kennisobject: het is niet te begrijpen. Weten en begrijpen worden zo tegenover elkaar geplaatst. Ook het 
/weten/ van Arkel sluit het /worden/ af: veelvuldig onttrekt hij zich aan de situatie door buiten de 
momentane spanningen generaliserende wijsheden te debiteren. Hierdoor heeft hij een stabiliserende 
functie. 
 
Een belangrijk stabiliserend programma is gebouwd op de tegenstelling tussen leven en dood, figuratief 
gekoppeld aan respectievelijk licht versus duisternis en ritme versus regelmaat. Het sterven en de dood is 
middels verschillende pathemische rollen gearticuleerd: de zon die in de zee zinkt, de winter,  motief 10 en 
het ritueel van de zwijgende dienaressen. Mélisande is niet met een /willen/ gemodaliseerd en is feitelijk 
object van het sterven. Het gaat hier om een wegvallen van de intensiteit, waardoor er geen extensiteit 
meer mogelijk is, en dus ook geen existentie. De dood is gemanifesteerd met een fermate op de 
maatstreep, een moment buiten de muziek. Maar toch ook niet helemaal: het is een teken dat het 
onbeschrijflijke poogt waarneembaar te maken, en in die zin nodigt het juist uit tot semiosis80.  
 
Arkel is gemodaliseerd met kennis over de menselijke ziel. Hij voltrekt in zekere zin het ritueel door het 
kind in de plaats van Mélisande te stellen: de mythe lijkt zich eindeloos te kunnen herhalen, waarbij het 
nog maar de vraag is of de menselijke zoektocht ooit evolueert. In elk geval zijn alle personages op een 
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bepaalde manier gemankeerd in hun streven; geen van alle is compleet, of het nu gaat om kennis, weten, 
inzicht, of liefde.  

13.7 Fascinatie in plaats van spanning 

Waar in vele andere werken de segmenterende kracht van de muzikale expressie de verbale referentie 
dikwijls aanzienlijk indamt, samenvat, is de temporele structuur van PELLÉAS ET MÉLISANDE veel 
fijnmaziger en meer gevarieerd in zijn functies. Functioneel is zij niet terug te brengen tot één bepaalde 
categorie van personagegebonden dan wel auctoriële betekenissen, zo dit al de eindtermen van een analyse 
moeten zijn. Expliciet auctoriële betekenissen komen zeker wel voor 81 , maar bezitten geen zuiver 
heterodiëgetische afstand, zodat nooit echt sprake kan zijn van een episerend effect. 
 
Neem bijvoorbeeld motief 11. Is het auctorieel of personagegebonden? Met andere woorden: is het motief 
genoteerd als onderdeel van het bewustzijn van het personage `arts'? Deze vraag raakt het probleem van 
de diëgetische status van muziek zoals door VAN DER LEK 1991  aan de orde is gesteld. Er zijn 
voorbeelden waarbij een motief duidelijk geen deel uitmaakt van het bewustzijn van het personage, zoals 
het voorbeeld in eindnoot 81. Maar - en dat is kenmerkend - de (her-)koppeling wordt zó snel gemaakt, er 
is zó weinig temporele afstand, dat het idioom vrijwel altijd in de situatieoriëntaties is ingeschreven. En dit 
geldt zowel de koppeling met actoriële, als met ruimtelijke en temporele categorieën. Koppelingen die 
exclusief het personage betreffen zijn met name bij herinneringen te vinden. Lyrische en dramatische 
effecten komen daarom zeer veelvuldig voor. 
 
De temporele structuur volgt het figuratieve traject van de pathemische rollen die vaak, maar niet per se 
aan een personage gebonden zijn. De spanningscategorie kent daarom, behalve op het niveau van de 
eerder genoemde narratieve programma's geen grote bogen. Met onopgeloste spanningen en overwegend 
lage tempi bestaat er veel nadruk op het momentane, terwijl er toch ook altijd een prospectief aspect blijft 
bestaan. In die zin is er een voortdurende auctoriële temporaliteit die in spanning staat met de 
fragmentarisch gegeven wendingen in het personageparcours. De bespreking van de tijd in PELLÉAS ET 
MÉLISANDE heeft op dat laatste veel nadruk gelegd, temeer daar het genereren van procesmatige 
muziekdramatische segmenten één van de procédés is waaraan het werk zijn tijdstructuur ontleent. Dit 
neemt niet weg dat de auctoriële sturing voortdurend  aanwezig is: ook als het de herinnering van een 
personage betreft, zoals het geval is bij Mélisande, is mét de herinnering ook de auctorieel gegeven 
terugverwijzing gearticuleerd, doordat het een spaarzaam gehanteerd middel is. 
 
De relatie met de externe communicatie is weinig ter sprake gekomen. Ook dit houdt verband met deze 
procesmatige, ‘wordende’ kwaliteit van het werk. Bepaalde motieven worden aan het begin herhaald om 
hun herkenbaarheid zeker te stellen, waardoor ze binnen de volgende situatie inderdaad 
herkenningspunten creëren, zodat de aandacht vrij is voor andere betekenissen. Andere motieven, zoals 
van `het kind', krijgen hun semantische lading geleidelijk aan en vragen telkens in retrospectief een 
bijstelling. Er wordt echter weinig gebruik gemaakt van dramatische ironie, of andere `dubbele' 
interpretatiemogelijkheden voor de recipiënt die geen deel uitmaken van de homodiëgetische dimensie. 
 
De spanning, gericht op een weerstand tussen het ontstaan van een behoefte, een gemis, en de 
bevrediging daarvan, is er een die op het muziekdramatische niveau in deze slotacte nauwelijks temporele 
projectie genereert. Wel is dit het geval ten aanzien van Golaud. Maar vrij spoedig is duidelijk dat zijn 
narratief programma niet gerealiseerd zal worden. Zeer veel wordt gebruik gemaakt van de oscillerende 
spanning tussen voortgang en afsluiten, herkenbaar aan de regelmatige, ongerichte, langzame bewegingen 
zowel muzikaal- als dramatisch-pragmatisch. Deze spanning die eigenlijk telkens ter plekke om een 
oplossing vraagt en die zelden volkomen krijgt, is fascinatie genoemd. De cyclische beweging, eigen aan 
verschillende motieven, de opkomst van de dienaressen, Mélisandes rol, maar ook aan die van Arkel en de 
arts, kenmerkt het einde van deze opera. 
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13.8 Afsluitend: temporaliteit en het ensceneringsp otentieel 

In de opeenvolging van situaties in PELLÉAS ET MÉLISANDE is de fysiek waarneembare handeling 
ondergeschikt aan het opbouwen van een doorlopende spanning. Deze spanning is wezenlijk voor het 
ensceneringspotentieel van de opera, want vele momenten en situaties worden gedragen door deze 
spanning. In semiotische termen is het een continue spanning op het niveau van de forische tensiviteit 
waarbij tegelijk duidelijk is dat het niet tot een breuk zal komen. Er zijn momenten waarop dat wel het 
geval is, zoals aan het einde van het vierde bedrijf waar Golaud zijn dolksteken toebrengt. Maar de 
specifieke temporele spanning van dit werk bestaat in een tot het uiterste gevoerde elasticiteit in het 
fascineren. 
 
Fascinatie is een omschrijving voor de behoefte die ervoor zorgt dat de recipiënt een ogenblik, een 
moment wil vasthouden vanwege de meervoudige decoderingsmogelijkheden. De beweging die aanzet tot 
de wens te decoderen is suggestief: PELLÉAS ET MÉLISANDE creëert geen expliciete raadsels maar levert 
impliciete suggesties met een nergens ter discussie staande vanzelfsprekendheid. Op auctorieel niveau 
bestaat deze vanzelfsprekendheid bijvoorbeeld uit het aandragen van bewegingen die door hun oscillerend 
karakter uit zichzelf lijken te bewegen, het perpetuum mobile; of uit het op de achtergrond, zonder 
gemarkeerde cesuren hernemen van eerder gepresenteerde motieven. Er ontstaan - zoals de analyse 
aantoont - verglijdingen en overlappingen op het oppervlakteniveau doordat de pulsen die de beweging 
voortzetten alleen op de spaarzame momenten van scherpe oriëntatiewisselingen gemarkeerd zijn. 
 
Het karakteristieke ensceneringspotentieel in PELLÉAS ET MÉLISANDE is in temporeel opzicht bewogen 
door de hartstocht in de zin van tot belang getransformeerde emotie. Waar in LES HUGUENOTS telkens 
een emotie aanleiding geeft tot een tableau, toont PELLÉAS ET MÉLISANDE veel meer de kleine 
rimpelingen op het voortdurend verlangen. Voor het ensceneringspotentieel impliceert dit globaal gesteld 
dat de bogen in de bewegingen veel langer zijn, want het bewegen wordt minder ingezet om directe doelen 
te bereiken dan om het aanhoudend verlangen uit te drukken. Uiteraard vormt Golaud hier een 
uitzondering op. Maar, algemeen beschouwd, heeft het monologisch, lyrische effect de overhand. 
 
Het einde van de opera biedt een retrospectieve reflectie, en daarmee een sanctionering. De 
gebeurtenissen die vooraf gingen worden opnieuw opgeroepen. Dat geldt niet alleen voor de moord, die 
het meest vers in het geheugen ligt, maar ook voor het moment van de allereerste ontmoeting tussen 
Golaud en Mélisande, de momenten van licht, zon en water, maar ook van duisternis, de grot, de 
doodsdampen van het water. Het merendeel van deze evocaties voltrekt zich muzikaal. Dat geldt niet 
alleen voor de betekenissen die door collocatieve strategieën zijn ontstaan maar ook voor de expressie van 
de energieën waar uiteenlopende betekenissen aan gegeven kunnen worden. Zoals in de inleidend 
paragrafen in dit hoofdstuk is gesteld maakt Debussy gebruik van een overwegend additief 
structuurprincipe, hetgeen grote flexibiliteit in de expressie mogelijk maakt. Zo is duidelijk geworden dat 
de muzikale expressie de pathemische processen van de personages vrijwel als proces, als wording volgt. 
In de andere hier besproken opera’s is veeleer sprake van een representatie van pathemen in geëxpandeerde 
muzikale uitingen. Een benadering louter vanuit de ‘Leitmotive’ is daarom ook beperkend; want 
uiteindelijk zijn zij in deze opera slechts narratieve oppervlakteverschijnselen. Het soort herkenning dat de 
‘Leitmotive’ oproept is vergelijkbaar met het ‘weten’ als onderscheiden van het ‘begrijpen’ waar in de tekst 
sprake van is. Dit zou opgevat kunnen worden als een mystificatie, maar het tegengestelde is hier bedoeld: 
een belangrijk deel van de betekenisvorming die PELLÉAS ET MÉLISANDE ontwerpt is er een van 
rechtstreekse expressie van de tensieve spanningen die aan de manifestatie van categorale 
betekeniscategorieën voorafgaat: het ritme als suggestie van de energie die voor het /leven/ staat (zie 
bijvoorbeeld motief 11), tegenover het metrum dat voor een tendens richting /¬leven/ staat (motief 10). 
Maar ook dergelijke suggesties zijn te weinig structureel in het werk aanwezig (het blijven tendensen) om 
een dergelijke interpretatie te forceren. 
 
Uiteraard zijn er in de verbinding tussen de muzikale en de verbale expressie interpretatiesleutels 
aangereikt. En deze zijn in de bespreking van de verschillende segmenten aan bod gekomen. In globale zin 
valt te constateren dat in de temporele programmering de makrokosmos en de mikrokosmos sterk met 
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elkaar verbonden zijn: de zon die in de zee verdwijnt weerspiegelt het levenslicht van Mélisande. Bijna 
archetypisch is ook het feit dat met Mélisandes kind zich een nieuwe levenscyclus kan voltrekken, zoals 
eventueel die van Geneviève hiervoor. Dergelijke aspecten wijzen in de richting van een drama over de 
‘condition humaine’, waarin het fundamenteel menselijk tekort wordt aangegeven. Een stap verder is het ook 
mogelijk verbindingen te leggen met de mystieke literatuur waarin Maeterlinck zich heeft verdiept. Maar 
uiteindelijk zijn het slechts kleine rimpelingen die de mogelijkheid van een dergelijk interpretatie 
weerspiegelen.  
 
Misschien is het nog het meest plausibel te stellen dat PELLÉAS ET MÉLISANDE een werk is waarin 
daadwerkelijk veel betekenis is geïnvesteerd in de stilte. Netwerken van isotopieën zijn gepresenteerd om 
ze potentieel te kunnen projecteren op de momenten dat er niets tast-, zeg of zichtbaars is. Zo ontstaan 
polyvalente momenten, gevulde stiltes. “Il lui faut le silence maintenant” meldt Arkel, en ook als is het op 
analytisch gebied onbevredigend, maar wellicht het dichtst bij de ‘waarheid’ waarvan in dit bedrijf sprake is, 
inderdaad: “the rest is silence”. 
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14 CONCLUSIES 
 
 
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een semiotische analysemethode voor temporele 
aspecten die implicaties hebben voor het ensceneringspotentieel dat in de operapartituur vervat ligt. 
Hiermee is getracht een bijdrage te leveren aan de preproductie van de operadramaturgie, maar dan vooral 
vanuit een theatraal en werkimmanent perspectief. De bijdrage is aanvullend ten opzichte van de vigerende 
praktijk binnen de operadramaturgie, die – in heel algemene termen gesteld - overwegend vanuit een 
musicologisch en historisch-contextueel perspectief wordt beoefend. Op wetenschappelijk gebied poogt 
dit onderzoek drama-analytische argumenten toe te voegen aan de methoden en zienswijzen die binnen de 
cultural analysis zijn ontwikkeld. 
 
Op een aantal gebieden raakt dit onderzoek gevoelige plekken: de keuze van de partituur als studieobject, 
de problematische verhouding tussen partituur en op- of uitvoering en het gebruik van een semiotische 
analysemethode: het lijkt een drievoudige vloek in de kerk. Deze keuzes moeten ten opzichte van de 
huidige paradigma’s binnen de wetenschappen die zich over de opvoeringskunsten ontfermen (muziek- en 
theaterwetenschap), gerechtvaardigd worden.  

14.1 De partituur als studieobject 

Mede om haar aanspraken op een eigen onderzoeksdiscipline te kunnen legitimeren heeft de 
theaterwetenschap zich – zeker in het begin – sterk afgezet tegen de literatuurwetenschappelijke wortels 
waar zij zelf oorspronkelijk deel van heeft uitgemaakt; met als resultaat minder aandacht voor het drama 
en een sterk accent op performatieve aspecten van de voorstelling. Daarenboven heeft zich de laatste jaren 
onder andere een beweging voltrokken van een semiotische voorstellingsanalyse naar een meer 
hermeneutische en performatieve benadering van de materiële voorstellingsobjecten, van de 
intermedialiteit van theater, naar een fenomenologische beschouwing van het lichaam en van de perceptie. 
De positie en identiteit van het drama als tekst binnen de theaterwetenschappelijke domeinen is daarmee 
sterk gemarginaliseerd; de titel van Lehmanns studie over het hedendaags theater: “POSTDRAMATISCHES 
THEATER” zegt voldoende.  
 
In tegenstelling tot de betrekkelijk jonge discipline van de theaterwetenschap, kent de muziekwetenschap 
als universitair vakgebied al een eeuwenoude traditie. Sterker nog, zij is één van de oudste wetenschappen. 
Maar ook binnen de musicologie lijkt zich een tendens af te tekenen die beweegt van de bestudering van 
de partituur naar reflectie op de uitvoering. Concentraties binnen de wetenschap, waarbij de accenten 
tijdelijk op een bepaald gebied liggen, zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van een discipline, zolang 
ze niet tot een categorische uitsluiting leiden. Er is geen enkele reden om terug te keren naar uitsluitend 
partituur- of dramastudie, omdat deze objecten zich onttrekken aan het moeilijk te beschrijven 
transitorische karakter van op- of uitvoering, net zomin als er redenen zijn om uitsluitend de voorstelling 
of uitvoering te bestuderen. In het drama is potentieel een voorstelling geactualiseerd, net zoals 
omgekeerd in een voorstelling zich het drama kan actualiseren (althans als het gaat om een voorstelling 
met een geschreven drama als uitgangspunt). En dit geldt mutatis mutandis net zozeer voor de verhouding 
tussen partituur en klinkende muziek. Daarom is het nodig beide objecten te kunnen bestuderen, en ook 
vanuit verschillende invalshoeken.  
 
Wat betreft de verhoudingen drama - theater en partituur - uitvoering dient benadrukt te worden dat het 
hier om een studie naar potentieel gaat, het betreft de constructie van een betekenismogelijkheid: de 
geanalyseerde implicaties zijn niet op te vatten als dwingende instructies (zie de hoofdstukken met 
betrekking tot de tekenstatus van de verschillende genres), laat staan dat ze verward mogen worden met de 
op- of uitvoering zélf. 
 
Een belangrijk onderwerp dat direct de semiotische mogelijkheden van muziek raakt is de vraag naar 
muzikale narrativiteit. In hoofdstuk 5 is betoogd dat voor narrativiteit in elk geval een georiënteerde 
richting en een onderscheid tussen uiting en uiten nodig zijn. Louter uiten alleen is nog geen narrativiteit. 
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Wil muziek narratief zijn dan zijn minimaal structurele verwijzingen in de vorm van isotopieën nodig: 
herhalingen van elementen die herkend worden van vorige werken of  van dezelfde compositie.  

14.2 Semiotiek 

Er is voor een semiotische benadering gekozen omdat deze het mogelijk maakt met een homogeen 
begrippenapparaat over verscheidene media te spreken, hetgeen met name met betrekking tot de 
specifieke intermedialiteit van het genre opera zeer wenselijk is. Een tweede reden is de grote heuristische 
waarde die voortvloeit uit de breedte van de analyse, waardoor zij voor de operapartituur als object het 
meest uitgewerkte analysemodel verschaft. De grootste verworvenheid van de semiotiek ligt echter in het 
gegeven dat zij door haar streng gecontroleerde methode en geformuleerd begrippenapparaat een 
adequate toetssteen levert voor de claims die onder andere vanuit cultural studies-benaderingen worden 
geformuleerd.  
 
In die zin vullen de verschillende paradigma’s elkaar aan, of overlappen zij elkaar. Dat is ook niet meer dan 
voor de hand liggend: universele noch volledige benaderingen zijn op afzienbare termijn binnen het 
onderzoek naar menselijke culturen te verwachten, waardoor er een bepaalde mate van versnippering 
optreedt. Het is daarom van belang aanknopingspunten aan te reiken die de dialoog tussen uiteenlopende 
benaderingen waarborgt waaruit wetenschappelijk handelen zich kan ontwikkelen: ‘de’ semiotiek heeft – 
zoals Ricœur onder anderen opmerkt - onder meer een verhouding tot historische componenten nodig, 
net zozeer als ‘de’ operageschiedenis niet zonder analyses kan. De historische context die bij de analyses in 
deze studie geboden is, moet in dit licht worden gezien: zij vormt vooral een achtergrond met 
verbindingspunten tussen semiotische eenheden en de dynamische objecten in de realiteit. Een ander 
aanknopingspunt, dat in deze studie slechts in eindnoten is uitgewerkt, betreft de overeenkomst tussen de 
narrativisering van betekenis door Greimas en de narrativisering van emoties door Frijda.  
 
Zoals het wetenschappelijke benaderingen betaamt ontwikkelen de verschillende semiotische projecten 
zich steeds verder. Dit onderzoek knoopt aan bij de door Zilberberg en Fontanille geïntroduceerde 
tensieve semiotiek, die het mogelijk maakt continue processen te beschrijven. In de tensieve benadering 
wordt iedere waarde gecreëerd door een relatie tussen twee dimensies: intensiteit en extensie. De extensie 
beschrijft het bereik van de intensiteit. Door de combinatie van deze dimensies zijn continue en graduele 
processen op het fundamentele niveau van de betekenisvorming te beschrijven.  
 
De gevolgde semiotiek kent een ideologische grondslag: de constructie van betekenis ontstaat als er 
verschillen worden  waargenomen in de intensiteit of extensie van de waarden die tezamen een belang 
formuleren. Zij is dus zeker niet waardevrij – wil dat ook niet zijn – ; het is wel van belang dat de 
betreffende waarden expliciet worden geformuleerd. En het is zoals hiervoor al gesteld met name de 
explicitering van methoden en begrippen waarmee de semiotiek de vaak wat breder geschetste begrippen 
en claims in andere cultural studies- benaderingen verrijkt. 

14.3 Temporaliteit 

Het onderzoek richt zich op temporaliteit als gemeenschappelijke deler in de ‘tijdkunsten’ muziek en 
theater. Tijd als zodanig is echter geen bestaande eenheid: het is een constructie, gevormd om 
bijvoorbeeld te meten. Het is een oriëntatiemiddel dat uit processen kan worden afgeleid. Doordat het 
zelfde geldt voor betekenistoekenning, vertonen de studie van de problematiek voor het object tijd en de 
semiotische methode van deze studie overeenkomsten. 
 
Het ijkpunt `ik-hier-nu' blijkt een adequaat begrip voor beide terreinen (temporaliteit en semiotiek) als 
ondeelbare, geïntegreerde uitgangspositie, die telkens meespeelt in quasi-zelfstandige uitingsvormen als 
`de' tijd, `het' ik of `de' ruimte. Deze extensies vanuit het ‘ik-hier-nu’ zijn immers ontworpen om betekenis 
en zin te zoeken in het bestaan: vandaar dat de semiotiek in eerste instantie is op te vatten als een 
waardesysteem. Ook al zijn er zeker tekstinterne relaties die op zich objectiveerbaar zijn, en ook al is dit 
objectiveren, het streven naar collectief ondersteunde begrippen voor communicatie onontbeerlijk, de 
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betekenistoekenning blijft wezenlijk gebonden aan een subjectief en historisch-geografisch gebonden 
positie. 
 
Verschillende extensies zijn mogelijk op basis van intersubjectieve sanctionering. Zo is tijd in zijn meest 
geobjectiveerde vorm gedefinieerd op basis van bewegingen in de kosmos. Maar, en dat is de paradoxale 
moeilijkheid van semiosis en temporalisatie ook binnen deze studie gebleken, iedere extensie veronderstelt 
een breuk, een afstand nemen van het wezenlijk procesmatige. Semiosis moet gefixeerd worden tot 
semiotiek, het betekenisproces kan in zijn relaties beschreven worden, maar kan niet in zijn hoedanigheid 
als proces gedacht worden. Het is dus goed mogelijk te onderkennen dat het web van teken- en 
betekenisrelaties zich steeds maar uitdijt, waarbij het ijle bestaan van een interpretant spoedig weer wordt 
opgeslokt door de firstness van een andere semiosis. In denkprocessen is dit een heel `normale' gang van 
zaken. Maar het denken op zich is niet als proces te denken, er is niet voor niets sprake van `geheugenplaat-
sen' en `mentale ruimtes'. Aan processen kun je deelnemen, maar om ze te beschrijven moet je ze laten 
stollen tot relaties. Niettemin is het temporele karakter ervan wezenlijk. 
 
Semiosis impliceert dus het gedeeltelijk afstand nemen van een proces om er een teken - betekenisrelatie 
ter oriëntatie naast te leggen. Het proceskarakter kan beschreven worden met temporalisatiecategorieën, 
de teken - betekenisrelatie zelf kan als semiotiek worden beschreven, terwijl de spanning van het 
gedeeltelijk afstand nemen in deze studie onderdeel is van het esthetische bereik. Want, zo is 
geconcludeerd: het esthetische ligt niet zozeer in de relatie teken - betekenis maar in de poging deze te 
leggen.  
 
Binnen de temporaliteit zijn uiteindelijk vier lagen onderscheiden: de gesubjectiveerde tijdvormen, de 
geobjectiveerde tijdvormen, de tijdfiguren en de motivatie om te temporaliseren. De gesubjectiveerde 
tijdvormen omvatten de posities van het subject als deelnemer in een proces, en geformuleerd in termen 
die aan dit proces gerelateerd zijn: vroeger, later, nu et cetera. De geobjectiveerde tijdvormen omvatten 
eenheden die een buiten het subject geplaatste tijdmaat betreffen, bijvoorbeeld een kloktijd of daterende 
verwijzingen naar de historische realiteit. Het feit dat temporaliteit een constructie is betekent ook dat er 
verschillende tijdfiguren kunnen worden gemaakt, metaforen met veel invloed. Niet voor niets stelde 
Napoleon zijn eigen kalender in. Maar ook worden er letterlijk ruimtelijke figuren gecreëerd waarin 
tijdvoorstellingen zich manifesteren: bijvoorbeeld de lineariteit die een ontwikkeling suggereert of de 
circulaire tijdvorm van het ritueel. Deleuze trekt de parallel tussen de temporele figuren van de cinema en 
filosofische mentaliteiten van de twintigste eeuw. Een ander gevolg van het geconstrueerd-zijn van tijd is 
dat er verschillende bewegingen simultaan naast elkaar kunnen bestaan, met ieder haar eigen ritme of maat 
ten opzichte van de virtuele regelmatige beweging die als referentie dient.  

14.4 Gelaagdheid van subjectposities 

Naast de vier onderdelen waaronder temporaliteit beschreven kan worden, vormt de meervoudige positie 
van het subject een belangrijke theoretische vooronderstelling voor een semiotisch model voor temporele 
analyse. In feite hangt deze meervoudigheid samen met het eerder aangestipte onderscheid tussen 
gesubjectiveerde en geobjectiveerde temporaliteit. Fundamenteel is hierbij de spanning tussen het subject 
als deelnemer aan en als waarnemer van een proces. De spanning tussen deze posities kan geclassificeerd 
worden als “the paradox we live by”. Ergens tussen beide posities is vrijwel ieder menselijk handelen te 
plaatsen. Temporaliteit ontstaat pas als er een motief is om vanuit een perspectief buiten het proces – als 
waarnemer – het momenteel lopende proces – als deelnemer – in te delen. Één van de conclusies van dit 
onderzoek is dan ook de noodzaak de spanning tussen meervoudige subjectposities te beschrijven ter 
onderscheiding van het handelen op de performatieve, perceptuele, thymische en cognitieve dimensie. 
Voor het beschrijven van temporaliteit is het in elk geval nodig een spanning tussen het handelend en 
observerend subject te onderkennen. 
 
Meer in ruime zin gesteld ontstaat betekenis pas als er een reden is tot cognitieve handeling, interpretatie, 
op basis van een intensiteit die buiten de norm van het lopende proces valt. Een intensiteit die een 
extensiteit tot gevolg heeft: de impuls tot coderen creëert ruimte, extensie, die uiteindelijk tot onderscheid, 
tot betekenis kan leiden, een procédé dat vergelijkbaar is met de abductie bij Peirces firstness. Een 
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vergelijkbaar procédé doet zich voor bij de pathemische dimensie waarin het subject ‘schijnbeelden’ 
projecteert en zijn geestestoestand handhaaft of transformeert. Ook hier kan sprake zijn van een 
verdubbeling waarbij het object ertoe neigt imaginair `partnersubject' te worden. Dit is bijvoorbeeld 
herkenbaar in de muziek als de oriëntatie van een bepaald muzikaal proces wordt getextualiseerd zoals “hij 
gaat naar…”. 
 
In de analyse zijn de hiervoor genoemde subjectposities vertaald in een auctorieel en een 
personagegebonden perspectief. De auctoriële positie biedt een globaal, observerend perspectief op de 
tijdvorm: zij behandelt de tijdvorm als vastliggend systeem, als voltooide vorm. De positie van het 
personage biedt een locaal perspectief in het hier-en-nu vanuit het deelnemend subject; zij behandelt de 
tijdvorm als een zich voltrekkend proces. Het zal duidelijk zijn vanuit de eerder aangegeven polariteit 
tussen het deelnemend en het waarnemend subject dat voor een beschrijving van de temporaliteit beide 
posities beschreven moeten worden: bij temporaliteit veronderstellen proces en systeem elkaar (een zelfde 
implicatie is hiervoor benoemd met betrekking tot de relatie tussen partituur en uitgevoerde muziek).  

14.5 Gelaagdheid in de uiting, de  specificiteit van het genre opera 

Een soortgelijke graduele spanning die in de theorie is besproken ligt tussen de communicatieve functies, 
zoals uitgewerkt door Jakobson. Dit model is in deze studie voor twee aspecten gebruikt. In de eerste 
plaats om de gelaagdheid van de communicatieve rollen en functies in drama en theater aan te geven: de 
interne en de externe communicatie. Op basis van verschillende dominantieverhoudingen kunnen 
verschillende theaterstijlen worden onderscheiden, bijvoorbeeld agitprop of vormingstoneel als de 
appellatieve functie in de externe communicatie overheerst, et cetera. In de tweede plaats is het model 
gebruikt om de dramatische, epische en lyrische posities te typeren. 
 
Met inachtneming van het gegeven dat termen als ‘episch, lyrisch en dramatisch’ elkaar niet categorisch 
uitsluiten (zie hieronder), is te concluderen dat opera in het algemeen een genre is dat zich meer afspeelt 
tussen epische en lyrische effecten, waarbij respectievelijk de metalinguale en poëtische functies enerzijds 
en de emotieve functie in de communicatie overheersen, dan dat de dramatische (opgevat in de betekenis 
van dominante appellatieve, fatische en referentiële communicatieve functies) figuren een grote rol spelen.  
 
Een belangrijke andere constructie betreft de specificiteit van opera als genre, en ligt in de spanning tussen 
parola en musica. De dominantieverhoudingen tussen beide fluctueren historisch. Ook hier betreft het 
categorieën die elkaar niet uitsluiten: het zijn geen polen, maar eerder lagen die door overeenstemmende 
kwaliteiten elkaar kunnen overlappen. Vandaar dat een dergelijke discussie nooit zuiver kan verlopen 
zolang de polariteit met elkaar uitsluitende termen niet onderscheiden wordt van de gelaagdheid, waarbij 
de schijnbaar tegengestelde termen gemeenschappelijke aspecten bevatten. De parola heeft als zodanig 
paralinguale kwaliteiten die tot het domein van de musica behoren, net zoals de musica (wellicht in mindere 
mate) paramuzikale aspecten bevat die tot de parola behoren. Toch is ook ten aanzien van de beschrijving 
van de overeenkomsten voorzichtigheid geboden: deze overeenkomsten liggen immers op het 
geconstrueerde abstractieniveau van de beschrijving. Doordat de beschrijving op bepaalde onderdelen 
gelijk kan zijn, zijn de objecten zelf nog niet aan elkaar gelijk: het inchoatieve aspect van een muzikale 
frase blijft muzikaal, al valt het samen met het inchoatieve aspect van een verbale zin. Een verwante 
misvatting is de aanname dat inzichten alleen uit woorden voortkomen. Beide hangen samen met het 
gegeven dat voor het spreken over muziek alleen de taal ter beschikking staat. Juist de blijvende eigenheid 
van de expressievormen maakt het mogelijk dat muziek- en taalfiguren assimileren: ze worden dan niet 
gelijk, maar voegen zich naar elkaar: het spraakritme van de slaperige Poppea (‘fammi sposa’) in scène 
II,12 van Monteverdi’s L’INCORONAZIONE DI POPPEA bijvoorbeeld is ook nog als paralinguïstisch aspect 
te herkennen binnen het ternaire muzikaal metrum, net als de ‘paramuzikale’ kwaliteit van de muzikale 
teleenheid binnen het taalritme te onderscheiden is. Dergelijke assimilaties zijn op figuratief niveau te 
beschrijven als iconisaties die betrekking hebben op de gelijkenis met figuren uit de andere expressievorm, 
en als abstracties die de verwijdering ten opzichte van deze gelijkenis betreffen. 
 
In het verlengde hiervan is ook de paradoxale kwaliteit van de zanger / acteur binnen de opera te 
beschrijven. Vanuit het muzikale perspectief betreft het een ik dat - althans in de partituur - meestal een 



 237 

niet-semiotisch subject is: als stem, als instrumentalist, is het ik van de zanger dan semiotisch irrelevant. 
Vanuit het dramatisch perspectief is daarentegen het ik niet een niet-semiotisch subject. Bij een opvoering 
worden de stem en het ik belichaamd (waarbij nog andere subjectposities een rol spelen: de ‘ster’ of de 
‘diva’, de zanger als privé-persoon, als lid van een ensemble, et cetera). Hierbij kunnen geheel andere 
dominantieverhoudingen spelen, vaak in solo‘s juist gekenmerkt door een metonymische (‘pars pro toto’-) 
relatie van de specifieke stem met de andere subjecten die de zanger bekleedt. Dat blijkt ook uit het 
gegeven dat een zanger met een voor de rolfiguur weinig plausibele uiterlijke verschijningsvorm voor het 
publiek toch acceptabel blijft, zolang zijn stem maar geloofwaardig is. Tijdens een voorstelling kan 
daardoor het bereik van de visuele en auditieve concentraties verschuiven: nu eens geconcentreerd op die 
éne vocaal, dan weer op afstand uitgebreid tot een krachtig koraal. Maar – nogmaals – een dergelijke 
scheiding tussen de stem als instrument en het ik van het personage is geconstrueerd, en het is het lot van 
het genre opera dat deze constructie zowel de overeenkomstige elementen als de niet-congruente aspecten 
kan versterken. De hiervoor beschreven assimilatie is in wezen ook in de relatie tussen de vocaliteit van de 
zanger en van de rolfiguur werkzaam. Zodra er een congruente relatie tussen beide is, versterken beide 
modaliteiten elkaar in de muziekdramatische uiting. De stem kan zoals hiervoor aangestipt de rolfiguur 
volledig overheersen, maar zodra de relatie tussen beide niet congruent is benadrukt dit juist de 
constructie van het samengaan en verzwakt de performatieve kracht. 

14.6 Fascinatie als spanningscategorie 

Waar het gaat om spanningen die niet op één isotopie liggen, maar op meerdere, kan sprake zijn van 
‘fascinatie’: een spanningsoort waarmee een periode wordt benoemd die de recipiënt bij het moment laat 
stilstaan omdat niet valt uit te maken met welke code de aangedragen tekens van dat moment tot betekenis 
kunnen leiden. Vandaar het belang van de vraag of termen elkaar inderdaad uitsluiten om van een polaire 
spanning te kunnen spreken. Deze vraag is fundamenteel voor de (ontwikkeling van de) semiotiek. Er zijn 
vele geconstrueerde opposities, die feitelijk ook gemeenschappelijke elementen bezitten, waardoor er dan 
nooit echt sprake kan zijn van categorische tegenstellingen, maar ook niet van graduele: natuur tegenover 
cultuur, mimesis tegenover diegesis, theater tegenover muziek, et cetera.  
 
Tegen de achtergrond van deze overwegingen is het wellicht niet verwonderlijk dat met name opera vanaf 
de jaren tachtig in de twintigste eeuw meer theaterwetenschappelijke aandacht krijgt. Het genre lijkt een 
bevrijding te kunnen bieden van de veroordeling teken te zijn: de acteur is binnen de theatrale context 
grotendeels gedoemd een rol te betekenen. De zanger kan daarentegen als instrument van zijn eigen 
identiteit het unieke van het individu uitdrukken, grotendeels zónder betekenis te moeten zijn. 
Grotendeels, want in beide genres kan de ‘ster’ of ‘diva’-status een extra subjectpositie toevoegen. Die 
combinaties zijn fascinerend - niet omdat het tegenpolen betreffen, maar spanningen tussen een 
gelaagdheid van overeenkomsten en verschillen. Juist de simultaneïteit van gelijkheid én verschil (waarbij 
het laatste ook de gelijkheid weer in een ander daglicht plaatst) creëert de specifieke spanning die hier 
fascinatie is genoemd. Dit performatieve aspect is uiteraard niet uitsluitend kenmerkend voor opera; ook 
in het theater is de acteur althans ten dele bevrijd van het semiotisch juk, door meer ruimte te creëren en 
meer accent te leggen op het individuele moment en de unieke eigenschappen van de acteur. Er ontstaat 
een gelaagde ‘authenticiteit’ (van de acteur, van de regie, van de schrijver, et cetera) die een 
gedifferentieerde soort betrokkenheid van de toeschouwer vergt, al naar gelang de verschillende 
dominantieverhoudingen tussen deze lagen. 

14.7 Analyses  

Het is niet erg zinvol de geanalyseerde partituurdelen met elkaar te vergelijken: de werken liggen in 
uiteenlopende cultuurhistorische contexten, waarbij de vergelijkbare eigenschappen op zó’n algemeen 
niveau liggen, dat bespreking ervan triviaal zou zijn. En - zoals meermaals benadrukt - gaat het in deze 
studie ook niet om het zoeken naar topoi die hun weg binnen één van deze opera’s hebben gevonden; het 
ging er juist om betekenissen te zoeken, zoveel mogelijk vanuit de interne structuur van de partituren. Dat 
de omgekeerde analyserichting een noodzakelijk complement vormt, is net zo evident als het gegeven dat 
betekenisvorming ontstaat uit de voor dat moment relevante selectie en combinatie van elementen uit de 
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verzameling van alle betekenissen die aan een werk kunnen worden toegedicht. De betekenistoekenning 
zélf  is immers ook voortdurend veranderlijk. 
 
Wel is het nuttig om na te gaan wat de theoretische noties voor de analyse betekenen en, omgekeerd, wat 
de analyses opleveren voor de ontwikkeling van de tensieve semiotiek. 

L'Incoronazione di Poppea 

De analyse bevestigt dat Monteverdi’s L'INCORONAZIONE DI POPPEA duidelijk in een muziekretorische 
traditie staat, met bovendien een verwantschap tussen de pathemische en performatieve dimensies. Maar 
de analyse geeft ook aan dat deze opera ten opzichte van de vroegere monodie waarin de vocale stem zich 
voegt naar de verbale expressie weer een eind richting muzikale expressie is verschoven. Mede hierdoor is 
de status van het zingen als spreken én als zingen binnen de diëgetische werkelijkheid hier en daar moeilijk 
te onderscheiden. 
 
Het lijkt erop dat deze dubbelzinnigheid juist als verleidingsstrategie is ingezet, zowel op het niveau van de 
interne communicatie in de diëgetische wereld als op dat van de externe communicatie tussen auctor en 
recipiënt, met name in passages met ternaire telsoorten. Deze passages vormen in het algemeen meer 
lyrische expansies van gevoelsuitdrukkingen. Het sterkst komt de verleiding tot uitdrukking in het 
handhaven van de (al of  niet virtuele) verbinding van het personage met zijn geliefde, muzikaal uitgedrukt 
met een dalend tetrachord (dat in een andere toonsoort ook verbonden is met elegische aspecten). Het 
handhaven is een voortdurend, herhaald handelen dat de genieting actief  in stand houdt. Maar ook het 
verlangen, als het personage niet verenigd is met de geliefde is uitgedrukt met figuren die de geliefde in de 
nabijheid projecteren, zij het in circulaire tijdsvormen (bijvoorbeeld de ABA-vorm), die het begeerd object 
al lijken binnen te sluiten. De expressie van verlangen dat vooral het gemis benadrukt gebeurt onder meer 
door contrasten in de melodische richtingen van vocale en baslijn ten opzichte van elkaar. Hierdoor 
ontstaat soms een episerend effect, als de baslijn duidelijk ontkoppeld is van het zingend subject, zoals het 
geval is bij Ottones ‘E pur io torno’ (I,1). 
 
Duidelijk zijn de vergunde focalisatiemogelijkheden weerspiegeld in de verhouding tussen auctorieel en 
personagegebonden temporalisatie: Ottone drukt zich hoofdzakelijk binnen een strakke, auctorieel 
gegeven structuur uit, terwijl Amore en Poppea zélf  de gehele situatie besturen. Daarnaast is de invloed 
van de tensieve polariteiten /aantrekken/ vs /afstoten/ en /expansie/ vs /condensatie/ op bepaalde 
semantische betekenissen aanwijsbaar, waardoor er grote accentverschuivingen kunnen plaatsvinden.  
 
In grote lijnen blijkt uit de analyse dat de gebruikte temporaliteit uitdrukking geeft aan een transparante 
muziekdramatische retoriek, waarbij ruimtelijke metaforen (zowel in de verbale als in de muzikale figuren) 
worden ingezet voor de machinaties van liefde, erkenning en macht. Transparant is de retoriek ook omdat 
de cognitieve en pathemische betekenissen hun weerslag vinden in de performatieve dimensie. 

Les Huguenots 

In het vierde bedrijf  van Meyerbeers LES HUGUENOTS blijken persoonlijke liefdesconflicten in spanning 
te staan met politiek-religieuze conflicten. Opvallend is daarbij dat het bedrijf begint en eindigt met scènes 
met Valentine en  Raoul waarin het persoonlijke conflict centraal staat. Door de omkaderende plaatsing 
van deze scènes krijgen de samenzwering en de rituelen voor de Bartholomeusnacht een op Valentine en 
Raoul betrokken perspectief. 
 
Dat is ook nodig, want de psychische ontwikkeling van de personages wordt nauwelijks temporeel 
gemanifesteerd. Uit de analyse blijkt dat de personages zich nauwelijks binnen een muzikale vorm 
ontwikkelen maar uiting geven aan één emotie die gecontinueerd wordt; dit is een ‘opeenvolging van 
toestanden’ genoemd, een ‘esthetisering’, een ‘tentoonstellen van momenten’. Anders dan de 
voortdurende performatief-deiktische oriëntatiewisselingen in de andere hier geanalyseerde opera’s, zijn de 
oriëntatiewisselingen in LES HUGUENOTS voornamelijk muzikaal gegeven. 
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Als de temporele ontwikkeling vooral muzikaal gegeven is, dan rijst de vraag wat dit betekent voor de 
‘muziekdramatische’ specificiteit van deze opera. Uiteindelijk gaat het toch om een ‘grand opéra’, een 
spektakelstuk pur sang? Terwijl bij de monodie van de vroegste opera’s de muzikale vorm zich naar de 
dramatische expressievorm voegt, is het– heel globaal gesteld – hier juist de muzikale expressievorm die de 
dramatische thema’s ontwikkelt. De performatieve dimensie volgt niet zozeer het emotioneel traject van 
het subject als actor, als wel de pathemische aspecten van de thematische isotopieën. En deze pathemische 
aspecten zijn vaak van een grote intensiteit, waardoor zij een langdurige expansie van taalhandelingen 
genereren, zoals bij het afleggen van de eed, het wijden van de zwaarden, de liefdesverklaring. Dit /doen/ 
van de personages is bepalend, niet hun /zijn/. Daarom zou een psychologisch-realistische analyse van de 
temporaliteit in LES HUGUENOTS het werk geen recht doen. Dialogisch gerichte argumentatie komt 
weinig voor, de personages spreken zich eerder monologisch uit; en meestal ondersteunen de 
instrumentale stemmen de vocale. Deze aspecten versterken de lyrische effecten van het werk. Maar 
doordat de temporele koppeling met de dispositie van de personages gering is, en de gesloten muzikale 
nummers en figuren een grote zelfstandigheid hebben, bezit LES HUGUENOTS ook een episerend karakter. 

Pelléas et Mélisande 

LES HUGUENOTS werkt de muzikale vormen breed uit; breed in duur, dichtheid van instrumentatie en 
ontwikkeling van frasen. Tegenover de esthetiek van het grote gebaar met voltooiende uitwerkingen van 
muzikale frasen staan de vluchtige, vaak onvoltooide evocaties die Debussy’s idioom in PELLÉAS ET 
MÉLISANDE karakteriseren; Boulez typeert ze treffend als ‘katachtige uithalen’.1 
 
Doordat Debussy wél nog gedeeltelijk voortbouwt op tonale principes, blijft het mogelijk de recipiënt te 
laten anticiperen op mogelijke oplossingen. Daarnaast behoudt het werk ook door andere muzikale 
parameters als geluidssterkte, dynamiek en melodiek een lineair voortstuwende continuïteit als 
onderstroom. Maar de additieve stijl2 doet het voorkomen of iedere nieuwe wending op het moment zélf 
ontstaat, waardoor er een heel sterk onderscheid ontstaat tussen het lokale, personagegebonden 
perspectief, en de globale vorm.  
 
Net als in LES HUGUENOTS voltrekken de meeste ontwikkelingen zich met name op muzikaal vlak. Maar 
in het geanalyseerde vijfde bedrijf  van PELLÉAS ET MÉLISANDE is er regelmatig een koppeling naar de 
personages als agens van deze ontwikkelingen. Doordat de performatieve realisatie van de veelvuldig 
gesuggereerde muzikale oriëntatiewisselingen vaak  achterwege blijft (de muzikale uitingen creëren – net 
als de verbale expressie - virtuele mogelijkheden), en de taalhandelingen veelal betrekking hebben op de 
psychische dispositie van de personages, fungeren ze al gauw als figuren voor deze innerlijke gesteldheid. 
Dat de voornamelijk muzikale oriëntatiewisselingen lijken te dienen als figuren voor de psyche, komt ook 
voort uit het onvoltooid en vluchtig karakter van de muziek: zij lijkt energieën met uiteenlopende 
betekenissen uit te drukken, zonder deze energieën tot voltooid object te bepalen. Zoals voor de 
Nederlandse dichter  J.C. Bloem de vervulling het einde van iedere droom betekent, zo zou bij Debussy 
een volledige, voltooide representatie, een duidbaar symbool, het subject tot object reduceren. Juist de 
onbepaaldheid, het onbestemde van deze energieën, van dit /willen/, activeert de recipiënt. De muzikale 
evocatie die bestaat in de onvoltooide zin initieert een presentatie van tekens die zich niet tot representatie 
van betekenissen wil ontwikkelen. Bij de analyse bleek al dat ritme de suggestie van energie die voor 
/leven/ staat presenteert, tegenover het metrum dat het /niet leven/ representeert. 
 

La Délivrance de Thésée 

LA DÉLIVRANCE DE THÉSÉE van Milhaud is zelfstandig deel van een trilogie, en kent in globale termen 
modernistische trekken. Het werk speelt met het genre opera, met de dramatische klassieken (Racines 
PHÈDRE) en thematiseert de tijd. Toch kent het in de ruim zeven minuten die het werk duurt ook een 
werkelijk tragische ontwikkeling, die niet in de laatste plaats wordt ondersteund door het tempo van de 
gehele opera dat naar het einde steeds langzamer wordt.  
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Tot aan het ernstige einde van het werk overheersen de betekenislagen op ‘metaniveau’: de haast waarmee 
de personages naar voren treden diskwalificeert ze al bijna om als mythische figuren op te treden. Maar 
ook verbaal leggen ze het met hun telegramstijl af tegen de grote, lange monologen bij Racines PHÈDRE. 
Deze aspecten, gecombineerd met de grote hoeveelheid contrasten bewerkstelligen een afstand. 
 
Zoals gesteld ligt de verleiding van de recipiënt hier niet in eerste instantie op het niveau van de empathie, 
maar in de beloning voor het herkennen van de mythische en theatrale structuren, met aan het einde 
wellicht een empathische wending. 

14.8 Tensieve semiotiek 

Tenslotte doet de vraag zich voor wat de analyses nu - naast de gebruikelijke analyse van dramatische 
spanning - hebben opgeleverd voor de tensieve semiotiek. Bij de analyse is de segmentatie van de muzikale 
expressievorm zeer belangrijk gebleken voor het ensceneringspotentieel. De muzikale expressievorm 
bepaalt immers de tijdhorizonten van ieder nu-moment en maakt deze expliciet. Hoe lang is de aandacht 
gevestigd op de privileges en titels vergeleken met voedsel en kleding die Fortuna bezingt in Monteverdi’s 
opera, of hoeveel tijd krijgt Hippolyte in de eerste scène van LA DÉLIVRANCE DE THÉSÉE om zijn 
openingsmonoloog te houden, wanneer wordt de aandacht gericht op de naderende voetstappen van St. 
Bris en Nevers in LES HUGUENOTS op de gang komende, en op welk moment wendt Arkel zijn blik af 
van het venster om weer naar Mélisande te kijken – het zijn allemaal voorbeelden van oriëntaties en 
oriëntatiewisselingen die door de muzikale segmenten gevormd zijn. Tensieve aspecten liggen hierbij in de 
extensiveringen en/of intensiveringen binnen de oriëntaties die uitmonden in expansie of compressie van 
elementen, waardoor gradueel meer of minder aandacht naar een bepaalde betekenis wordt geleid. 
Daarnaast gaat het om de momenten vlak voor of na de breuk van de ene oriëntatie naar de andere die 
een soort ‘focalisatiespanning’ opleveren. Dit laatste procédé wordt in specifieke gevallen ook wel ‘timing’ 
genoemd, en vormt in regelmatig verlopend processen de virtuele tijdmaat om tot ‘ritme’. Waar er 
meerdere tijdfiguren simultaan optreden, is er uiteraard mogelijk ook sprake van spanning tússen deze 
tijdfiguren, zoals de eventuele spanning tussen muzikale en dramatische oriëntaties. 
 
Het belang van de oriëntatiewisselingen tussen verschillende ruimtelijke, temporele en subjectposities is 
aanzienlijk. Met name de beweegredenen voor deze wisselingen maken het mogelijk de stappen die de 
rolfiguur maakt te beschrijven (vergelijk Stanislavky’s ‘subtekst’). Het gaat zeker niet om uitsluitend 
psychologische keuzemomenten, maar ook om keerpunten op microniveau die telkens de focus 
verschuiven, en daardoor een eigen theatraal ritme kunnen aanbrengen. Analyses op basis van 
oriëntatiewisselingen worden weinig toegepast, maar leveren eveneens voor uitvoeringen in het 
spreektheater adequate resultaten op. De analyse dwingt ook hier redenen te zoeken voor de wisselingen 
(of juist het uitblijven daarvan) waardoor - althans een deel van - het esthetische programma kan worden 
blootgelegd. 
 
Vanuit de analyses valt verder een nadere specificering te maken van de soorten momentane spanning in 
het ensceneringspotentieel die in muziekdramatische werken zijn te onderscheiden, en dat is ook voor de 
ontwikkeling van de tensieve semiotiek belangrijk. De momentane spanning is bepaald door een 
ontkoppeling van het ‘nu’ als punctueel moment binnen het proces naar een koppeling met het ‘nog net 
niet’ (protentie) of het ‘net niet meer’, in de analyses vaak muzikaal gemanifesteerd door gepunteerde 
ritmes of syncopen. Op een wijze die vergelijkbaar is met het hiervoor al geïntroduceerde begrip ‘subtekst’ 
geeft dit aan hoezeer het gerepresenteerd bewustzijn van het personage gericht is op het voorbijgaande en 
komende van het onderhavig proces.  
 
Tússen beide koppelingen (contigu met de door protentie voortstuwende en de door retentie stagnerende 
beweging) in, kan de wording zich gedurende een korte fase stabiliseren. Het is een fase die grotendeels 
gedragen wordt door de vooraf opgebouwde soort spanning, die tevens de tijdsduur ervan bepaalt. Het 
zijn deze golfbewegingen van inspannen, ontspannen én momenten zonder beweging die het ritme van de 
wording voor het personage bouwen. De opbouw van het ritme is te vergelijken met de ademhaling die 
ook bestaat uit een beweging van inademen (inspannen) – inadempauze (actief ontspannen) – uitademen 
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(ontspannen) – uitadempauze (passief ontspannen). Maar het gaat om het ritme, niet om de ademhaling 
zélf: herhaaldelijk komt het immers voor dat de wording van een personage uitgedrukt wordt door andere 
of meerdere partijen, bijvoorbeeld door een solerende hobo die lang vóór Mélisandes eerste muzikaal 
gemanifesteerde ademtocht het begin van haar aanwezigheid oproept. Zoals inmiddels wel duidelijk is 
gesteld, zijn de positie en modaliteit van de subjecten bij het proceskarakter van het personage essentieel.  
 
In de fasen van de oriëntaties die op discursief niveau de segmentatie moeten ondersteunen, is – zoals 
hiervoor reeds aangestipt - het onderscheid tussen verschillende subjectposities vruchtbaar gebleken. 
Hierdoor kan een verschil worden gemaakt tussen de directe beleving van een handelend subject, dat als 
subject niet temporaliseert, en het voelend en observerend subject, dat wel kan temporaliseren. Het 
handelend subject neemt gradueel vaker een dramatische, en het ‘voelend’ subject en het cognitief subject 
eerder een lyrische of epische positie in. Ook kent het subject in het drama in veel mindere mate een 
vastliggende temporaliteit dan zijn muziekdramatische tegenvoeter. 
 
Van belang is nu de vaststelling dat de temporaliteit van het subject door de essentieel temporele aard van 
de muzikale expressievorm expliciet wordt. Waar het direct handelend subject pas temporaliseert als daar 
een aanleiding toe is, kent het muziekdrama doorgaans simultaan een belevend of observerend subject dat 
uiting geeft aan de temporaliteit van dit handelen. Hierdoor wordt het ritme van de subtekst expliciet. 
Maar dit betekent uiteraard niet dat dit voortdurend gemanifesteerd is, niet voor één en hetzelfde 
personage, en ook niet door middel van antropomorf-fysieke figuren. Dat de duur van gekoppelde nu-
momenten tussen de twee en vier secondes schijnt te liggen en in de dagelijkse realiteit overeenkomt met 
de lengte van een ademstoot en eventueel dus met een gesproken zin, heeft maar zeer beperkt gevolgen 
voor de temporaliteit in de opera. Uiteraard is de adembeweging een belangrijke factor voor de zanger, 
maar zoals meermaals gesteld is de uitdrukking van de betekenissen die het personage tot een personage 
maken niet uitsluitend voorbehouden aan de actor ‘zanger’ alléén: veelvuldig worden de krachten die 
samen het personage vormen door extensie naar andere partijen gemanifesteerd. De krachten die door het 
personage worden uitgedrukt kunnen zich bijvoorbeeld manifesteren in een ontkoppeling van het 
handelend subject naar het belevend subject: de gebondenheid op het ‘nu’ binnen de wording van een 
proces wordt verruild voor een ervaring van of bespiegeling op het momentane, wat Dahlhaus zo treffend 
typeert als het tot een ritueel uitdijen van het moment. In extreme gevallen leidt dit tot een soort extase (in 
de zin van ‘εξτασις’, ‘buiten de dagelijkse situatie’), waarbij de omliggende context van het moment is 
buitengesloten. Één van de vele voorbeelden vormt Raouls ‘tu l’as dit’ in de cavatine van LES 
HUGUENOTS. 
 
Los daarvan verschuift ook de positie van de destinataire regelmatig: van deelnemen aan de actuele 
klankopeenvolging naar het ‘verklanken’ en het zich herinneren van virtuele ‘klankfasen’. Spelend met de 
herinnering kan door de destinataire in de compositie gevarieerd worden met de eerder vertoonde 
klankfiguren. Virtueel zijn ook de veronderstelde harmonische oplossingen bij Debussy. Op basis van 
bijvoorbeeld een eerste klankgebeurtenis, ‘verklankt’ de destinataire een imaginair beeld van het mogelijk 
vervolg, dat op zijn beurt weer in conflict kan staan met de actuele klank, een spanningsvorm die met de 
term ‘fascinatie’ is aangeduid. De muziekdramatische spanning leunt sterk op herinneringen, 
verwachtingen, de aandacht op het moment en vooral op ‘omspelingen’, fasen waarin de affectieve 
ervaring van meestal een enkel thema wordt gemanifesteerd door zijn ontplooiing in de tijd, niet door het 
tonen van actantiële rivaliteit tussen personages, maar door de conflicterende posities bínnen het 
krachtenveld dat personage heet. 
 
In wezen gaat het hier om niet-temporele fasen, geuit door het subject op de cognitieve of  pathemische 
dimensie. Ook deze bijzonderheid is kenmerkend voor het genre, en hangt samen met het eerder 
genoemde graduele overwicht van epische en lyrische effecten boven dramatische. Het zou in het 
verlengde hiervan verder onderzocht moeten worden in hoeverre het feit dat muziek ‘tijd’ lijkt te maken 
(én te vragen) voortkomt uit het gegeven dat op dergelijke momenten de spatialisatie en de subjectposities 
van de actorialisatie minder pregnant naar voren komen. De subjectpositie domineert anderzijds als de 
temporalisatie en spatialisatie minder gemanifesteerd zijn; en het visuele aspect overheerst tenslotte, als de 
temporalisatie en de actorialisatie ten opzichte van de spatialisatie naar de achtergrond zijn verschoven.  
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Een andere factor die de analyses aan het licht brengen is de vraag hoeveel relevante informatie kan 
worden overgedragen binnen een bepaald tijdbestek, en waar de normen daarvoor liggen. In met name het 
begin van LA DÉLIVRANCE DE THÉSÉE is de hoeveelheid contrasten zo groot dat hierdoor een afstand 
wordt gecreëerd. In dit geval is dat een betekenisvolle ingreep waardoor de aandacht van de destinataire 
verschoven wordt van de poging een empathische houding ten opzichte van Hippolyte aan te gaan naar 
een meer afstandelijke observatie. De gecreëerde afstand is bij Milhauds werk adequaat omdat deze 
beoogd is. Net zoals betekenis pas ontstaat uit verschil, ontstaat een adequate waarneming door afstand. 
In de visuele kunsten is dit duidelijk: een bepaalde afstand laat het schilderij optimaal zien. Voor muziek 
geldt een vergelijkbaar mechanisme (ook al kennen gehoor en gezicht een andersoortige afstand): welke 
temporele ontplooiing maakt een muzikale figuur voldoende saillant? Belangrijk voor de analyse van het 
ensceneringspotentieel zijn kortom met name de strategie van focalisatie op het visuele gebied, en van ‘het 
gehoor spitsen’, het ‘akoestisch centreren’ bij de auditieve perceptie gebleken. Uiteindelijk is dat één van 
de bijdragen van de gehanteerde analytische benadering aan de tensieve semiotiek die zeker ook goed 
toepasbaar is op andere zich temporeel ontvouwende media: het leggen van een relatie tussen 
muziekdramatisch ritme en aandacht.  

14.9 Tenslotte, semiotiek van de fascinatie 

Alle voorgaande thema’s beschrijven onderdelen van het ensceneringspotentieel. De belangrijkste bijdrage 
die deze dissertatie wil leveren aan de verdere ontwikkeling van de tensieve semiotiek ligt met name in de 
integratie van perceptuele trajecten binnen de dramaturgische analyse. Daar hoort een tot dusverre niet 
expliciet genoemde positie bij. Het ensceneringspotentieel van de auctor roept als pendant het 
voorstellingsvermogen van de recipiënt op. Beide woorden lijken hetzelfde te betekenen maar duiden toch 
essentieel andere posities aan. Het voorstellingsvermogen wordt op verschillende manieren bespeeld, maar 
er is één categorie die in deze studie naar voren komt als een wezenlijke factor bij het beschrijven van 
kunstwerken die zich als proces ontvouwen, en dat is de spanningscategorie ‘fascinatie’.  
 
Met de semiotische beschrijving van fascinatie kunnen moeilijk te verbaliseren betekenissen worden 
geëxpliciteerd. Het gaat bij fascinatie, zoals hiervoor al beschreven, om een spanningssoort waarmee een 
periode wordt benoemd die de recipiënt bij het moment laat stilstaan omdat niet valt uit te maken met 
welke code de aangedragen tekens van dat moment tot betekenis kunnen komen. Als voorbeeld kan een 
bepaalde vorm van stilte gelden, zoals die in het laatste bedrijf van Debussy’s PELLÉAS ET MÉLISANDE 
voorkomt. Bij repetitienummer 36, tussen maat 346 en 347 noteert Debussy na een stilte een fermateteken 
boven de maatstreep. Het gaat om een belangrijk moment: de violen verstommen in hoge ligging om de 
dood van Mélisande te markeren, gevolgd door het knielen van de dienaressen. Binnen de diëgesis is deze 
stilte een gat, een leegte zonder geluid, en beschrijft een sprakeloosheid. Maar tegelijk is het een zwijgen, 
zwijgen als door een /willen/ of /moeten/ gemodaliseerde stilte, met andere woorden een zwijgen als 
handeling. Het fermateteken geeft aanleiding tot een verdere interpretatie die deze beide communicatieve 
functies (namelijk de stilte als nulpunt van het muziekdramatisch narratief, en de stilte als 
muziekdramatische handeling van het zwijgen) ontstijgt. Een fermateteken beduidt het langer aanhouden 
van de duurwaarde waarboven het genoteerd staat, maar een maatstreep kent geen duur. De fermate 
noteert geen verlenging van de stilte, van de pauze, maar van de breuk. Het teken trekt als het ware een 
vacuüm in de stilte. Een dergelijk moment construeert door zijn gelaagdheid, door de simultaneïteit van 
verschillende betekenissen fascinatie. De stilte onderbreekt, leidt van het gemanifesteerde af en vervolgens 
weer terug naar de geactualiseerde stilte. 
 
Fascinatie is als zodanig ook onderscheiden van het sublieme. Het sublieme ontleent zijn kracht aan het 
gelijktijdig ervaren en overwinnen van onbehagen dat ontstaat uit de waarneming van objecten die te groot 
zijn voor het voorstellingsvermogen; bij fascinatie gaat het niet in de eerste plaats om de excessieve 
intensiteit (‘te groot’) maar om de excessieve extensie (‘teveel’). De semiotiek van de fascinatie kan 
daarmee een belangrijke bijdrage zijn aan de analyse van esthetische werken. 
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BIJLAGEN 

A.1 LA DELIVRANCE DE THESEE: Configuratie per maat 
 totaal1: hout: koper: slag: pers: strijk: 
001 fghnpkswclcb fg hn pksw  clcb 
002 flhbklfghnpkswvavclcb flhbklfg hn pksw  vavclcb 
003 flhbklfghnpkswvavclcb flhbklfg hn pksw  vavclcb 
004 flhbklfghnpkswHivavclcb flhbklfg hn pksw Hi vavclcb 
005 flhbklfghntbpkswHivavclcb flhbklfg hntb pksw Hi vavclcb 
006 flhbklfgpkswHivavclcb flhbklfg  pksw Hi vavclcb 
007 flhbklfgtbpkswHivavclcb flhbklfg tb pksw Hi vavclcb 
008 flhbklfgtbpkswHivavclcb flhbklfg tb pksw Hi vavclcb 
009 flhbklfgtbpkswHivavclcb flhbklfg tb pksw Hi vavclcb 
010 flhbklfghntbpkswHivavclcb flhbklfg hntb pksw Hi vavclcb 
011 flhbklfghntbpkswHivavclcb flhbklfg hntb pksw Hi vavclcb 
012 flhbklfghntbpkswHivavclcb flhbklfg hntb pksw Hi vavclcb 
013 flhbklfghntbpkswHivavclcb flhbklfg hntb pksw Hi vavclcb 
014 flhbklfgtbpkswHivavclcb flhbklfg tb pksw Hi vavclcb 
015 flhbklfgtbpkswHivavclcb flhbklfg tb pksw Hi vavclcb 
016 flhbklfgtbpkswHivavclcb flhbklfg tb pksw Hi vavclcb 
017 flhbklfghntbpkswHivavclcb flhbklfg hntb pksw Hi vavclcb 
018 flhbklfghntbpkHivavclcb flhbklfg hntb pk Hi vavclcb 
019 flhbklfghntbpkHivavclcb flhbklfg hntb pk Hi vavclcb 
020 flhbklfgpkswHivavclcb flhbklfg  pksw Hi vavclcb 
021 flhbklfgpkswTmvavclcb flhbklfg  pksw Tm vavclcb 
022 flhbklfgpkswTmvavclcb flhbklfg  pksw Tm vavclcb 
023 flhbklfgpkswTmvavclcb flhbklfg  pksw Tm vavclcb 
024 flhbklfghntbpkswTmvavclcb flhbklfg hntb pksw Tm vavclcb 
025 flhbklfghntbpkswTmvavclcb flhbklfg hntb pksw Tm vavclcb 
026 flhbklfghntbpkswvavclcb flhbklfg hntb pksw  vavclcb 
027 flhbklfghntbpkvavclcb flhbklfg hntb pk  vavclcb  
028 fgpk  fg  pk       
029 flhbHivav flhb   Hi vav 
030 flhbhnHivavcb flhb hn  Hi vavcb 
031 flhbklfgHivavcb flhbklfg   Hi vavcb 
032 flhbhnHivavclcb flhb hn  Hi vavclcb 
033 flhbhnHivavclcb flhb hn  Hi vavclcb 
034 flhbklfgHivavcb flhbklfg   Hi vavcb 
035 flhbklHivavcb flhbkl   Hi vavcb 
036 fghnHivavcb fg hn  Hi vavcb 
037 klHivavclcb kl   Hi vavclcb 
038 flhbklfgArvav flhbklfg   Ar vav 
039 flhbklhnArvavcb flhbkl hn  Ar vavcb 
040 hbfghntbArHivavclcb hbfg hntb  ArHi vavclcb 
041 flklhnArHivclcb flkl hn  ArHi vclcb 
042 flklhnswArvavclcb flkl hn sw Ar vavclcb 
043 flklhnswArvavclcb flkl hn sw Ar vavclcb 
044 flklhnArvavclcb flkl hn  Ar vavclcb 
045 flklhnswHivavclcb flkl hn sw Hi vavclcb 
046 flklhnswHivavclcb flkl hn sw Hi vavclcb 
047 flhbklhntbHivavclcb flhbkl hntb  Hi vavclcb 
048 flhbklhntbHivavclcb flhbkl hntb  Hi vavclcb 

                                                                    
1
 Gehanteerde afkortingen: fl= fluit, hb= hobo, kl=klarinet, fg=fagot, hn=hoorn; tb=trombone; pk= pauken; 

sw=slagwerk; Ph= Phèdre; Ar=Aricie; Th= Thésée; Hi= Hippolyte; Tm= Théramène; Ko=Koor; vi= viool; av= altviool, 
cl=cello; cb=bas 
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049 klfghnswHiavcl klfg hn sw Hi avcl 
050 klfghnswHiavcl klfg hn sw  avcl 
051 klfghnswHiavcl klfg hn sw  avcl 
052 flklfghnswHiavcl flklfg hn sw  avcl 
053 klfghnswHiavcl klfg hn sw  avcl 
054 klfghnswHiavcl klfg hn sw  avcl 
055 flklfghnswHiavcl flklfg hn sw  avcl 
056 flklfghnswHiavcl flklfg hn sw  avcl 
057 fgpkPhvavcl fg  pk Ph vavcl 
058 fgpkPhvav fg  pk Ph vav 
059 fgpkPhvav fg  pk Ph vav 
060 fgpkPhvcl fg  pk Ph vcl 
061 fgpkPhvcl fg  pk Ph vcl 
062 fgpkPhvcl fg  pk Ph vcl 
063 hbfgpkPhvav hbfg  pk Ph vav 
064 hbfgpkPhvav hbfg  pk Ph vav 
065 flhbfgpkPhvav flhbfg  pk Ph vav 
066 flklhnpkPhvavcl flkl hn pk Ph vavcl 
067 klhnpkPhvavcl kl hn pk Ph vavcl 
068 klfghntbpkPhvavcl klfg hntb pk Ph vavcl 
069 klfghntbPhvavclcb klfg hntb  Ph vavclcb 
070 flhbklfghntbHivavclcb flhbklfg hntb  Hi vavclcb 
071 flhbklfghntbHivavclcb flhbklfg hntb  Hi vavclcb 
072 fghntbHiclcb fg hntb  Hi clcb 
073 fghntbHiclcb fg hntb  Hi clcb 
074 fghntbswPhclcb fg hntb sw Ph clcb 
075 klhnPhavclcb kl hn  Ph avclcb 
076 klhnPhavclcb kl hn  Ph avclcb 
077 klhnPhavclcb kl hn  Ph avclcb 
078 flhbklfghnPhvavclcb flhbklfg hn  Ph vavclcb 
079 flhbklfghntbPhvavclcb flhbklfg hntb  Ph vavclcb 
080 flhbklfghntbPhvavclcb flhbklfg hntb  Ph vavclcb 
081 flhbklfghnpkPhvavclcb flhbklfg hn pk Ph vavclcb 
082 hbklfgPhavclcb hbklfg   Ph avclcb 
083 klfgHiclcb klfg   Hi clcb 
084 flhbkltbswHivavclcb flhbkl tb sw Hi vavclcb 
085 flhbkltbswHivavclcb flhbkl tb sw Hi vavclcb 
086 flhbklfghntbpkswHivavclcb flhbklfg hntb pksw Hi vavclcb 
087 fghnpkHiavclcb fg hn pk Hi avclcb 
088 fghnpkHiavclcb fg hn pk Hi avclcb 
089 fghnpkHiavclcb fg hn pk Hi avclcb 
090 fghnpkavclcb fg hn pk  avclcb 
091 fghnpkavclcb fg hn pk  avclcb 
092 flklfghnpkThavclcb flklfg hn pk Th avclcb 
093 flklfghnpkThavclcb flklfg hn pk Th avclcb 
094 flklfghnpkThavclcb flklfg hn pk Th avclcb 
095 klfghnpkPhavclcb klfg hn pk Ph avclcb 
096 klfghntbpkPhThavclcb klfg hntb pk PhTh avclcb 
097 klfghntbpkThavclcb klfg hntb pk Th avclcb 
098 flklfghntbpkThvavclcb flklfg hntb pk Th vavclcb 
099 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
100 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
101 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
102 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
103 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
104 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
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105 flhbklfghntbswHivavclcb flhbklfg hntb sw Hi vavclcb 
106 flhbklfghntbswHivavclcb flhbklfg hntb sw Hi vavclcb 
107 flhbklfghntbswHivavclcb flhbklfg hntb sw Hi vavclcb 
108 flhbklfghntbswHivavclcb flhbklfg hntb sw Hi vavclcb 
109 flhbklfghntbswHivavclcb flhbklfg hntb sw Hi vavclcb 
110 flhbklfghntbswKovavclcb flhbklfg hntb sw Ko vavclcb 
111 flhbklfghntbswKovavclcb flhbklfg hntb sw Ko vavclcb 
112 flhbklfghnswKovavclcb flhbklfg hn sw Ko vavclcb 
113 flhbklfghnswKovclcb flhbklfg hn sw Ko vclcb 
114 flhbklfghntbswThKovavclcb flhbklfg hntb sw ThKo vavclcb 
115 flhbklfghntbswThKovavclcb flhbklfg hntb sw ThKo vavclcb 
116 flhbklfghntbpkswThKovavclcb flhbklfg hntb pksw ThKo vavclcb 
117 flhbklfghntbpkswThKovavclcb flhbklfg hntb pksw ThKo vavclcb 
118 flhbklfghntbpkswThKovavclcb flhbklfg hntb pksw ThKo vavclcb 
119 flhbklfghntbpkswThKovavclcb flhbklfg hntb pksw ThKo vavclcb 
120 flhbklfghntbpkswThKovavclcb flhbklfg hntb pksw ThKo vavclcb 
121 flhbklfghntbpkswThKovavclcb flhbklfg hntb pksw ThKo vavclcb 
122 flhbklfghntbpkswThKovavclcb flhbklfg hntb pksw ThKo vavclcb 
123 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
124 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
125 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
126 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
127 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
128 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
129 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
130 flhbklfghntbswThvavclcb flhbklfg hntb sw Th vavclcb 
131 vavcl     vavcl 
132 flKovavcl fl   Ko vavcl 
133 flKovavcl fl   Ko vavcl 
134 flklKovavcl flkl   Ko vavcl 
135 klKovavcl kl   Ko vavcl 
136 hbfghntbPhAr hbfg hntb  PhAr  
137 hbfghntbPhAr hbfg hntb  PhAr  
138 vavclcb     vavclcb 
139 klKovavclcb kl   Ko vavclcb 
140 klKovavclcb kl   Ko vavclcb 
141 klfgKovavclcb klfg   Ko vavclcb 
142 fgKovavclcb fg   Ko vavclcb 
143 PhArvavcl    PhAr vavcl 
144 PhArvavcl    PhAr vavcl 
145 klfghntbswKoclcb klfg hntb sw Ko clcb 
146 klfghntbKoclcb klfg hntb  Ko clcb 
147 klfgavclcb klfg    avclcb 
148 klfgavclcb klfg    avclcb 
149 fghntbTmclcb fg hntb  Tm clcb 
150 fghntbThclcb fg hntb  Th clcb 
151 fghntbThclcb fg hntb  Th clcb 
152 hntbTmclcb  hntb  Tm clcb 
153 hntbTmclcb  hntb  Tm clcb 
154 klfghnKoavclcb klfg hn  Ko avclcb 
155 klfghnKoavclcb klfg hn  Ko avclcb 
156 klfghnThKoavclcb klfg hn  ThKo avclcb 
157 klfghnThKoavclcb klfg hn  ThKo avclcb 
158 klfghnThKoavclcb klfg hn  ThKo avclcb 
159 klfghnKoavclcb klfg hn  Ko avclcb 
160 klfghnArKoavclcb klfg hn  ArKo avclcb 
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161 klfghnArKoavclcb klfg hn  ArKo avclcb 
162 fghnArKoclcb fg hn  ArKo clcb 
163 fghnKoclcb fg hn pk Ko clcb 
164 klfghnpkKoavclcb klfg hn pksw Ko avclcb 
165 flklfghnpkswThKovavclcb flklfg hn pk ThKo vavclcb 
166 flklfghnpkThvavcl flklfg hn pk Th vavcl 
167 flklfghnpkThvavcl flklfg hn pk Th vavcl 
168 flklfghnpkThvavcl flklfg hn pksw Th vavcl 
169 flklfghnpkswThvavcl flklfghn  pk Th vavcl 
170 flhbklfghnpkThvavcl flhbklfg hn pk Th vavcl 
171 flhbklpkThvavcl flhbkl  pk Th vavcl 
172 flhbklpkThvavcl flhbkl  pksw Th vavcl 
173 flhbklpkswThvavcl flhbkl  pk Th vavcl 
174 flhbklpkThvavcl flhbkl  pk Th vavcl 
175 flhbklfghntbpkThvavclcb flhbklfg hntb pksw Th vavclcb 
176 flhbklfghntbpkswThvavclcb flhbklfg hntb pk Th vavclcb 
177 flhbklfghntbpkThvavclcb flhbklfg hntb  Th vavclcb 

A.2 LA DELIVRANCE DE THESEE: personage-constellatie 
a1 1-3 
b1 4-20  Hi 
c1 21-25  Tm 
a2 26-28 
b2 29-37 Hi 
d1 38-39   Ar 
b3 40-41 Hi  Ar 
d1 42-44   Ar 
b4 45-49 Hi 
a3 50-56 
e1 57-69    Ph 
b5 70-73 Hi 
e2 74-82    Ph 
b6 83-89 Hi 
a4 90-91 
f1 92-94     Th 
e3 95     Ph 
e3f2 96     Ph Th 
f2 97-104     Th 
b7 105-109 Hi 
g1 110-113      Ko 
f3g1 114-122     Th Ko 
f3 123-130     Th 
a5 131 
g2 132-135      Ko 
d2e4 136-137   Ar Ph 
a6 138 
g3 139-142      Ko 
d3e5  143-144   Ar Ph 
g4 145-146      Ko 
a7 147-148 
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c2 149   Tm 
f4 150-151     Th 
c3 152-153  Tm 
g5 154-155      Ko 
f5g5 156-158     Th Ko 
g5 159       Ko 
d4g5 160-162   Ar   Ko 
g5 163-164      Ko 
f6g5 165      Th Ko 
f6 166-177     Th 

Schema::::    

 004 021 038 057 092 109 110 144 153 162 165 177 
1-1 Hi      
2-3  Tm        
3-4   Ar        
4-2    Ph     
5-6     Th        
6-5       Ko     
↑: aangegeven zijn respectievelijk de rangorde van eerste inzet en laatste beëindiging. 

A.3 AANDUIDINGEN BIJ L A DÉLIVRANCE DE THÉSÉE 
 
Pos: Metrum: Puls:  Tempo: Aanduiding: Scènisch:  
{1}2     =84  Animé 
{4}         Scène I 
{7}  
{8}    
{11}    
{14}  
{15}    
{20}    
{25}  
{26}  
{26:3}       ral..... 
{27}         Entre Aricie 
{28}     =88  Modéré Scène II 
{37:4}       fermate 
{40:4}       fermate 
{49}     =88  Plus allant 
{50}        Scène III. Entre Phèdre; à sa vue 

Aricie et Théramène se 
retirent respectueusement de 
la pièce. 

{57}     =63  Modéré 
{81:4}       cédez..... 
{82}       Mouvement 
{84}       animez 

                                                                    
2
 Maatnummers worden tussen accolades weergegeven, het cijfer achter de dubbele punt geeft de positie in 

pulseenheden binnen die maat weer. In een 6/8e maat geeft {3:5} dus de positie van de 5e achtste in de derde maat weer. 
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{86}     =80  Animé 
{90}        Scène IV. On entend au loin, puis 

plus proches, des sonneries 
de trompettes; Thésée fait 
son entrée, suivi de quelques 
gardes, d'Aricie et de 
Théramène 

{98+99} +  
{108}         à Théramène 
{109:4}         Ils sortent tous deux 
{110}        Scène V 
{123}       Un peu moins animé 
{129:2}       ral..... 
{131}     =96  Modéré 
{135:4}       fermate 
{142:4}       fermate 
{146}       ral..... 
{146:4}       fermate 
{147}     =112 animé Scène VI. Il {Th} entre précipitamment et 

prend la pose pour le Récit 
{153}       ral..... 
{153:2}        Il sort son épée et frappe Phèdre qui 

s'écroule morte 
{154}     =923 Modéré 
{165} 2/4    =584  Lent  Enlaçant peu à peu Aricie 
{171}     =54  Très Lent 
{175}       ral..... 
{177:2}       fermate. 
{177:4}       eindstreep 

                                                                    
3
 De partituur geeft 1/4=92 aan, maar dit zou een onlogische aanduiding zijn, aangezien de 6/8-maat in drieën 

geteld wordt. 
4
 De partituur keert deze laatste twee waarden (eerst 1/4= 54, dan 1/4=58) om, maar dat zou een versnelling 

betekenen. 
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A.4 Libretto van L A DELIVRANCE DE THESEE 
...................................SCENE I................................... 
HIPPOLYTE: 
Dieux! Que ne suis-je assis à l'ombre des 
forêts, 
Loin de cette marrâtre aux tendresses trop 
vives! 
Les démons infernaux m'ont percé de leurs 
traits: 
J'ai pour Phèdre un dédain dont sa fureur s'avi-
ve, 
Et mon âme brûle envain 
Pour la craintive Aricie 
Qui n'oppose que dédain 
A L'offrance de ma vie. 
THERAMENE: 
La voici justement 
Qui dirige vers nous sa démarche hésitante. 
.................................. SCENE II .................................. 
HIPPOLYTE 
Objet charmant 
De mon attente 
Pour mes sens altérés 
Délectable ambroisie 
Vous rendez-vous enfin à mes vœux éplorés 
O pudique Aricie? 
ARICIE 
O seigneur... Je ne sais... Je ne puis... Je ne 
dois... 
Votre Père, jadis... 
HIPPOLYTE: 
Mon Père? 
ARICIE: 
Oui, Une fois, 
Me dit, quand j'attiendrai ma seizième année, 
Qu'il prendrait soin de moi et de ma destinée 
HIPPOLYTE: 
Il doit rentrer ce soir 
De sa dernière guerre. 
Je mets tout mon espoir 
Dans l'ardente prière 
Que je ferai entendre à l'auteur de mes jours 
..................................SCENE III.................................. 
PHEDRE: 
Mon Enfant! Cher Hippolyte! 
Êtes-vous là, mon amour? 
Tout mon sein encor palpite... 
Je vous cherchais alentour 
Au jardin, sur la colline 
Mets ta main sur ma poitrine 
Et vois comme mon coeur bat! 
HIPPOLYTE: 
De grâce! Parlez plus bas! 
Et je vous crois sur parole! 
PHEDRE: 
Ne veux-tu que je te cajole, 

Et sur mon coeur, 
Avec douceur, 
Te caline comme naguêre, 
Quand tu étais petit et ne refusais pas? 
HIPPOLYTE: 
Madame, laissez-moi! 
Les trompets guerrièrres 
Sonnent l'heure d'autres combats 
Et le retour triomphant de mon Père 
.................................SCENE IV ................................. 
THESEE: 
Oui, C'est moi! 
C'est bien moi... 
Mais qu'avez-vous tous deux? 
PHEDRE: 
Protégez-moi, Seigneur, d'un fils incestueus! 
THESEE: 
D'un fils... Ha! Je comprends! 
Sauve-toi, misérable 
Et vas-t-en affronter le monstre redoutable 
Que Neptune en fureur 
Contre nos murs déchaine! 
HIPPOLYTE: 
Je préfère ce monstre à cet autre, Seigneur! 
Suis-moi, cher Théramène. 
................................. SCENE V.................................. 
CHŒUR DES VOIX LOINTAINES: 
Oui! C'est lui! C'est bien lui! 
Oui! C'est lui! C'est bien lui! 
Oui! C'est lui!  
THESEE: 
Et maintenant, Madame, écoutez-moi! 
Approchez-vous, o tremblante Aricie! 
Ecoutez le récit de me[n]s dernièrs exploits 
Sur les peuples de la Scythie: 
J'arrivai: Ils tremblèrent; 
J'avancai: Ils reculèrent; 
Je dégainai: Ils décampèrent; 
Je les tuai: Ils expirèrent! 
CHŒUR DES VOIX LOINTAINES: 
O douleur! O tristesse! 
O très cruelle peine! 
L'espérance de Trézène 
Est fauchée en pleine fleur! 
PHEDRE + ARICIE: 
Mais quel sont tous les cris? 
Quelle est cette rumeur? 
CHŒUR DES VOIX LOINTAINES: 
O douleur! O tristesse! 
O très cruelle peine! 
L'espérance de Trézène 
Est fauchée en pleine fleur! 
PHEDRE + ARICIE: 
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Mais quel sont tous les cris? 
Quelle est cette rumeur? 
CHŒUR DES VOIX LOINTAINES: 
L'espérance de Trézène 
Est fauchée en pleine fleur! 
................................. SCENE VI.................................. 
THERAMENE: 
A peine nous sortions 
THESEE: 
Je connais... Finis vite! 
THERAMENE: 
Il ne me reste plus qu'à venger Hippolyte! 
CHŒUR DES VOIX LOINTAINES: 
O douleur! O tristesse! 
O très cruelle peine! 
L'espérance de Trézène 
Est fauchée en pleine fleur! 
THESEE: 
Gardes! Saississez-le! 
Pendez-le haut et court! 
ARICIE: 
Que de maux répandus sur nous en un seul 
jour! 
THESEE: 
Les Héros comme moi sentent la jalousie 
Redoutable des Dieux 
Qui se venge sur eux! 
Consolons-nous ensemble, o timide Aricie! 
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A.5 Oriëntatie-wisselingen 
 
Met de werkwoordsvorm `richten tot' wordt de oriëntatie op de gesprekspartner aangeduid; met `doelen 
op' het onderwerp van gesprek. Aangegeven wordt alleen de interne communicatie (in de zin van Pfister) 
en de expliciete extrene communicatie. 
 
Voorafgaand aan de eerste scène worden geen scènische auctoriële aanwijzingen gegeven. 
 
SCÈNE I 

claus 1: Hippolyte richt zich impliciet tot Théramène; en doelt op het algemene heden van Hippolyte, verdeeld in: 
1a)de goden in formele aanspreekvorm. 
1b) de wenselijkheid ver verwijderd van Phèdre's avances te zijn. 
2)de groeiende minachting die Hippolyte voor Phèdre heeft. 
3)de vergeefse liefde die Hippolyte voor Aricie koestert. 
4)de minachting die Aricie stelt tegenover Hippolyte's `levensoffer'. 

claus 2: Théramène richt zich impliciet tot Hippolyte en Théramène en doelt op het momentane heden: 
1)Théramène ziet Aricie juist op dit moment. 
2)Aricie loopt aarzelend naar Hippolyte en Théramène. 
Na deze oriëntaties wordt auctorieel de opkomst van Aricie aangegeven. Théramène's oriëntatie was 
dus teichoskopisch. 
 
SCÈNE II 

claus 1: Hippolyte richt zich expliciet tot Aricie; en doelt op het situatie-heden: 
1)Aricie als object, ambrozijn voor Hippolyte's aandacht, verwarde zinnen 
2)de vraag of de bedeesde Aricie eindelijk aan Hippolyte's wensen tegemoetkomt 

claus 2: Aricie richt zich expliciet tot Hippolyte; en doelt op het situatie-heden, vervolgens op een lange termijn 
verleden situatie: 
1a)Hippolyte in formele aanspreekvorm 
1b) Aricie's onvermogens: niet weten, kunnen noch mogen 
2)Thésée als Hippolyte's vader heeft ooit... 

claus 3:Hippolyte richt zich impliciet tot Aricie en doelt, Aricie onderbrekend, op de vraag of Aricie inderdaad zijn 
vader bedoelt. 

claus 4: Aricie richt zich impliciet tot Hippolyte; en doelt op een lange termijn verleden situatie, waarin een belofte 
voor de algemene toekomst is gemaakt: Thésée heeft ooit gezegd voor Aricie en haar toekomst te zullen 
zorgen zodra zij zestien is. 

claus 5:Hippolyte richt zich impliciet tot Aricie en doelt op de toekomstige korte termijn situatie en Hippolyte's 
algemene toekomst: 

1)Thésée keert deze avond terug van zijn laatste oorlog 
2)Hippolyte legt al zijn hoop op de toekomst in zijn smeekbede aan Thésée. 
SCÈNE III 
Auctorieel wordt de nieuwe scène aangegeven en de opkomst van Phèdre, waarbij Aricie en Théramène 
zich terugtrekken en vertrekken. 

claus 1: Phèdre richt zich expliciet tot Hippolyte en doelt op het situatie-heden, de aansluitende verleden situatie 
en op de momentane toekomst in het situatie-heden. 
1)Hippolyte als Phèdre's kind, 
2)de momentele ruimtelijke positie van de geliefde Hippolyte 
3)Phèdre's kloppend hart 
4)Phèdre's zoeken naar Hippolyte 
5)de wens dat Hippolyte zijn hand op haar kloppende hart legt. 

claus 2: Hippolyte richt zich expliciet tot Phèdre en doelt op de momentane toekomst in het situatie-heden en het 
situatie-heden: 
1) Phèdre moet zachter spreken 
2)Hippolyte gelooft Phèdre's hartkloppingen op haar woord. 

claus 3: Phèdre richt zich expliciet tot Hippolyte en doelt op het situatie-heden en het algemeen lange termijn 



252 

 

verleden: 
1)de vraag of Phèdre Hippolyte niet mag strelen. 
2)Hippolytes kinderjaren toen hij Phèdre niet afwees 

claus 4: Hippolyte richt zich expliciet tot Phèdre en doelt op het situatie-heden en het momentane heden: 
1)Phèdre in formele aanspreekvorm 
2)de trompetten die Hippolyte's vader Thésée aankondigen. 
 
SCÈNE IV 
Auctorieel wordt de nieuwe scène aangegeven en het naderende geluid van trompetten en de opkomst 
van Thésée, gevolgd door enkele wachters, Aricie en Théramène. 

claus 1: Thésée richt zich impliciet en later expliciet tot Hippolyte en Phèdre gezamenlijk en doelt op het situatie-
heden: 
1)Thésée's aanwezigheid 
2)Hippolyte's en Phèdre's gezamenlijke situatie 

claus 2: Phèdre richt zich expliciet tot Thésée en doelt op het algemeen heden en de korte termijn toekomst, in 
de wens dat Thésée Phèdre beschermt tegen de incestueuze Hippolyte. 

claus 3: Thésée richt zich successievelijk impliciet tot Phèdre en expliciet tot Hippolyte en doelt op het situatie-
heden, de aansluitende toekomst-situatie en de algemeen verleden situatie: 
1)onderbreekt Phèdre verbaasd: mijn zoon, Hippolyte, en Thésée begrijpt het vervolgens 
2)Hippolyte afkeurend aangesproken 
3)Hippolyte moet het door Neptunus gezonden monster verslaan. 

claus 4: Hippolyte richt zich expliciet successievelijk tot Thésée en Théramène en doelt op het situatie-heden en 
de momentane toekomst. 
1)Hippolyte prefereert het monster van Neptunus boven Phèdre 
2)formele aanspreekvorm Thésée 
3)de wens dat Théramène (informele aanspreekvorm) Hippolyte volgt 
Auctorieel wordt het vertrek van beide aangegeven en de nieuwe scène 
 
SCÈNE V 

claus 1: De richting van het koor van ver verwijderde stemmen is onbepaald, het doelt op het situatie-heden, op 
iemand zijn aanwezigheid: de taalvorm is identiek aan de introductie van Thésée. 

claus 2: Vervolgens én simultaan richt Thésée zich expliciet tot Phèdre en Aricie en doelt op het situatie-heden, 
de momentane toekomst en zijn aansluitende verleden oorlogssituatie. 
1)Phèdre (formele aanspreekvorm) moet nu naar Thésée luisteren 
2)de trillende Aricie (formele aanspreekvorm) moet dichter bij Thésée komen 
3)Phèdre en Aricie moeten luisteren naar Thésées wapenfeiten tegen de Scythen 
4)Thésée's acties en de reacties van de Skythen (4x) 

claus 3, 5, 7: De richting van het koor van ver verwijderde stemmen is onbepaald, het doelt op het 
momentane verleden 
1)verdriet om wrede gebeurtenis 
2)Hippolyte, de hoop van Trézène is in volle bloei geknakt. 

claus 4, 6: Phèdre en Aricie richten zich gezamenlijk impliciet tot alle aanwezigen en doelen op het 
momentane verleden, op de vraag wat voor geluid Phèdre en Aricie horen 
De zojuist beschreven oriëntaties van het koor komen drie keer voor, twee keer onderbroken door de 
oriëntatie van Phèdre en Aricie. 
 
SCÈNE VI 
Met de scène-wisseling is ook aangegeven dat Théramène gehaast binnenkomt om vervolgens een 
spreekhouding aan te nemen. 

claus 1: Théramène richt zich impliciet tot alle aanwezigen en doelt op het aansluitende verleden: Théramène en 
Hippolyte waren nauwelijk vertrokken. 

claus 2: Thésée richt zich expliciet tot Théramène en doelt op het algemeen heden en de momentane toekomst: 
1)Thésée weet al wat Théramène wil zeggen 
2)de wens dat Théramène zijn bericht snel afrondt 

claus 3: Théramène richt zich impliciet tot alle aanwezigen en doelt op de momentane toekomst: Théramène rest 
niets dan Hyppolyte wreken. 
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Auctorieel wordt weergegeven dat Théramène zijn zwaard trekt en Phèdre doorsteekt. 
claus 4: De richting van het koor van ver verwijderde stemmen is onbepaald, het doelt op het momentane 

verleden: 
1)het verdriet om wrede gebeurtenis 
2)Hippolyte, de hoop van Trézène is in volle bloei geknakt. 
3)exclamatie van verdriet 

claus 5: Thésée richt zich simultaan met het koor expliciet tot de wachters en doelt op de momentane toekomst 
en de wachters moeten Théramène inrekenen en ophangen. 

claus 6: Aricie's richting is onbepaald, simultaan met het koor. Zij doelt op het algemene aansluitende heden: 
veel leed hebben wij - Thésée en Aricie - op éé_ dag te verduren. 
De neventekst vermeldt dat Thésée Aricie geleidelijk omarmt. 

claus 7: Thésée richt zich impliciet en aan het einde expliciet tot Aricie en doelt op het algemene heden en de 
momentane toekomst. 
1)Thésée als held krijgt nu eenmaal de jaloezie van de goden te verduren 
2)Thésée en Aricie moeten elkaar troosten. 
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10.1 A6 Overzicht motieven 
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2  
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5  |  |  |  
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10   , kopmotief  van: 

11   |  |  
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13    |  

14  |     | |     | 

15    |    |   |  | 

16  |  |   
 |   |   

17      of:   
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18   |  

19   |  
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B1 L’Incoronazione di Poppea. Beschrijving plot 

Prologo  Fortuna en Virtù zijn in een dispuut over hun supprematie gewikkeld. Amore verschijnt 
en eist op zijn beurt erkenning als hoogste god. Nog diezelfde dag zal hij het bewijs van zijn almacht 
leveren.  
EERSTE BEDRIJF  
I.1  Het eerste bedrijf begint met Ottone, Poppea’s minnaar die haar een aubade brengt. Ook 
aanwezig zijn blijkens de neventekst twee slapende soldaten van Nerone. Als Ottone hen ontwaart, 
begrijpt hij dat Poppea hem bedriegt.  
I.2  De twee soldaten ontwaken en geven uiting aan hun ongenoegens over de leiding van het 
Romeinse Rijk. Ottone beluistert dat Nerone onder de invloed van de charmes van Poppea afstand wil 
doen van zijn echtgenote Ottavia.  
I.3  Nerone neemt afscheid van Poppea, bij het krieken van de dag :‘Appena spunta 1’ alba’. Poppea 
smeekt hem nog niet weg te gaan, maar Nerone moet weg. Hij herinnert haar er aan dat hij Ottavia nog 
niet verstoten heeft, zodat geheimhouding in hun relatie geboden is. Nerone belooft spoedig terug te 
keren.  
I.4  Poppea spreekt - overtuigd van de steun van Fortuna en Amore- het verlangen uit keizerin te 
worden; haar voedster Arnalta waarschuwt haar voor het gevaarlijke leven aan het hof: Ottavia zal zeker 
wraak zoeken.  
I.5  De vijfde scène verplaatst de handeling naar Ottavia die vennoedt dat Nerone bij Poppea is:  
‘dove sei? In braccio di Poppea’. Zij is kennelijk al op de hoogte van Nerone’s relatie met Poppea en 
beklaagt haar lot. De keizerin roept de goden op om Nerone te straffen en wijst een advies van haar 
voedster om zich te wreken door zelf een minnaar te nemen van de hand: zij lijdt liever in onschuld.  
I.6  Seneca tracht vergeefs om de treurende Ottavia te troosten en met haar lot te verzoenen: macht 
en schoonheid zijn vergankelijk. Alleen een duurzame deugd die gewend is het hoofd te bieden aan 
tegenspoed kan aan verval ontsnappen. Valletto, de page, valt naar Seneca uit, verwijt hem pedanterie met 
woorden die weinig baten, en dreigt met rigoreuzere maatregelen wanneer Seneca de keizerin niet 
daadwerkelijk helpt. Nadat zij Seneca heeft opgedragen haar zaak voor het volk en de senaat te bepleiten, 
trekt Ottavia zich in de tempel terug. 
I.7  Seneca reflecteert over het ongeluk als gevolg van grootheid en macht.  
I.8  Dan krijgt Seneca bezoek van Pallas Athene die hem zijn einde voorspelt. Mercurius zal hem dit 
vóór het einde van de dag aankondigen.  
I.9  Daarna verschijnt Nerone en kondigt aan Ottavia te willen verstoten en Poppea diezelfde dag nog 
te huwen. Seneca wijst op de onwettigheid van deze beslissing, maar Nerone antwoordt dat hij naar eigen 
goeddunken wetten uit kan vaardigen.  
I.10  Scène 10 speelt zich af tussen Poppea en Neronene, waarbij Ottone terzijde toekijkt. Nerone 
brengt Poppea van zijn voornemen haar tot keizerin te kronen op de hoogte: ‘Quell’ eccelso diadema  
(...) teco divider voglio’. Poppea vertelt dat Seneca beweert zelf de macht in handen te hebben.  
Nerone geeft daarop het bevel dat Seneca dezelfde dag nog moet sterven.  
I.11  Ottone poogt alsnog Poppea voor zich te winnen, terwijl Arnalta het gesprek afluistert. Poppea 
wijst hem af: zij kan haar lot niet ontlopen en moet zich aan de keizerlijke wil onderwerpen. Poppea 
verlaat hem richting troon: ‘io lascio te per arrivar ai Regni’; en laat Ottone alleen achter.  
I.12  Ottone geeft uiting aan zijn vrees dat Poppea hem hij Nerone in diskrediet zal brengen zodra ze 
keizerin is; en besluit haar te doden.  
I.13  Drusilla, vertrouwelinge van Poppea en verliefd op Ottone, verwijt hem geen aandacht aan haar te 
schenken. Ottone verklaart haar nu zijn liefde. Drusilla, die zich verbaast over zijn plotselinge omslag, 
verlaat hem hoopvol. Dan geeft Ottone lucht aan zijn werkelijke gevoel: ‘E pure al mio dispetto, iniquo 
Amoree, Drusilla ho in bocca, et ho Poppea, ho Poppea ziel core’.  

TWEEDE BEDRIJF  
II.1  Seneca bezingt de eenzaamheid die het werk van de geest bevordert. Gezonden door Pallas 
Athene verschijnt Mercurius en kondigt Seneca aan dat diens laatste uur heeft geslagen. Seneca prijst zijn 
lot.  
II.2  Een vrijgelatene, kapitein van de Praetoriaanse garde sluit hierbij aan en brengt Seneca Nerone’s 
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doods-decreet. Seneca belooft Nerone’s verzoek in te willigen.  

II.3  Seneca vertelt aan zijn vrienden dat zijn uur gekomen is. Tevergeefs proberen zijn vrienden hem 
van zijn gedwongen zelfmoord te weerhouden. Hen wordt verzocht de fatale voorbereidingen te treffen.  
(II.4)  Het vierde tafereel ontbreekt in de partituur. Het betreft een korte scène waarin Seneca door 
Virtù, vergezeld van een koor, wordt bejubeld.  
II.5  Valletto maakt Damigella het hof. Zij verklaart na aandringen ook op hem verliefd te zijn.  
II.6  Nerone en zijn vriend Lucano verheugen zich over de dood van Seneca: en bezingen met 
liefdesgezangen de schoonheid van Poppea.  
(II.7)  Het zevende tafereel ontbreekt. Het betreft een liefdesduet tussen Nerone en Poppea.  
II.8  Ottone vervloekt zijn pas beraamde moordplan: ‘già poco d’ hora m’indussero a pensare d’ 
uccidere Poppea’, en probeert de gedachte aan de dood van Poppea uit zijn hoofd te zetten. Uiteindelijk 
verwerpt Ottone zijn snode plan: liever nog ondergaat hij de kwelling van zijn afgewezen liefde; en hij 
roept daarbij de hulp van de goden aan.  
II.9  Ottavia heeft Ottone ontboden en wijst hem op bepaalde gunsten uit het verleden waarop Otto, 
verblind, haar zijn diensten aanbiedt. De keizerin draagt hem op Poppea vandaag nog te vermoorden. 
Ottone betreurt zijn belofte en aarzelt. Maar Ottavia bedreigt hem: als hij niet onmiddellijk haar bevel 
uitvoert, zal zij hem nog dezelfde dag laten martelen. Ze raadt hem aan zich als vrouw te verkleden.  
II.10  Drusilla bekent in de tiende scène de hoop te koester dat Ottone zijn liefdesblijken waar zal 
maken. De page plaagt de voedster over haar hoge leeftijd. De voedster spoort de meisjes aan van hun 
vluchtige schoonheid te genieten. 
II.11  Ottone onthult Drusilla de vreselijke opdracht die hem werd gegeven. Drusilla zal hem helpen 
zich te vermommen en leent hem daartoe haar eigen kleren. 
II.12  De twaalfde scène toont Poppea die net als Nerone opent met de woorden ‘Hor che Seneca è 
morte’ om Seneca’s dood te bezingen. Ze is echter nog geen keizerin: ‘fammi sposa al mio Re’. Poppea 
roept Amore aan opdat deze haar huwelijk met de keizer zal bespoedigen. Arnalta waarschuwt haar 
opnieuw voor deze dwaze ambitie maar verzoekt haar toch om haar gunst als zij op de troon zal zitten. 
Overmand door slaap vraagt Poppea haar een bed in de tuin te bereiden en draagt haar op niemand te 
laten naderen behalve Drusilla of een andere vertrouwelinge.  
II.13  Amore kondigt de moord aan, maar zal over de slapende Poppea te waken. Hij wijst erop dat de 
mensen zonder zijn hulp het slachtoffer van hun onvoorzichtigheid zouden worden.  
II.14  Meteen hierop nadert Ottone, vermomd in de kleren van Drusilla, vastbesloten Poppea te 
vermoorden. Als hij haar weerziet, aarzelt Ottone, maar herinnert zich de belofte aan Ottavia en trekt zijn 
wapen. Amore weert hem woedend af. Poppea ontwaakt en denkt Drusilla te zien met een wapen in haar 
hand. Ottone vlucht weg.  
II.15  Amore  triomfeert. Hij heeft Poppea gered en zal ervoor zorgen dat zij ook keizerin wordt.  

DERDE BEDRIJF  
III.1  In het begin van het derde bedrijf zit Drusilla met spanning te wachten op de afloop van Ottones 
onderneming.  
III.2  Maar Arnalta, misleid door haar kleding, wijst Drusilla aan als degene die Poppea trachtte te 
vermoorden.  
III.3  Nerone ondervraagt Drusilla over de motieven van haar daad. Vrezend haar geliefde te zullen 
verraden tijdens folteringen, verklaart zij alléén schuldig te zijn. Nerone veroordeelt haar tot een wrede 
dood.  
III.4  Net op het moment dat ze voor folteringen zal worden weggevoerd verschijnt Ottone en bekent 
schuld. Hij onthult de ware toedracht en klaagt de keizerin aan. Nerone maakt van deze gelegenheid 
gebruik om Ottavia te verstoten. Ottone wordt net als de voormalige keizerin verbannen en Drusilla is vrij 
hem te volgen.  
III.5  Poppea werpt zich in de armen van Nerone die haar de verstoting van Ottavia meedeelt.  
III.6  Arnalta weegt haar kansen op verbetering af: ‘Hoggi sarà Poppea di Roma Imperatrice’, en denkt 
in het welvaren van haar meesteres te zullen delen. Geboren als slavin, zal zij als dame kunnen sterven.  
III.7  Ottavia neemt wanhopig afscheid van Rome, dat zij voor altijd zal moeten verlaten. 
III.8  Voor een publiek van consuls en tribunen wordt Poppea door Nerone en later Amore tot keizerin 
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gekroond. Beiden bezingen hun geluk en liefde voor elkaar.  

BIJLAGE B.2  
L’INCORONAZIONE DI POPPEA.  

LEGENDA: 

SGM= SEGMENTNUMMER;  P ; SYS= PAGINANUMMER ; SYSTEEM ;  MAAT= MAATNUMMER ; CONF.= CONFIGURATIE. 

Ins= instrumentaal; Fo= Fortuna; Vu= Virtù; Am= Amore; Oe= Ottone; PS= 1e soldaat; SS=2e soldaat; Pp= Poppea; Ne= 

Nerone; At= Arnalta; Oa= Ottavia; Nu= Nutrice; Se= Seneca; Va= Valetto; Pa= Palladio; Dr= Drusilla; Me= Mercurio; Li= 

Littore; IF= Familgliari; Da= Damigella; Lu= Lucano; Co&Tr= Consuli & Tribuni; Ve= Venere

SGM. P; SYS MAAT CONF. 

Pro    

1 1;1 [1-30] Ins 

2 2;4 [31-84] Fo 

3 6;1 [85-119] Vu 

4 7;5 [119-47] Am 

5 9;3 [148-65] Fo&Vu 

6 11;1 [166-73] Am 

    

I.1  [1-162]  

1 11;3 [171-84] Ins 

2 12;1 [1-25] Oe 

3 13;3 [26-33] Ins 

4 14;1 [34-44] Oe 

5 14;4 [45-53] Ins 

6 15;2 [54-67] Oe 

7 16;1 [68-76] Ins 

8 16;3 [77-89] Oe 

9 17;3 [90-98] Ins 

10 18;1 [99-162] Oe 

    

I.2  [163-254  

1 22;1 [163-4] PS 

2 22;1 [165-6] Oe 

3 22;2 [167] SS 

4 22;2 [168] Oe 

5 22;2 [169-70] PS 

6 22;3 [171-2] SS 

7 22;3 [173-4] PS 

8 23;1 [175-7] SS 

9 23;1 [178-80] PS 

10 23;2 [181] SS 

11 23;2 [182-4] PS 

12 23;3 [185-7] SS 

13 23;4 [188-96] PS 

14 24;3 [197-207] SS 

15 25;3 [208-13] PS 

16 25;4 [214-6] SS 

17 25;4 [217] PS 

18 26;1 [218] SS 

19 26;1 [219-22] PS 

20 26;2 [223-5] SS 

21 26;3 [226-31 PS 

22 27;1 [232-254] PS&SS 

    

I.3  [255-433]  

1 29;1 [255-63] Pp 

2 29;3 [264-66] Ne 

3 29;3 [267-87] Pp 
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4 30;5  [288-93] Ne 

5 31;1  [294-95] Pp 

6 31;2  [296-97] Ne 

7 31;2  [298-99] Pp 

8 31;2  [300-02] Ne 

9 31:3  [302-09] Pp 

10 32;1 [310-19] Ins 

11 32;2 [320-39a] Ne 

12 33;1 [339b-42a] Ins 

13 33;2 [342b-65] Pp 

14 34;4 [366-73] Ne 

15 35;1 [374-380] Pp 

16 35;3 [381-93] Ne 

17 36;1 [394] Pp 

18 36;1 [395-96] Ne 

19 36;1 [397] Pp 

20 36;2 [398-400] Ne 

21 36;2 [401] Pp 

22 36;3 [402-11] Ne 

23 37;1 [412] Pp 

24 37;1 [413] Ne 

25 37;2 [414] Pp 

26 37;2 [415] Ne 

27 37;2 [416] Pp 

28 37;2 [417] Ne 

29 37;3 [418] Pp 

30 37;3 [419] Ne 

31 37;3 [420] Pp 

32 37;4 [421-22] Ne 

33 37;4 [423] Pp 

34 37;4 [424] Ne 

35 38;1 [425-26] Pp 

36 38;1 [427-28] Ne 

37 38;2 [429-30] Pp 

38 38;2 [431-33] Ne 

    

I.4  [434-615]  

1 38;3 [434-440] Ins 

2 39;2 [441-45] Pp 

3 39;3 [446-52] Ins 

4 40;1 [453-77] Pp 

5 41;3 [478-84] Ins 

6 42;1 [485-90] At 

7 42;2 [491-96] Pp 

8 42;4 [497-506] At 

9 43;1 [50-15] Pp 

10 43;3 [516-523] At 

11 44;1 [524-28] Ins 
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12 44;2 [529-39] At 

13 44;4 [540-45] Pp 

14 45;2 [546-53] At 

15 45;4 [554-57] Ins 

16 46;1 [558-64] At 

17 46;3 [565-68] Ins 

18 46;4 [569-75] At 

19 47;2 [576-79] Pp 

20 47;3 [580-95] At 

21 48;2 [596-604] Pp 

22 48;5 [605-15] At 

    

I.5  [616-854]  

1 49;3 [616-96] Oa 

2 53;5 [697] Nu 

3 53;5 [698-702] Oa 

4 54;2 [703-06] Nu 

5 54;3 [707-10] Oa 

6 54;4 [711-32] Nu 

7 56;1 [733-38] Ins 

8 56;2 [739-48] Nu 

9 56;4 [749-52] Oa 

10 56;5 [753-92] Nu 

11 58;4 [793-805] Oa 

12 59;2 [806-40] Nu 

13 60;5 [841-54] Oa 

    

I.6  [855-1041]  

1 61;4 [855-915] Se 

2 64;5 [916-29] Oa 

3 65;3 [930-1013] Va 

4 70;1 [1014-29] Oa 

5 70;5 [1030-41] Va 

    

I.7  [1042-64]  

1 71;4 [1042-64] Se 

    

I.8  [1065-97]  

1 72;5 [1065-78] Pa 

2 73;4 [1079-97] Se 

    

I.9  [1098-1247]  

1 74;5 [1098-1105] Ne 

2 75;2 [1106-15] Se 

3 75;4 [1116-33] Ne 

4 76;3 [1134-39] Se 

5 77;1 [1140-45] Ne 

6 77;2 [1146-49] Se 

7 77;3 [1150-52] Ne 

8 77;4 [1153-55] Se 

9 78;1 [1156-58] Ne 

10 78;2 [1159-61] Se 

11 78;2 [1162-64] Ne 

12 78;3 [1165-67] Se 

13 78;4 [1168-69] Ne 

14 78;4 [1170-72] Se 

15 79;1 [1173-75] Ne 
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16 79;2 [1176-77] Se 

17 79;2 [1178-79] Ne 

18 79;3 [1180-82] Se 

19 79;3 [1183-86] Ne 

20 79;4 [1187-88] Se 

21 80;1 [1189-90] Ne 

22 80;2 [1191-93] Se 

23 80;2 [1194-95] Ne 

24 80;3 [1196-98] Se 

25 80;4 [1199-1213] Ne 

26 81;5 [1214-34] Se 

27 83;1 [1235-38] Ne 

28 83;2 [1239-47] Se 

    

I.10  [1248-1444]  

1 84;1 [1248-54] Pp 

2 84;3 [1255-58] Ne 

3 84;4 [1259-63] Pp 

4 85;1 [1264-68] Ne 

5 85;2 [1269-75] Pp 

6 85;4 [1276-96] Ne 

7 87;2 [1297-1339] Pp 

8 89;3 [1340-82] Ne 

9 91;4 [1383-1406] Pp 

10 93;1 [1407] Ne 

11 93;1 [1408-10] Pp 

12 93;2 [1411-12] Ne 

13 93;2 [1413] Pp 

14 93;2 [1414] Ne 

15 93;3 [1415] Pp 

16 93;3 [1416-44] Ne 

    

I.11  [1445-1611]  

1 95;1 [1445-52] Ins 

2 95;3 [1453-67] Oe 

3 96;3 [1468-77] Ins 

4 97;1 [1478-94] Pp 

5 98;1 [1495-1502] Ins 

6 98;3 [1503-17] Oe 

7 99;3 [1518-27] Ins 

8 110;1 [1528-43] Pp 

9 101;1 [1544-51] Ins 

10 101;3 [1552-68] Oe 

11 102;3 [1569-78] Ins 

12 103;1 [1579-98] Pp 

13 104;1 [1599-1602] Oe 

14 104;2 [1603-05] Pp 

15 104;3 [1606] Oe 

16 104;3 [1607] Pp 

17 104;3 [1608-09] Oe 

18 104;4 [1610-11] Pp 

    

I.12  [1612-48]  

1 105;1 [1612-48] Oe 

    

I.13  [1649-1749]  

1 107;4 [1649-51] Dr 
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2 108;1 [1652-57] Oe 

3 108;3 [1658-62] Dr 

4 108;5 [1663-86] Oe 

5 110;4 [1687-93] Dr 

6 111;1 [1694-96] Oe 

7 111;1 [1697-1700] Dr 

8 111;2 [1701-02] Oe 

9 111;3 [1703-05] Dr 

10 111;4 [1706] Oe 

11 111;4 [1707] Dr 

12 111;4 [1708] Oe 

13 112;1 [1709] Dr 

14 112;1 [1710-11] Oe 

15 112;1 [1712] Dr 

16 112;2 [1713-14] Oe 

17 112;2 [1715-21] Dr 

18 112;4 [1722-29] Oe 

19 113;3 [1730-38] Dr 

20 114;2 [1739-49] Oe 

    

II.1  [1-102]  

1 115;1 [1-25] Se 

2 116;3 [26-31] Me 

3 116;5 [32-34] Se 

4 117;1 [35-47] Me 

5 117;4 [48-75] Se 

6 119;1 [76-102] Me 

    

II.2  [103-228]  

1 120;4 [103-26] Li 

2 122;1 [127-45] Se 

3 123;1 [146] Li 

4 123;1 [147] Se 

5 123;1 [148] Li 

6 123;1 [149-50] Se 

7 123;2 [151-53] Li 

8 123;3 [154-202] Se 

9 126;1 [203-21] Li 

10 127;1 [222-28] Se 

    

II.3  [229-338]  

1 127;2 [229-48] Se 

2 128;4 [249-65] IF 

3 130;1 [266-72] Ins 

4 130;2 [273-83] IF 

5 131;2 [284-90] Ins 

6 131;3 [291-317a] If 

7 133;3 [317b-323] Ins 

8 134;2 [324-338] Se 

    

II.5  [339-441]  

1 135;1 [339-54] Va 

2 135;4 [355-69] Ins 

3 136;1 [36076] Va 

4 137;1 [377-80] Ins 

5 137;2 [381-96] Da 

6 138;2 [397-417] Va 
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7 139;3 [418-21] Da 

8 139;4 [422-441] Va&Da 

    

II.6  [442-591]  

1 141;1 [442-549] Ne&Lu 

2 148;4 [550-58] Ne 

3 149;2 [559-66] Ins 

4 149;4 [567-84a] Ne 

5 150;4 [584b-591] Ins 

    

II.8  [592-630]  

1 151;1 [592-630] Oe 

2 153;3 [631-34] Ins 

3 153;4 [635-642a] Oe 

4 154;1 [642b-645a] Ins 

5 154;2 [645b-57a] Oe 

6 155;1 [657b-60a] Ins 

7 155;2 [660b-68] Oe 

8 156;1 [669-71] Ins 

    

II.9  [672-798]  

1 156;2 [672-681] Oa 

2 156;4 [682-90] Oe 

3 157;3 [691-97] Oa 

4 157;5 [698-700] Oe 

5 158;1 [701] Oa 

6 158;1 [702-04] Oe 

7 158;2 [705] Oa 

8 158;2 [706-09] Oe 

9 158;3 [710-12] Oa 

10 158;4 [713-22] Oe 

11 159;3 [723-24] Oa 

12 159;3 [725-33] Oe 

13 160;1 [734-35] Oa 

14 160;1 [736-38] Oe 

15 160;2 [739-42] Oa 

16 160;3 [743-46] Oe 

17 160;4 [747-53] Oa 

18 161;2 [754-55] Oe 

19 161;2 [756-61] Oa 

20 161;4 [762-66] Oe 

21 162;2 [767] Oa 

22 162;2 [768-775] Oe 

23 163;1 [776-788] Oa 

24 163;4 [789-798] Oe 

    

II.10  [799-927]  

1 164;1 [799-834] Dr 

2 166;2 [835-38] Va 

3 166;3 [839-53] Nu 

4 167;3 [854-60] Dr 

5 167;5 [861-66] Ins 

6 168;1 [867-81] Nu 

7 169;2 [882-87] Ins 

8 169;4 [888-903] Nu 

9 170;3 [904-09] Ins 

10 170;5 [910-13] Va 
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11 171;1 [914-15] Nu 

12 171;1 [916-17] Va 

13 171;2 [918-19] Nu 

14 171;2 [920-22] Va 

15 171;3 [923-24] Nu 

16 171;4 [925-27] Va 

    

II.11  [928-1055]  

1 172;1 [928-948] Oe 

2 173;1 [949-50] Dr 

3 173;1 [951-52] Oe 

4 173;2 [953] Dr 

5 173;2 [954-55] Oe 

6 173;3 [956-57] Dr 

7 173;3 [958-63] Oe 

8 174;1 [964-73] Dr 

9 174;4 [974-77] Oe 

10 175;1 [978] Dr 

11 175;1 [979-80] Oe 

12 175;1 [981-83] Dr 

13 175;2 [984] Oe 

14 175;2 [985-87] Dr 

15 175;3 [988-95] Oe 

16 176;3 [996-97] Dr 

17 176;3 [998-1016] Oe 

18 177;3 [1017-51] Dr 

19 179;5 [1052-55] Oe 

    

11.12  [1056-1195]  

1 180;1 [1056-71] Pp 

2 181;1 [1072]-74 At 

3 181;2 [1075-79] Pp 

4 181;3 [1080-93] At 

5 182;4 [1094-1124] Pp 

6 184;2 [1125-27] At 

7 184;2 [1128-36] Pp 

8 184;5 [1137-95] At 

    

II.13  [1196-1271]  

1 187;4 [1196-1213] Am 

2 188;5 [1214] Ins 

3 189;2 [1221] Am 

4 189;5 [1232] Ins 

5 190;2 [1239-52] Am 

6 191;1 [1253-60] Ins 

7 191;3 [1261-71] Am 

    

II.14  [1272-1371]  

1 192;1 [1272-1338] Oe 

2 195;3 [1339-1355] Am 

3 196;3 [1356-1360] Pp 

4 196;4 [1361-1371] At 

    

II.15  [1373-1390]  

1 197;3 [1373-84a] Am 

2 198;2 [1384b-90] Ins 
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III.1  [1-37]  

1 199;1 [1-37] Dr 

    

III.2  [38-61]  

1 201;2 [38-40] At 

2 201;3 [41-42] Dr 

3 201;3 [43-44] Lt 

4 201;4 [45-48] Dr 

5 201;4 [49-52] Lt 

6 202;2 [53-61] Dr 

    

III.3  [62-170]  

1 203;1 [62-76] At 

2 203;5 [77-79] Ne 

3 204;1 [80-83] Dr 

4 204;2 [84-89] Ne 

5 204;4 [90-93] Dr 

6 204;5 [94-103] Ne 

7 205;2 [104-117] Dr 

8 206;1 [118] At 

9 206;1 [119] Lt 

10 206;1 [120] Ne 

11 206;2 [121-25] Dr 

12 206;3 [126-33] Ne 

13 206;5 [134-39] Dr 

14 207;2 [140-48] Ne 

15 207;5 [149-65] Dr 

16 208;4 [166-70] Ne 

    

III.4  [171-313]  

1 209;1 [171] Oe 

2 209;2 [175] Dr 

3 209;3 [178] Oe 

4 209;4 [182] Dr 

5 210;2 [190] Oe 

6 211;1 [203] Dr 

7 211;2 [207] Oe 

8 211;3 [212] Dr 

9 211;4 [213] Oe 

10 211;4 [214] Dr 

11 211;4 [215] Oe 

12 211;4 [216] Dr 

13 211;4 [217] Oe 

14 213;2 [239] Ne 

15 214;4 [263] Dr 

16 214;5 [269] Ne 

17 215;1 [271] Oe 

18 215;4 [285] Dr 

19 216;3 [296-313] Ne 

    

III.5  [314-453]  

1 217;4 [314-31] Pp 

2 218;4 [332-33] Ne 

3 218;4 [334] Pp 

4 219;1 [335-36] Ne 

5 219;1 [337] Pp 

6 219;1 [338-39] Ne 
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SGM. P; SYS MAAT CONF. 

7 219;3 [340-48] Pp 

8 219;4 [349-53] Ne 

9 219;5 [354-59] Pp 

10 220;1 [360-67] Ne 

11 220;4 [368] Pp 

12 220;4 [369] Ne 

13 220;4 [370-71] Pp 

14 221;1 [372-74] Ne 

15 221;2 [375-85a] Pp 

16 222;1 [385b-453] Ne&Pp 

    

III.6  [454-511]  

1 226;1 [454-511] At 

    

III.7  [512-60]  

1 229;3 [512-60] Oa 

    

III.8  [561-841]  

1 232;4 [561] Ne 

2 234;3 [586] Pp 

3 235;4 [606] Ne 

4 237;3 [636] Pp 

5 238;3 [655] Ne 

6 239;3 [671] Ins 

7 240;4 [690] Co&Tr 

8 243;1 [720] Ins 

9 243;4 [733] Am 

10 244;1 [740] Ins 

11 244;2 [742] Ve 

12 245;2 [755] Ins 

13 245;3 [757] Ve 

14 246;3 [773-74] Ins 

15 246;4 [775-841] Pp&Ne 
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C1 LES HUGUENOTS. Geboden segmentatie in nummers 
C1 MUZIKALE NUMMERS 

Per bedrijf bestaat de opera uit een aantal muzikale 

nummers: 

N� 1 Ouverture et Introduction. 

(A) Ouverture 

ACTE I  

(B) Choeur 

(C) Morceau d'ensemble et  

(D) Orgie 

Récitatif 

N� 2 Scène et Romance 

Romance 

N� 3 Scène et Choral 

Choral 

N� 4 Scène et Chanson huguenote 

Chanson huguenote 

N� 5 Morceau d'ensemble 

N� 6 Final 

(A) Choeur 

(B) Cavatine du page 

(C) Suite du Final 

Stretta 

ACTE II  

N� 7 Entr'acte et Air 

Air 

N� 8 Choeur des Baigneuses (dansé) 

N� 9 Scène du bandeau (Choeur) 

N� 10 Récitatif et Duo 

Duo 

N� 11 Récitatif et Entrée de la Cour 

N� 12 Final 

(A) Serment 

(B) Scène 

(C) Stretta 

ACTE III  

N� 13 Entr'acte et Choeur 

(B) Choeur 

N� 14 Choeur 

(A) Couplets militaires des soldats huguenots 

(B) Litanies 

(C) Morceau d'ensemble 

N� 15 Ronde bohémienne 

N� 16 Ballet. Danse bohémienne 

N� 17 Couvre-feu 

N� 18 Monologue et Choral 

(A) Choral 

(B) Scène et Duo 

Duo 

Récitatif 

N� 19 Septuor du duel 

Scène 

N� 20 Choeur de la dispute 

Scène 

N� 21 Final 

Récitatif 

Le cortège de noce (choeur et ballet) 

ACTE IV 

N� 22 Entr'acte et Récitatif 

Récitatif 

Romance 

Scène 

N� 23 Conjuration et Bénédiction des poignards (Morceau 

d'ensemble) 

Entrée des Moines 

N� 24 Grand Duo 

(B) cavatine 

(C) strette 

ACTE V  

N� 25 Entr'acte et Ballet 

Ballet 

N� 26 Récitatif et Air 

Air 

N� 27 Scène et grand Trio 

(B) grand trio 

a. Interrogatoire 

b. Choeur des meurtriers 

c. Vision 

N� 28 Scène finale 
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C2 Configuratie per maat 5 

N� 22 Entr'acte [1-17] et Récitatif [18-165] 
1-   st 

5- ht  st 

7-   st 

9- ht kp st 

Récitatif [18-43] 

18:2-   st _ 6 VA 

35-   st  VA 

42:3-     VA 

Romance [44-141] 

44:10-   st 

46:10- ht 

50:10- ht kp   VA 

59:10- ht  st  VA 

62- ht kp st  VA 

65:5- ht kp   VA 

69:5- ht kp st  VA 

73:5-     VA 

74 ht kp st  VA 

75 ht  st  VA 

76 ht kp st  VA 

77 ht  st  VA 

78- ht kp st  VA 

82:7- ht  st  VA 

84:7- ht kp st  VA 

86:7-  kp st  VA 

88- ht kp st  VA 

104-   st  VA 

108:3-    RA 

111-   st RA 

112:3-    RA 

114:4-   st  VA 

116    RA 

118-   st  VA 

121-    RA 

122:3-   st  VA 

124:3-    RA 

126- ht kp st 

129-     VA 

130- ht kp st 

132:3-     VA 

133:3-   st RA 

137:3-   st  VA 

scène [142-165] 

142- ht kp st 

152:2-   (st,154:2)  SB 

158:2   st  VA 

159-       SB 

160:2   st  VA 

160:4-165  st     NV 

                                                                    
5 Plaatsen waar een nieuwe configuratie wordt geopend in de partituur, 

worden onderstreept weergegeven. De volgende afkortingen zijn gebruikt: 

ht=houtblazers, kp=koperblazers, st=strijkers, sl=slagwerk, VA=Valentine, 

RA=Raoul, SB=Saint-Bris, NV=Nevers, TA=Tavannes, MK=monniken, KO=koor. 

De aanduiding `kl' onder slagwerk geeft de klok aan. 

6 Het teken _ geeft een fase aan waarin stem-
men elkaar beurtelings afwisselen. 

N� 23 Conjuration et Bénédiction des poignards 
{Morceau d'ensemble] [1-478] 
1-    st 

2:4- ht kp  st 

3:2-    st 

4:4- ht kp  st 

5:4-    st  _ SB 

10:2-  kp  st  _ SB 

12-    st   SB 

14:3- ht kp  st     KO 

15:2-    st 

16:3- ht kp  st     KO 

17:4-    st  _ SB 

22:2-  kp  st  _ SB 

24-    st   SB 

25:3-    st 

26:2- ht kp  st     KO 

27:3-    st 

28:4- ht kp  st     KO 

29:3- ht   st   SB 

36- ht _kp st   SB 

40-    st   SB 

41:2- ht   st 

42-    st    NV 

44- ht kp sl st   SB 

45- ht kp sl st     KO 

46-    st    NV 

48- ht kp sl st   SB 

49- ht kp sl st     KO 

50-    st  _  NV 

53:4- ht kp 

56- ht kp _ st   SB 

65- ht kp sl st   SB 

69-    st   SB 

70- ht kp  st   SB 

72:4- ht kp sl st VA TA SB NV KO 

82:4-     VA TA SB NV KO 

84- ht kp sl st VA TA SB NV KO 

88:3-    st 

89:4- ht kp  st 

90:3-    st 

91:4- ht kp  st 

92:4- ht   st   SB 

95:3-    st 

96:4- ht kp  st     KO 

97:4- ht   st   SB 

100:3-    st 

101:3- ht kp  st     KO 

102:3- ht kp _ st VA  SB 

106:3-    st VA 

109:2- ht kp  st    NV 

113:2- ht kp  st   SB 

116- ht   st    NV 

122:4- ht kp sl st    NV 

127- ht   st    NV 

128:3-    st    NV 

130:2- ht kp  st   SB 

132:2- ht kp  st    NV 

138:4-    st    NV 

141- ht   st VA 

145:2- ht kp  st VA 
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149:3-  kp 

152- ht   st   SB 

157-    st   SB 

161-    st VA 

164:3- ht kp sl st VA_ TA SB _NV KO 

172:4- ht kp sl st VA TA SB NV KO 

178:2-    st   SB 

187-  kp  st   SB 

190- ht kp  st   SB 

192:2- ht kp  st     KO 

194-  kp  st   SB 

198:2- ht kp  st     KO 

200-  kp  st   SB 

204:2- ht kp  st   SB 

206:2- ht kp  st     KO 

208:2-    st   SB 

209- ht kp  st 

210:3-    st   SB 

218- ht kp  st 

219-    st   SB 

222- ht kp  st 

223:3-    st   SB 

225:4-    (st,228:2) SB 

230-    st   SB 

240:2-    st VA 

249:3-    st_ VA 

253:3-     VA 

Entrée des moines [260-478] 

260- ht kp  st 

264- ht kp  st MK SB 

286- ht kp 

294- ht kp   MK SB 

302-     MK SB 

308- ht kp  st MK SB KO 

330-    st  SB 

337- ht kp  st MK SB 

343- ht kp  st MK SB _KO 

348:2- ht kp  st MK SB 

354:4- ht kp  st MK SB KO 

360- ht   st MK SB 

363-  kp 

368:4- ht kp  st MK SB KO 

377- ht kp sl st MK SB KO 

385- ht kp  st MK SB KO 

393- ht kp sl st MK SB KO 

428:2- ht kp sl st MK SB 

436-    st MK SB 

438- ht kp  st MK SB KO 

439- ht kp sl st MK SB KO 

453:2-  kp  st MK SB KO 

457- ht kp  st MK SB KO 

464- ht kp sl st MK SB KO 

466-  kp sl (st,466:1) KO 

468- ht kp sl st 

476-478      sl st 

N� 24 Grand Duo [1-417] 
1- ht kp  st 

2:4-      VA 

4- ht kp  st 

5:4-      VA 

7- ht kp  st  VA 

10- ht kp  st RA 

19- ht kp  st  VA 

21-  kp  st  VA 

23:4-  kp  st RA 

24:4-      VA 

25:4-     RA 

27-  kp  st RA 

28- ht kp  st RA 

32- ht kp  st  VA 

36- ht kp  st RA_ VA 

38:2- ht kp  st RA 

41- ht kp  st 

48:2-    st RA 

50-   sl st RA 

53- ht kp  st RA 

57-    st  VA 

58- ht  sl st  VA 

61- ht kp  st  VA 

67- ht kp  st RA 

68- ht kp  st RA_ VA 

85- ht   st RA VA 

87-      VA 

90-    st RA VA 

91- ht kp  st RA VA 

104-      VA 

107- ht     VA 

113- ht   st RA 

114:4-    st  VA 

118:4-      VA 

120- ht   st  VA 

121-    st  VA 

123- ht kp  st  _ VA 

128:4-      VA 

129:2- ht kp  st 

130-     RA 

133- ht kp  st RA 

142- ht kp sl st RA 

143-     RA 

144- ht   st RA 

145- ht kp  st RA 

147- ht kp sl st RA 

148-     RA 

149- ht kp sl st  VA 

150-      VA 

152-     RA 

153- ht    RA 

154- ht kp 

155- ht kp  st 

156- ht kp  st RA 

163- ht   st RA 

165- ht kp  st RA 

168-     RA 

170- ht kp  st RA 

174-      VA 

175- ht kp  st RA 

185- ht kp  st RA _VA 

190- ht kp  st RA VA 

193- ht kp sl st RA _VA 

194- ht kp  st RA _VA 

204- ht kp sl st RA 

205- ht kp sl st  VA 
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206- ht kp sl st RA 

207- ht kp sl st  VA 

208:2-     RA 

213- ht  kl 

214- ht kp 

215- ht  kl 

216- ht kp 

217- ht kp _kl RA _ VA 

225-     RA 

227- ht kp  st  VA 

229- ht kp kl st RA 

238-     RA 

stretta [239-417] 

239- ht kp sl st RA 

249- ht kp  st RA 

251- ht kp sl st RA 

253- ht kp  st RA 

258- ht kp sl st RA 

259- ht kp  st RA 

262- ht kp sl st RA 

263- ht kp  st RA 

267- ht kp sl st RA 

269- ht kp sl st 

273- ht kp 

274- ht   st  VA 

277:2-  kp  st  VA 

279:2- ht kp  st  VA 

307:2- ht kp  st RA 

309:2- ht kp  st  VA 

311:2- ht kp  st RA 

313:2- ht kp  st  VA 

317-      VA 

321- ht kp sl st RA VA 

331- ht kp  st RA VA 

333- ht kp sl st RA VA 

335- ht kp  st RA VA 

340- ht kp sl st RA VA 

341- ht kp  st RA VA 

344- ht kp sl st RA VA 

345- ht kp  st RA VA 

349- ht kp sl st RA VA 

351- ht kp kl st RA _VA 

365- ht kp kl st RA VA 

368- ht kp kl st RA 

369- ht kp sl st RA 

370- ht kp kl st RA 

371- ht kp sl st RA 

372- ht kp kl st  VA 

373- ht kp sl st  VA 

374- ht kp kl st  VA 

375- ht kp sl st  VA 

376- ht kp kl st  VA 

377- ht kp  st  VA 

380-    st  VA 

382- ht   st  VA 

383- ht 

384- ht   st 

385:2-     RA 

386- ht   st 

387:2-     RA 

388- ht 

389- ht   st RA 

392-     RA 

393- ht   st 

394:2-     RA 

395- ht   st 

396:2-     RA 

397- ht kp  st RA 

399- ht kp sl st RA 

403-     RA 

404- ht kp sl st RA 

405:2-     RA 

407- ht kp sl st RA 

408- ht kp kl st 

412- ht kp  st 

413:3- ht kp sl st   
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10.2 C3 Libretto en aanduidingen Vierde Bedrijf 
Repetitienummers worden met <>-haken aangegeven; maatnummers tussen vierkante haken 
aangegeven: [ ]. Getallen ná een dubbele punt verwijzen naar de tel in een maat. Dus in een 12/8-
maat geeft [6:7] de zevende tel van maat 6 aan. Fermate-tekens worden aangeduid met een 
plusteken in de hoofdtekst: +. Simultane zang wordt aangegeven door een opsomming van de 
personages, gescheiden door een +, en in de hoofdtekst wordt de inzet aangegeven met het teken 
accolade openen: {. 
 

   N� 22 Entr'acte [1-17] et Récitatif [18-165]  

     

<0> [1-17]  (Un appartement dans l'hôtel du comte de Nevers, des 

portraits de famille en décorent les murs. Au fond une 

grande porte, et une grande croisée gothique. A gauche 

du spectateur une porte qui mène à la chambre à coucher 

de Valentine. A droite une grande chéminée, et, près de la 

chéminée, l'entrée d'un cabinet fermé par une tapisserie. 

A droite du spectateur, et sur le premier plan, une croisée 

qui donne sur la rue.) 

│C│ allegro appassionato 

mm.  =184 

 [16]   (levez la toile) 

   Récitatif [18-43]  

<1> [18-21] VA Je suis seule chez moi seule+, avec ma douleur!  

 [22-25]   │allegro│ 

 [26-28:2]  à d'éternels tourments vous m'avez condamnée, mon 

père. 

│recit.│ 

<2> [28:31]   │allegro│ (Commencez les in-

struments après la parole) 

 [32-33]  un autre avait mon coeur et pourtant vous m'avez donnée │recit.│ 

 [34]  et │andante│ 

<3> [35-43]  vous que j'implorais en vain dans mon malheur! vous! qui 

l'avez permis ce funeste hyménée, mon Dieu, daignez du 

moins, pour alléger mes maux, chasser un souvenir fatal à 

mon repos! 

│recit.│  

 

<4>   Romance [44-141]  

 [44]   │12/8│andante cantabile│  

 [50]   │rallentando│ + 

 [50:10-57:4]  Parmi les pleurs mon rêve se ranime; c'est à lui seul 

qu'appartiennent mes jours, mes jours. Ces doux regrets, 

y penser est un crime: je veux les fuir, je veux les fuir, 

│a tempo│ 

 

 

 [57:5-57:12]  hélas, et j'y pense, toujours! │insensibilmente rallentando│ 

 

<5> 

 

 

 

<6> 

[58-71:7]  toujours!  

De loin encor sa voix chérie, oui même ici sa voix chérie 

fait taire en moi la voix des cieux! Et son image, quand je 

prie sur les autels, aux autels s'offre à + mes yeux! sur les 

autels sur les autels sur les autels 

│a tempo│ 

 

 

 

<7> 

[71:8-73]  son image s'offre à mes yeux! s'offre à mes yeux! s'offre à 

mes yeux! s'offre s'offre + à mes 

yeux! 

│molto stringendo│ 

 [74-82:6]  Raoul, cher Raoul quelle est donc sa puissance? De Dieu 

lui même il est vainqueur, il est vainqueur! + + 

│allegro vivace│ 

<8> [82:7-103]  Ah! que me sert d'éviter sa présence? Je le retrouve 

toujours dans mon coeur; Ah! que me sert d'éviter sa 

présence? Je le retrouve toujours dans mon coeur, hélas, 

hélas. Mon Dieu je le retrouve toujours, hélas! + 

│un peu moins vite (mais très 

peu)│ 
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<9> 

<10> 

 

 

[104-118] 

  

Juste Ciel! est-ce lui? lui dont l'aspect terrible, ainsi que le 

remords sans cesse me poursuit? + 

 

│C│allegro│ (Raoul paraît à la 

porte du fond, Valentine l'a-

perçoit) 

  RA Oui, c'est moi, moi, qui viens dans l'ombre et dans la nuit, 

ainsi qu'un criminel dont la peine est horrible, et qui, las de 

souffrir, succombe au désespoir! 

(d'un air sombre): 

 

  VA: Que voulez vous de moi?  

  RA: Rien! J'ai voulu vous voir avant que de mourrir!  

 [118-120]  VA Qu'entends-je! est-il possible? et mon père! et mon mari! │allegro moderato│ (effrayée) 

 [121-126:1]  RA Oui, je pourrai les rencontrer ici, je les savais! │recit.│ (froidement) 

  VA: leur coeur est inflexible, ils vous tueraient!.. fuyez!  

  RA: Non, j'attendrai leurs coups!  

<11> [126-137]  VA: 

RA 

entendez vous ces pas? Fuyez! 

Non, non, je reste... et si quelques dangers 

│3│4│allegro con spirito 

mm.1/4=126│ (écoutant) 

 [138-141]  VA: Mon père! mon époux! │C│recit.│ (qui a été regarder à 

la porte du fond.) 

   pour moi... pour mon bonheur évitez leur courroux!  (d'un air suppliant) 

 [140]   (elle cache Raoul dans la cham-

bre à côté) 

<12>   scène [142-165]  

 [142-151]   │allegro moderato 

mm.1/4=138│ (Saint-Bris, de 

Nevers, Tavannes et quelques 

seigneurs catholiques entrent) 

 [152-165]   │recit.│ 

 SB   Oui, l'ordre de la Reine en ces lieux vous rassemble, 

l'heure est enfin venue où je dois à vos yeux dévoiler des 

projets protégés pas les cieux et des longtemps conçus 

par Médicis 

(aux seigneurs) 

 VA  je tremble! (à part) 

 SB  Vous ma fille, sortez! (à Valentine) 

 VA  Mon père!  

 NE:  Pourquoi donc? son zèle ardent pour la foi catholique 

permettent que sans danger devant elle on explique de la 

Reine et du Ciel les ordres absolus! 

 

 

   N� 23 Conjuration et Bénédiction des poignards 
{Morceau d'ensemble] 

 

<13> [1-55]    │allegro moderato 

mm.1/4=138│  

<14>  SB: Des troubles renaissants et d'une guerre impie voulez 

vous comme moi délivrer la pays? 

 

<15>  4C(T B) Nous sommes prêts! c'est notre voeu!  

<16>  SB: du trône et du Ciel, du Ciel, de la patrie voulez-vous, 

comme moi, frapper les ennemis? 

 

<17>  4C: C'est notre vœu! Nous sommes prêts!   

  SB: eh bien! du Dieu qui nous protège le glaive menaçant est 

sur eux suspendu, des Huguenots la race sacrilège aura 

dès aujourd’hui pour jamais disparu! 

 

<18>  NE mais qui les condamne? (frappé d'étonnement) 

  SB  Dieu! (avec force) 

  4C Dieu!  

  NE: et.. qui les frappera?  

  SB: vous  

  4C: nous  

  NE  nous! nous! (avec horreur) 
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 [55]   (Saint-Bris s'élève, tous les aut-

res font de même; il regarde Ne-

vers avec méfiance et lui 

adresse le couplet suivant, avec 

une intention très marquée) + 

<19> 

 

 

<20> 

[56- 88]  SB: Pour cette cause sainte obéissez sans crainte, obéissez 

sans crainte à mon Dieu, à mon Dieu, à mon Roi.  

Comptez sur mon courage entre vos mains j'engage, 

entre vos mains j'engage mes sermens, mes sermens et 

ma foi, mes sermens et ma foi 

│andantino│  

<21>  VA(à 

part) + 

TV + SB 

+ NE + 

4C 

++{comment tromper leur rage? Dieu soutiens mon coura-

ge, et prends pitié de moi, pitié, pitié de moi! ah! mon Dieu 

prends pitié ah! + mon Dieu! + prends pitié! +++  

 

   {comptez sur mon courage entre vos mains j'engage mes 

serments, ma foi, mes serments et ma foi mes serments 

et ma foi, à mon dieu +, à mon Roi +++ 

 

   {comptez sur mon courage entre vos mains j'engage, 

entre vos mains j'engage mes serments, mes serments et 

ma foi, mes serments, mes serments et ma foi mes 

serments à mon dieu +, à mon Roi +++ 

{quel est donc ce langage? à l'honneur seul j'engage mes 

serments et ma foi, mes serments, mes serments et ma 

foi, mes serments et ma foi, mes serments et ma foi à 

mon dieu +, à mon Roi +++ 

 

   {grand Dieu, sauvez, sauvez la foi Dieu sauvez {Dieu 

sauvez notre foi} sauvez la foi, j'obéis + à mon Roi! + 

 

<22> [84-87]   │morendo│ 

 [88-163]    │tempo di 1�� mm.1/4=138│ 

<23>  SB: Le Roi peut-il compter sur vous?  

  4C: Nous le jurons  

  SB: c'est moi qui dois guider vos pas!  

  4C: nous vous suivrons!  

<24>  VA (à part), 

SB 

++{Quoi} {Quoi} Nevers seul a gardé le silence?  

  VA que va-t'il dire? je tremble hélas!  

  NE  Frappons nos ennemis, mais non pas sans défense, ce 

n'est pas le poignard qui doit percer leur sein! 

(avec indignation) 

  SB: Quand le Roi le commande?  

<25> 

 

 

<26> 

 NE: Il me commande en vain de flétrir de mon sang l'honneur 

et la bravoure, et parmi  

mes illustres ayeux dont la gloire ici m'environne, je comp-

te des soldats, + je compte des soldats 

(avec dignité)  

   et pas un assassin! (avec mépris) 

  SB: Quoi! par toi notre cause est trahie et trompée?  

  NE: Non! mais du déshonneur je sauve mon épée!  

   tiens! tiens! la voilà! que Dieu juge entre nous! (il brise son épée) 

<27>  VA: Ah! d'aujourd'hui tout mon sang est à vous, oui, d'au-

jourd'hui tout mon sang est à vous, vous saurez tout, 

venez, venez, venez, venez, je dois vous apprendre! 

(à Nevers avec abandon): 

 [150]   (En ce moment s'ouvrent les 

portes du fond; paraissent des 

Quar 

    teniers, des Echevins, des chefs 

du peuple armés) 

<28>  SB:  Assurez-vous de lui, de Nevers, de mon gendre jusqu'à 

demain vous m'en répondez tous! 

(s'adressant à eux, montrant 

Nevers) 
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  VA Puisse le ciel désarmer son cour- (à part) 

<29> [164-178]  -roux! Ciel!- │andantino mm.1/4=82[?]│ 

  NE Ma cause est juste et (avec calme) 

  VA + TV, 

SB + NE + 

QUATRE 

SR: 

++{d'une mortelle crainte mon âme est atteinte! grand 

Dieu prends pitié de moi!++{pour cette cause sainte 

j'obéirai sans crainte, sans crainte à l'honneur, à mon 

Roi++{sainte, je puis, je dois sans crainte, je puis, je dois 

sans crainte, résister, résister à mon Roi++{pour cette 

cause sainte j'obéirai sans crainte à notre Roi 

 

  NE: oui, je puis je le dois  

<30>  VA + TV, 

QUATRE 

SR + SB + 

NE: 

++{ah! grand Dieu prends pitié, ah! grand Dieu prends pi-

tié++{à l'honneur, à mon Roi, à l'honneur, à mon Roi 

++{recevez mes serments et ma foi, et ma foi, recevez 

mes serments et ma foi, et ma foi++{résister à mon Roi, 

résister à mon Roi! 

 

 [177]  SB: Et (on emmene Nevers) 

<31> [179-184]  vous qui répondez au Dieu qui nous appelle, chefs 

dévoués de la cité fidèle, Quarteniers, Echevins, écoutez 

tous ma voix! 

│recit.│ 

 

<32> [185-208]  qu'en ce riche quartier la foule répandue, sombre et silen-

cieuse, occupe chaque v[r]ue et qu'au même signal tous, 

tous frappons à la fois! 

│allegro mm.1/4=108│ 

(à un des chefs) 

  CH (T) tous, tous, frappons à la fois (voix suffoquée) 

<33>  CH (B) tous, tous, frappons à la fois (voix suffoquée)  

  SB  toi de Besme et les tiens, entoure la demeure de l'amiral 

que le premier il meure! 

(de même s'adressant à un autre 

chef)  

  CH (T) qu'il meure le premier! (voix suffoquée) 

  CH (B) qu'il meure le premier! (voix suffoquée): 

<34>  SB: 

 

vous à l'hôtel de Nesle où de nos ennemis tous les 

principaux chefs ce soir sont réunis à la fête qu'on prépare 

pour Marguerite et le Roi de Navarre! 

(à un troisième) 

  CH (T) nous à l'hôtel de Nesle!  

  CH (B) nous à l'hôtel de Nesle!  

  SB Ecoutez écoutez!  

<35> [209-]   │un peu moins vite mm.1/4=96│ 

 [210-217]  Lorsque de Saint Germain pour la première fois retentira 

l'airain, attentifs et muets à ce signal d'alarmes à l'ombre 

préparez vos soldats et les 

│recit.│(très gravement) 

 

<36> [218]  armes! │a tempo moderato│ 

 [219-221]  Mais à ce lugubre appel, toi, cours partout éveiller le bef- │recit.│ 

 [222]  -froi. │a tempo moderato│ 

 [223-224]  Je m'en remets à ta pru- │recit.│ 

<37> [225-225:2]   dence! │a tempo moderato│ 

 [225:3-229]  Et lorsqu'enfin de l'Auxerrois + la cloche sainte aura pour 

la seconde fois du ciel impatient annoncé la vengeance, 

le- 

│recit.│ 

<38> [230-259]  fer en main alors levez-vous tous! Que tout maudit expire 

sous vos coups! Ce Dieu qui vous entend et vous bénit 

d'avance, soldats chrétiens, marchera devant vous! 

│½C allegro vivace 

mm.1/4=152│ 

 

<39>  VA Mon Dieu! mon Dieu! Comment le sécourir? Il doit 

entendre, hélas, et ne peut fuir! Je veux, je veux et n'ose 

auprès de lui courir. Dieu tout puissant! dans ce péril 

extrême, sauvez Raoul, sauvez Raoul et n'exposez que 

moi-même! 

(à part, avec angoisse) 

   Entrée des moines [260-478]  
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<40> [260-362]   │3/4│poco andante 

mm.1/4=80[?]│ │andante│(les 

portes du fond s'ouvrent, trois 

moines, portant des corbeilles 

avec des écharpes blanches 

s'avancent lentement) 

  3M (T, B) Gloire, gloire au grand Dieu vengeur! gloire au guerrier 

fidèle  

 

<41>  3M, SB dont le glaive étincelle pour servir le Seigneur! dont le 

glaive étincelle 

 

  3M (B), SB pour servir le Seigneur!  

  [290]  (tous les assistants tirent leurs 

épées et leurs poignards; les 

moines bénissent les armes) 

<43>  3M (T, B), 

SB 

glaives pieux, (étendant les mains) 

   saintes épées qui dans un sang impur serez bientôt 

trempées, vous par qui le Très Haut frappe ses ennemis, 

glaives pieux, par nous soyez bénis! 

(d'une voix monotone) 

<44>  UM  (T), 

CH (T) + 

MS (B), 

SB, CH (B) 

++{Gloire, oui, gloire au grand Dieu vengeur! ++{oui, gloire 

au grand Dieu vengeur!  

 

<45> 

 

 

 

 

<46> 

  ++{gloire au guerrier fidèle dont le glaive étincelle {dont le 

glaive étincelle} {pour servir le Seigneur!} {pour servir le 

Seigneur!} ++{Gloire au guerrier fidèle au guerrier fidèle 

dont le glaive étincelle pour servir le Seigneur! dont le 

glaive étincelle pour servir le Seigneur! 

 

<47>  SB 

 

Que cette écharpe blanche et cette croix sans tache du 

ciel distinguent les élus! 

(montrant à tous la croix et 

l'écharpe blanche qu'il porte) 

<48>  3M, SB: Ni grâce, ni pitié! frappez tous sans relâche l'ennemi qui 

s'enfuit, l'ennemi qui se cache! 

(s'adressant chacun à un 

groupe) 

  CH frappons, frappons, frappons, frappons, frappons, frap-

pons 

 

<49>  3M, SB le guerrier suppliant à vos pieds abattu!  

  CH ++{frappons}, frappons, frappons  

<50>  3M, SB Ni grâce, ni pitié! Que le fer et la flamme atteignent le 

vieillard et l'enfant et la femme! anathême sur eux! 

 

<51>  3M, SB, 

CH 

anathême sur eux!  

  CH anathême sur eux!  

  3M, SB Dieu Dieu ne les connaît  

<52> [363-435]  pas │6/8│allegro furioso 

mm.3/8=132│  (tous se précipi-

tent avec fureur sur le devant de 

la scène brandissant leurs épées 

et leurs poignards) 



 

271 

 

<53> 

 

 

 

<54> 

 

<55> 

 

 

<56> 

 

<57> 

 CH (S, T, 

B), 3M, SB 

Dieu le veut, Dieu l'ordonne non! non! grâce à personne, à 

ce prix il pardonne au pêcheur, au pêcheur repentant! que 

le glaive étincelle, que le sang ruiselle et  

la palme immortelle dans le ciel vous attend! Dieu le  

veut, Dieu l'ordonne non! non! grâce à personne, à ce prix 

il pardonne au pêcheur, au pêcheur repen- 

tant! Dieu le veut Dieu l'ordonne, n'épargnons per- 

sonne, Dieu le veut Dieu l'ordonne, n'épargnons per-

sonne! {que le glaive étincelle, que le sang ruiselle} {que 

le glaive étincelle, que le sang ruiselle} Dieu le veut Dieu 

le veut à de prix le pardon {au pêcheur Dieu le veut Dieu 

le veut Dieu le veut oui} {au pêcheur Dieu le veut Dieu le 

veut Dieu le veut oui} 

 

<58> [428]  SB Silence, mes amis (à voix basse) 

  1e UM Silence, mes amis  

  SB + 1e

UM 

++{que rien ne nous trahisse++{que rien ne nous trahisse (les moines font signe aux assis-

tants de se mettre à genoux et 

les bénissent en traversant 

lentement les différents groupes) 

<59> [436-478]   │C│ralentissez (mais peu) 

mm.1/4=108│ 

  SB, 1e UM retirons nous sans bruit!- (tous se relèvent et s'avancent) 

  CH pour cette cause sainte  

 

 

 

<60> 

 CH (S, T, 

B), (3M, 

SB) 

j'obéirai sans crainte, j'obéirai sans crainte, à mon Dieu, à 

mon Dieu à mon Roi! Comp- 

tez sur mon courage, entre vos mains j'engage, entre vos 

mains j'engage mes serments mes serments et ma foi! 

 

<61> [454-478] 

 

CH (S + T 

+ B): 

 

++{à minuit {point de bruit  à minuit point de bruit  à minuit 

à minuit} {que rien ne nous trahisse et que de leur 

supplice rien ne les avertisse! retirons nous!}++{que rien 

ne nous trahisse et que de leur supplice rien ne les 

avertisse! retirons nous!}++{point de bruit à minuit point de 

bruit  à minuit à minuit} 

(tous se rétirent lentement et 

avec mystère) 

 

<62> 

 CH (S, T, 

B) 

Dieu le  

veut. Oui! 

 

  CH (B) à minuit! (en parlant) (la foule s'écoule en 

silence) (Raoul soulève 

lentement la tapisserie, s'assure 

que tout le monde est sorti et 

s'élance vers la porte du fond; 

mais il s'arrête en entendant 

que'en dehors on la ferme au 

verrou; il se dirige alors vers la 

porte à gauche et Valentine sort 

en ce moment de son 

appartement.) 

   N� 24 Grand Duo [1-417]  

<63> [1-9]   C │allegro vivace 1/2=96│  

  VA O Ciel! où courez vous? Raoul! répondez moi! (arrêtant Raoul) 

<64> [10-40]  RA Où je vais? se courir mes frères, dévoiler à leurs yeux ces 

complots sanguinaires, armer leurs bras et le fer à la main 

de nos vils ennemis prévenir, prévenir le dessin! 

│allegretto maestoso 

1/4=80[?]│ (d'une voix suffo-

quée, presque parlé) 

<65>  VA: Mais ces ennemis c'est mon père, c'est un époux qu'à 

présent je révère et tu voudriez vous les immoler? 

 

  RA Je dois punir des assassins!  

  VA  Armés au nom des cieux! (gravement) 
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<66> 

 RA  Armés au nom des cieux!  

et voilà le Dieu que ton culte consacre, ce Dieu qui des 

Français ordonne le massacre! 

(avec ironie): 

<67> 

 

 

 

<68> 

 VA Ah! ne blasphêmez pas! Ah! ne blasphêmez pas! C'est lui 

dont la pitié veut préserver des jours auxquels il s'inté- 

resse, ne sors pas! 

 

  RA je le dois  

  VA C'est chercher la mort même!  

  RA et rester c'est trahir l'honneur et l'amitié! jamais! jamais! 

non!+ 

 

<69> [41-112]  ((B) cavatine) │2/4│allegretto moderato 

mm.1/4[1│4]=84 

   Le danger presse et le temps vole, laisse-moi, laisse-moi, 

laisse-moi partir 

(d'une voix lugubre) 

 

<70>  VA  Si tu me quittes on [vous] t'immole, garde-toi, garde-toi, 

garde-toi de fuir Raoul! 

(presque pleurant): 

  RA hélas!  

 

<71> 

 VA toi mon seul  

bien, toi mon idole 

 

  RA ce sont mes frères qu'on immole  

  VA et te laisser serait mourir  

  RA ah! laisse-moi partir d'ici  

  VA oui je saurai  

  RA l'honneur le veut  

  VA te retenir  

  RA je dois te fuir  

 

<72> 

 VA te rete- 

nir ah! par pitié 

 

  RA ah! laisse-moi  

  VA entends ma voix  

  RA ah! laisse-moi  

  VA entends ma voix  

  RA l'honneur le veut  

  VA toi mon seul bien  

  RA je dois te fuir  

  VA + RA ++{Oui, je saurai te retenir ++{ah laisse-moir partir, je dois 

te fuir 

 

 [88]   │calando│ 

<73> [89]  ++{Oui, je saurai te retenir , toi mon seul bien, ah! par 

pitié, entends ma voix, entends ma voix,++{le honneur le 

veut, je dois te fuir, ah, laisse, laisse-moi partir, l'honneur 

le veut, je dois te  

│a tempo│ 

<74> [97]  ++{non, non, je dois te retenir!++{fuir l'honneur le veut, je 

dois, je dois te fuir!+ 

(Valentine cherche à retenir Ra-

oul qui veut s'enfuir)  

<75>  VA non, par toi ce seuil redoutable ne sera pas franchi! je 

m'attache à vos 

 

<76> [113-132]  pas! │C│recit.│ 

  RA en t'écoutant je suis coupable!  

  VA  en t'écoutant ne le suis-je donc pas?+ (avec égarement) 

 [116] RA Ciel!    │allegro│>│recit.│ 

  VA je le fais cependant  

 [117]  à cette heure suprême │allegro│>│recit.│ 

 [118-119]  je ne vois plus que toi dont les jours sont pro- │allegro│>│recit.│ 

 [120]  -scrits, │allegro mm.1/4=126│  

<77> [121-122]  reste Raoul, puisque tu me chéris │recit.│ (s'animant toujours da-

vantage) 
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 [123]  je t'implore enfin  │alle-

gro│+│recit.│mm.1/4=162│ 

 [124]  pour moi-même, │allegro│+│recit.│ 

 [125]  car si tu meurs,  │allegro│+│recit.│ 

 [126]  je meurs aussi │allegro│+│recit.│ (en pleur-

ant) 

 [127-128]  reste, reste, + je t'aime! │allegro│ 

<78> [129-132]  RA + Tu m'aimes? Tu m'ai-+-mes? Tu m'ai-+-mes? ah! tu 

m'ai-+-mes? + ah! quel é- 

│presto mm.1/4=168│ ([???]) 

(d'une voix suffoquée) 

<79> [133-152]  clair et quel transport! quel mot du ciel s'est fait entendre! 

oui, ah maintenant vienne la mort; puisque à tes pieds je 

puis l'attendre vienne la 

│allegro brillante mm.1/4=132│ 

 

<80> [142-143:2]  mort, la mort, la mort + │stringendo│[ 

 143:3]  Puisqu'à tes pieds je puis l'attendre, Puisqu'à tes pieds, 

Puisqu'à tes pieds je puis l'atten-+ 

│a tempo│(avec abandon) 

 

   -+-dre! (se jettant aux pieds de Valenti-

ne) 

  VA O terreur! l'ai-je dit?  

  RA Tu l'as dit Tu l'as (avec ivresse) 

<81>   cavatine [153-]  

   dit! │andante amoroso│  

 

 

 

<82> 

  Tu l'as dit Oui tu m'aimes! Dans ma nuit quelle étoile a 

brillé. Je renais, c'est l'air pur des cieux mêmes.  

Je renais, c'est l'air pur des cieux mêmes 

(imitant les inflexions de voix du 

chanteur) 

   Là toujours, oubliant, oublié (presque parlé) 

<83> [170]  tu l'as dit! oui tu m'aimes! │a tempo│ 

 

<84> 

 VA  Qu'ai-je fait quel danger! ô mon  

Dieu! 

(à part) 

  RA parle encore et prolonge de mon coeur l'ineffable sommeil 

si l'extase où je suis est un songe, que jamais je n'arrive 

au réveil! 

 

 

<85> 

 VA  qu'ai je  

fait! 

(à part) 

  RA parle encore et prolonge  

  VA Quel danger!  

  RA de mon coeur le sommeil   

  VA O mon Dieu  

  RA si ma joie  

  VA + RA ++{voici l'heure c'est la mort++{est un rêve,  

 [190-192:1]  il n'est plus d'avenir! 

que jamais je n'arrive au réveil!  

│stringendo..│ 

 

 [192:2-]  que jamais je n'arrive au ré- │trainez le mouvement│  

<86> [193-  veil! c'est la mort! voici l'heure il n'est plus d'avenir! 

que jamais je n'arrive au réveil! tu l'as dit: oui, tu m'aimes! 

Nuit d'a-nuit funeste 

-mour! nuit d'amour 

│tempo I│  

  RA viens, fuyons! viens, fuyons!  

  VA  non, non, non, non (avec effroi)  

  RA tu l'as dit: oui tu m'aimes,  

<88>   viens, fuyons! (il l'entraîne doucement vers la 

porte)(presque parlé) 

  VA  non non, reste (avec effroi)(presque parlé) 

  RA  viens fuyons!  

  VA non, non, reste +  

  RA  ah! viens! ah! viens! (avec ivresse)  

   ah! + (il se jette à ses genoux) 

 [210]  viens! │rallentando│ 
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<89> [213-231]   │maestoso mm.1/4=69│ (On 

entend dans le lointain le beffroi) 

   entends-tu ces sons funèbres? (toujours avec égarement et 

n'étant pas encore revenu à lui) 

  VA  ils me glacent de terreur! (à part) 

  RA du sein des noires ténèbres s'élance un cri de fureur! où 

donc étais-je? 

 

  VA près de moi, cher Raoul!  

<90>  RA ah! souvenir fatal! du massacre de mes frères c'est 

horrible signal 

 

<91> [232-238]  non! non! non! non! non! non! non! non! + │6/8│allegro moderato│ (se 

dégageant des bras de Valentine 

qui veut le retenir) 

 [235-238]   pressez peu à peu 

   plus d'a- (d'une voix suffoquée) 

<92>   (C) strette [239-417]  

  

[239-272] 

 -mour plus d'ivresse ô remords qui m'oppresse, je les vois 

et sans cesse égorger à mes yeux, mes amis, mes amis 

vont m'attendre, je ne dois, je ne dois plus t'entendre et je 

│allegro con moto 

mm.3/8=126│  (d'une voix suffo-

quée) 

<93> [255-262]  cours les défendre ou mourir avec eux, et je cours les 

défendre ou mourir avec eux, ou mourir 

│stringendo..│ 

 

 [263-272]  avec eux, ou mourir avec eux, mourir avec eux! │..mm.3/8=138│ 

<94> [273-319]  VA quoi Raoul, ma douleur ne peut donc toucher ton coeur? 

tu veux donc démentir et tes feux, tes feux et ma  

│2/4│un peu moins vite 

mm.1/4=104│  

<95> [289-290]  foi? t'échapper, t'échapper de mes bras pour courir, pour 

courir au trépas! tu le peux, tu le peux 

│pressez un peu mm.1/4=120│ 

 

   en passant (en pleurant) 

 [303-306]  sur mon corps, sur mon corps expirant! │traînez le mouvement│ 

<96> [307]  RA plus d'amour plus d'ivresse  │a tempo│ 

  VA eh quoi! dans ton ivresse  

  RA ô remords qui m'oppresse,  

  VA repousser ma tendresse? hélas, hélas  

<97> [320-350]  et pourquoi et pourquoi │6/8│tempo 1�│  

 VA + RA  ++{repousser ma tendresse le remords qui m'oppresse est 

il donc moins affreux? de l'amour, de l'amour le plus 

tendre tu ne peux tu ne peux te défendre! ah Ra-++{je les 

vois et sans cesse égorger, égorger sous mes yeux! mes 

amis, mes amis vont m'attendre, je ne dois, je ne dois plus 

t'entendre! 

 

<98> [337-8]  ++{oul! daigne entendre, ou je meurs à tes pieds ô Raoul 

daigne entendre, ou je meurs à tes pieds ou je meurs à 

tes pieds ou je meurs à tes pieds je meurs à tes +++{plus 

d'ivresse, plus d'amour, plus d'ivresse, plus d'amour, mes 

amis vont m'attendre et je cours pour mourir, mourir avec 

│stringendo│ 

<99> [351-]  ++{pieds++{eux! │C│mm.1/4=152│ 

  RA C'en est fait. voici l'heure! (Valentine enlace Raoul de ses 

bras pour l'empêcher de sortir; il 

cherche à se dégager) 

  VA Non! (hors d'elle même) 

  RA Le ciel veut que je meure  

  VA Non!  

<100> {357-} RA Mes amis vont m'attendre  

  VA Non!  

  RA et je cours les défendre!  

  VA Non!  

  RA vous m'arrêtez en vain!  

  VA Je ne vous quitte pas!  

  RA vous m'arrêtez en vain!  
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<101> 

 VA frappez! voilà mon  

sein! 

 

 

<102> 

 VA + RA ++{voilà mon sein! sois donc mon assas- 

sin! 

(malgré la résistance de 

Valentine Raoul l'entraine vers la 

fénêtre et l'ouvre) 

   ++{grand Dieu! grand Dieu! soutiens mon courage  

 [368-369]  RA tiens, vois sur ce rivage, vois des cadavres sanglants! (il lui montre par la fénêtre ce qui 

se passe dans la rue) 

  VA Ah! ma raison s'égare! ah! forfait exécrable!  

   Raoul!   

<103> [377]  + ils te tueront │moins vite│ 

   ah! pitié! (cri) 

 [380]  je meurs! │rallentissez│ 

   ah! (elle s'évanouit) 

<104> [384-396]   │andantino mm.1/4=112│[385] 

    │long silence│ + 

 RA   reviens à toi! (dans le plus grand trouble) 

 [387]  Que faire? │silence│ + 

   ô moment redoutable (douloureusement)  

 [392+394+3

96] 

 hélas pourrais-je encor résister-+- à ses │silence│ + │silence│ + 

<105> [397-406]  pleurs! │allegro mm.1/4=144│ 

   non! fuyons! fuyons! fuyons! (on entend de nouveau le 

Beffroi) 

 [399]   │stringendo│ 

 [402]  Dieu, veille sur ses jours! Dieu secourable! + │largement│ 

(regardant Valentine qui com-

mence à revenir à elle) 

<106> [407-417]   │allegro moderato 

mm.1/4=138│ 

(il s'élance du haut du balcon et 

disparaît; Valentine veut courrir 

après lui, pousse un cri et 

s'évanouit) 

 [408]   (la toile tombe) 

 [412]   │morendo│ 
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D1 PELLÉAS ET MÉLISANDE . Configuratie en aanduidingen per maat. 
In de kolommen staan achtereenvolgens het maatnummer, houtblazers (HO), koperblazers (KO), 

slagwerk en harp (SW), vocale stemmen (VO), strijkers (ST), repetitienummer (N°), maatsoort (MT), 

aanduidingen (AD) en motief  (MO) genoteerd. Expliciet solerende instrumenten zijn vet weergegeven. 
 
Nr. HO KO SW VO ST N° MT AD / MO Disc 

sit: 
001   hp     av (0) C Lent et triste /M10 1 
002   hp     av   M10  
003   hp     viav   M10  
004   hp     viav   M10  
005 Fl       viavcl   M12  
006 kl       viavcl   M12  
007 flkl       viavcl   M12  
008 kl  hp        ↓  
009 flehkl  hp        M10, syncope  
010 flehkl  hp        M10, syncope  
011 flehkl  hp     viavcl 1    
012 flkl  hp     viavcl     
013 kl  hp     viavcl     
014   hp     viavcl  7   
015        viavclcb   RIDEAU 2 
016        viavclcb     
017 fg  hp Md    viavclcb     
018 fg  hp Md    viavclcb     
019 fg   Md    viavclcb     
020    Md    viavclcb     
021    Md         
022    Md    viavclcb 2    
023    Md    viavcl     
024    Md    viavclcb     
025    Md Ar   viavclcb     
026     Ar   viavclcb     
027     Ar   viavclcb     
028 flkl    Ar   viavcl     
029     Ar   viavcl     
030 flkl    Ar   viavcl     
031     Ar   viavclcb     
032   hn     cl    3 
033   hn   Go  cl     
034   hn   Go  cl     
035      Go  cl     
036      Go  viavcl 3    
037      Go  viavcl     
038 fg     Go  viavclcb   serrez...  
039 fg  hn   Go  viavclcb   ...  
040 fg  hn   Go     ...  
041 fg  hn   Go     ...  
042 fl   Md    viavcl   a tempo 4 
043 kl   Md    viavcl     
044 kl      Mé      
045 flkl hn hp    Mé vi     
046 flkl hn     Mé vi 4    
047 hb      Mé viavcl     
048 hbeh    Ar        
049 hbeh    Ar        
050       Mé vi     
051 fl      Mé viavcl     
052 fl  hp    Mé viavcl     
053 kl    Ar  Mé vi     
054  hn   Ar   viavcl     
055 fg   Md    avcl     
056 fg hn  Md    avclcb     

                                                                    
     7 `On découvre Arkel, Golaud et le médecin dans un coin de la chambre. Mélisande est étendue sur le lit.' 
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057  hn     Mé avcl     
058 flfg  hp    Mé viavcl 5    
059 flfg hn hp  Ar   viavcl     
060 kl  hp  Ar   viavclcb     
061 flkl hn hp  Ar   viav     
062 flkl hn   Ar   clcb     
063       Mé     5 
064 flhb       Mé vi     
065 flhb       Mé vi     
066 hbeh       Mé viav     
067 eh    Ar  Mé viav     
068 eh    Ar   av     
069 fg     Ar  Mé viavcl 6    
070 fg       Mé viavcl     
071 fg       Mé viavcl     
072 fg       Mé viavcl     
073 fg   hp    Mé avcl   retenu...  
074   hp    Mé avcl   ...  
075 hbehklfg    Ar      au mouvt  
076     Ar   viavcl     
077     Ar   viavcl  2/4   
078     Ar   viavcl  C   
079     Ar   viavcl     
080 fg hn   Ar   viavcl 7    
081 fg hn   Ar  Mé viavcl     
082 fl      Mé viavcl    6 
083 eh    Ar  Mé viavcl     
084     Ar   viavcl     
085     Ar   viavcb     
086 fg hn   Ar  Mé cb     
087 fg hn   Ar  Mé cb   fermate  
088     Ar   viavcl     
089     Ar   viavcl     
090     Ar   viavcl 8    
091 fg    Ar   viavcl     
092 fg hn   Ar  Mé viavclcb     
093  hn   Ar   avclcb     
094  hn     Mé viavcl     
095 fg      Mé      
096 klfg       avclcb   retenu... 7 
097 klfg     Go  avclcb   ...  
098 klfg     Go  avclcb   ...  
099       Mé viavcl  9 3/4 Moins lent   
100       Mé viavcl      
101 flfg hn     Mé vicl  C 1° mouvt  
102 flfg hn     Mé viavclcb     
103 kl hn     Mé avcl     
104       Mé viavcl     
105 flhbfg      Mé      
106 flhbfg      Mé      
107  hn    Go  avclcb   en animant peu à peu... 8 
108  hn    Go  avclcb   ...  
109 fg     Go  viavclcb 10  ...  
110 ehfg     Go  viavcl   ...  
111  hn    Go  avclcb   ...  
112  hn    Go  viavclcb   ...  
113 hb hn    Go  viavclcb   plus animé  
114 hb hn    Go  viavclcb     
115 hbehkl hn    Go  viavclcb     
116 hbehkl hn    Go  viavcl 11  retenu  
117 hbehkl hn    Go  viavcl   encore plus retenu  
118        viavclcb     
119 ehklfg       vicl     
120 ehklfg       viclcb     
121      Go     Lent  avec une grande émotion 9,0 
122      Go       
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123      Go       
124      Go       
125      Go       
126       Mé viavcl  12 3/4 Moins lent   
127       Mé viavcl      
128       Mé viavcl      
129       Mé avclcb  C Animé et agité  9,1 
130      Go  avcl     
131 ehfg hn    Go  avcl     
132 ehfg hn    Go  avcl     
133        avclcb     
134      Go  avcl     
135 ehfg     Go  avcl     
136 ehfg     Go  avcl     
137 hbkl hn    Go  viavclcb     
138 hbkl hn    Go  viavclcb     
139 hbkl hn    Go  viavclcb     
140  hn    Go  avcl     
141 fg       viavclcb 13   9,2 
142 fg       vicl     
143 Fg hn    Go  vicl     
144 Fg hn    Go  vicl     
145 klfg     Go  viavclcb     
146 klfg     Go  viavcl     
147 klfg hn    Go  viavcl     
148 klfg hn      viavcl     
149 hbfg     Go  viavclcb 14   9,3 
150 hbfg     Go  viav     
151 hbfg     Go  viav     
152 flhbklfg     Go  viavclcb     
153 flhbklfg     Go  viavclcb     
154 hbfg     Go  viav     
155 hbehfg     Go  viav     
156 flhbehklfg     Go  viavcl    9,4 
157 flhbehklfg     Go  viavcl     
158 flhbehklfg     Go  viavcl     
159 flhbehklfg     Go  viavcl     
160 flhbehklfg  pk   Go  viav 15   9,5 
161 flhbehklfg  pk   Go  viav     
162 flhbehklfg  pk   Go  viav     
163 flhbehklfg hn pk   Go  viav     
164 flhbehklfg hn pk   Go  viav     
165 flhbehklfg hn pk   Go  viavcl     
166  hn pk   Go  viavclcb    9,6 
167      Go       
168      Go       
169      Go       
170  hn    Go  viavclcb 16    
171  hn    Go  viavclcb     
172  hn    Go  viavclcb     
173  hn    Go  viavclcb     
174      Go  viavclcb     
175        viavclcb   Retenu   
176      Go  viavclcb     
177      Go       
178       Mé      
179 hb hn    Go  viavclcb   au mouvt 10 
180      Go Mé viavclcb     
181 fl   hp    Mé  17 6/4 Lent   
182 fl       Mé      
183 fl  hn    Go  viavclcb  C au mouvt  
184  hn    Go  viavclcb     
185  hn    Go  viavclcb     
186 ehfg     Go  clcb  3/4 Serrez...  
187 ehfg     Go  viavclcb   ...  
188  hn    Go  viavclcb   ...  
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189      Go  viavclcb   modéré  
190 flhb      Go       
191 flhb      Go    C   
192 ehklfg     Go  avclcb 18 3/4   
193      Go  avclcb   serrez...  
194      Go  viavclcb   ...  
195      Go  viavclcb   ...  
196      Go     ...  
197       Mé vi   très modéré 11 
198 flkl      Mé vi      
199 flkl      Mé vi      
200 flkl      Mé vi      
201 flhbehkl     Go Mé vi      
202 flhbehkl hn    Go  viavcl 19  animez  
203  hn    Go  viavcl     
204 flkl     Go Mé vi    très modéré  
205 flkl      Mé vi      
206 flhbkl hn    Go Mé      
207 flhbehkl hn    Go  viavcl     
208      Go  viavcl      
209       Mé viavcl      
210       Mé viavcl      
211      Go  avclcb  C Serrez beaucoup...  
212      Go  avclcb  3/4 ...  
213 hbklfg     Go  viavclcb 20 C Peu à peu animé   
214 hbklfg     Go  viav     
215 hbklfg     Go  vi     
216 hbklfg     Go  viav     
217 hbehklfg     Go  viav   plus animé  
218 hbehklfg     Go  viavcl     
219 hbehklfg hn    Go  viavcl     
220 hbehklfg hn    Go Mé viavcl     
221       Mé viavcl   cédez...8  
222      Go Mé viavclcb 21  Animé   
223 klfg hn    Go  viavclcb     
224 hbehklfg hn    Go  viavclcb     
225 hbehklfg hn    Go  viavclcb     
226       Mé viavcl   très retenu  
227       Mé viavcb     
228       Mé viavclcb   très modéré  
229 fl     Go  cl    12 
230 flhbeh     Go  cl     
231 flhbeh     Go  cl     
232 flhbeh hn hp   Go  viavcl 22    
233  hn hp   Go  viav     
234  hn hp   Go  viavclcb     
235  hn    Go  viavclcb     
236  hn    Go  viavclcb     
237 fg     Go  viavclcb     
238 fg     Go  viavcl  3/4 Plus Lent   
239      Go  viavcl     
240      Go  viavcl     
241 fg    Ar   clcb 23 C Serrez...  
242 fg    Ar Go  viavclcb   ...  
243 hbfg     Go  viavclcb   revenez au mouvt plus lent  
244 hbeh    Ar   av     
245 ehkl      Mé vicl      
246 kl    Ar  Mé vicl      
247     Ar   viavcl     
248  hn   Ar  Mé viavclcb     
249 hb    Ar  Mé vicl  24    
250 hb    Ar  Mé vicl      
251 hb    Ar  Mé vicl      
252 flkl hn   Ar   viavclcb     
253 flkl    Ar  Mé viav  2/4   
254 flehklfg hn     Mé viavclcb  C Encore plus lent   

                                                                    
     8

 Sluit af met dubbele maatstreep. 
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255 fl hn     Mé viavclcb     
256 flhbkl      Mé vi 25    
257 flhbkl      Mé vi     
258 flkl hn hp  Ar   viavclcb     
259 flkl hn hp  Ar  Mé viavclcb     
260 flhbehkl hn hp    Mé viav     
261 hbehkl hn   Ar  Mé viclcb    13 
262 hbkl  hp  Ar  Mé viavclcb 26    
263 hbkl    Ar  Mé viavclcb     
264     Ar   viavcl     
265     Ar  Mé viav     
266 flkl    Ar   av     
267 flkl      Mé av     
268 flhbkl      Mé av     
269 flhbkl    Ar  Mé viavcl     
270 flhbehkl    Ar        
271 flhbehkl    Ar   vi     
272   hp     viav 27    
273 hb  hp    Mé viav     
274 hb  hp    Mé viav     
275 hbeh  hp    Mé viavcl     
276 eh  hp    Mé viavcl     
277  hn       28  Même mouv t (sourd et 

agité) .9 
14 

278  hn      avclcb     
279  hn      avclcb     
280        avclcb     
281  hn      avclcb     
282  hn      avclcb     
283 fg hn      avclcb     
284      Go  viavclcb   fermate  
285   pk Md  Go       
286 klfg  pk Md Ar   avcl 29    
287 klfg  pk Md Ar Go  avcl     
288 klfg     Go       
289  hn    Go  avclcb   serrez un peu...  
290  hn    Go  avclcb   ...  
291  hn    Go  avclcb   ...  
292      Go  viavclcb   ...  
293     Ar   viavclcb 30  au mouvt 15 
294     Ar   viavclcb     
295 fl    Ar   viclcb     
296    Md Ar Go  viavclcb     
297 hb   Md    vicl     
298 hb    Ar   vicl     
299 hb    Ar   viavcl     
300 hb    Ar   avcl     
301 flhbkl    Ar   viavcl   animez un peu...  
302 hbkl    Ar   viavcl   ...  
303 hbkl hn   Ar   viavcl  2/4 ...  
304 ehfg hn  Md    viav 31 C animez toujours...  
305 ehfg   Md    viav   ...  
306 ehklfg   Md  Go  viav   ...  
307 hbehklfg     Go  viav   ...  
308 hbehklfg     Go  viav   ...  
309 hbehklfg hn  Md  Go  viavclcb   ...  
310 ehfg hn  Md  Go  viavclcb   ...  
311 ehklfg hn    Go  viavcl 32  ...  
312 ehklfg hn    Go  viavcl   ...  
313 hbehkl hn      viavclcb   douloureux et passionné  
314 hbehkl hn    Go  viavclcb     
315 hbehfg hn    Go  viavcl     
316 hbehklfg hn    Go  viavcl     
317 hbehklfg hn   Ar   viavcl     
318     Ar   viavcl 33  en retenant beaucoup...  
319     Ar   viavcl   ...  

                                                                    
     9 La chambre est envahie peu à peu par les servantes du château qui se rangent en silence le long des murs et attendent. 
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320 Flhbehklfg hn   Ar   viavclcb   lent et grave  
321 flhbehklfg hn   Ar   viavclcb     
322 kl     Go  viav     
323 ehkl     Go  viavcl     
324 ehkl hn    Go  viavclcb     
325     Ar   clcb  2/4  16 
326 fl  hp  Ar   clcb 34 6/4 Doux et triste  (un peu moins 

lent) 
 

327 fl hn hp  Ar        
328 fl hn hp  Ar        
329 fl hntp      vi     
330 fl tp hp  Ar   viav     
331 fl tp hp  Ar   viav     
332 fl tp hp  Ar   viav     
333 fl tp hp  Ar   viav     
334 fl tp hp  Ar   viav     
335 fl tp hp  Ar   viav     
336 fl hntp hp  Ar   viavclcb     
337 fleh  hp      35    
338 fleh hn hp  Ar        
339 fleh hn   Ar   viavcl  C   
340     Ar   viavcl     
341  hn hp  Ar   viavclcb  6/4   
342     Ar   vi  C très retenu  
343 fl    Ar   vicl      
344 hb  hp  Ar   vicl      
345 hb  hp  Ar   vicl    morendo...  
346        vicl    ... fermate.10  
347   pkhp     clcb 36   17 
348   pkbehp  Ar   clcb     
349   pkhp  Ar11   clcb     
350   pkbehp     clcb     
351    Md         
352   be          
353  hn hp  Ar   cl     
354 kl hn pkhp  Ar   cl     
355 kl hn pkbe     cl     
356 kl  pkbehp Md    avcl     
357 kl  behp Md    avcl     
358 kl    Ar   avcl 37    
359     Ar   av     
360     Ar   vi     
361     Ar   vi     
362      Go  clcb     
363   hp   Go  clcb    18 
364   hp  Ar   viavcl   12  
365   hp  Ar   viavcl     
366     Ar   viavcl 38    
367 kl hn   Ar   viavclcb     
368 kl hn   Ar   viavclcb     
369 fl hn   Ar        
370 flhb  hn   Ar   viav     
371 hb  hn   Ar   viavcl     
372 hb  hn   Ar   viavcl     
373 hb  hntp   Ar   viavcl     
374 fl    Ar   viavclcb 39    
375 fl    Ar   viavclcb     
376 fl hn   Ar   viavclcb     
377 fleh hn be  Ar   viav     
378 eh hn be  Ar   viav     
379 flhbeh hn behp  Ar   viavcl     
380 flhbeh  behp  Ar   viavcl     
381 hb  hp  Ar   viavcl     

                                                                    
     10 En ce moment toutes les servantes tombent subitement à genoux au fond de la chambre. 
     11 se retournant 
     12 Dans une sonorité douce et voilée jusqu'à la fin et toujours très calme. 
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382 hb  hp  Ar   viavcl     
383 flhb    Ar   vicl 40 12/8  19 
384 Fl hntp hp     viavcl     
385  hntp behp     viavcl     
386  hn hp     viavcl     
387  hn behp     viavcl     
388 Fl hntp hp          
389 Fl tp           
390  hntp behp     vi     
391  hntp behp     vi   RIDEAU  
392 Fl hntp hp     viavcl     
393 Fl       viavcl     

10.3 D2 Libretto PELLÉAS ET MÉLISANDE: ACTE V 
 Rep 

Nr. 
Pg  

V,1 1 Do Ce n'est pas de cette petite blessure qu'elle peut mourir; un oiseau n'en serait 
pas mort... Ce n'est donc pas vous qui l'avez tuée, mon bon seigneur;  

V,1 2 Do ne vous désolez pas ainsi... Et puis, il n'est pas dit que nous ne la sauverons 
pas... 

V,1 2 A Non, non; il me semble que nous nous taisons trop, malgré nous, dans la 
chambre... Ce n'est pas un bon signe... Regardez comme elle dort... lentement, 
lentement... On dirait que son âme a froid pour toujours. 

V,1 2 G J'ai tué sans raison! Est-ce que ce n'est pas à faire pleurer les pierres!  
V,1 3 G Il s'étaient embrassés comme des petits enfants... Ils étaient frère et soeur... Et 

moi, moi tout de suite! Je l'ai fait malgré moi, voyez-vous... Je l'ai fait malgré 
moi. 

V,1 3 Do Attention; je crois qu'elle s'éveille 
V,1 3 M Ouvrez la fenêtre. Ouvrez la fenêtre. 
V,1 4 A Veux-tu qu j'ouvre celle-ci, Mélisande? 
V,1 4 M Non, non, la grande fenêtre... c'est pour voir 
V,1 4 A Est-ce que l'air de la mer n'est pas trop froid ce soir? 
V,1 4 Do Faites, faites 
V,1 4 M Merci...  
V,1 5 M Est-ce le soleil qui se couche? 
V,1 5 A Oui, c'est le soleil qui se couche sur la mer; il est tard. Comment te trouves-tu, 

Mélisande? 
V,1 5 M Bien, bien. Pourquoi demandez-vous cela? Je n'ai jamais été mieux portante. Il 

me semble cependant que je sais quelque chose... 
V,1 5 A Que dis-tu? Je ne comprends pas 
V,1 6 M Je ne comprends pas non plus tout ce qui je dis, voyez-vous... Je ne sais pas ce 

que je dis, Je ne sais pas ce que je sais, Je ne dis plus ce que je veux... 
V,1 6 A Mais si, mais si... je suis tout heureux de t'entendre parler ainsi; tu as eu un 

peu de délire ces jours-ci, et l'on ne te comprenait plus...  
V,1 7 A Mais maintenant, tout cela est bien loin! 
V,1 7 M Je ne sais pas. Etes-vous seul dans la chambre, grand-père? 
V,1 7 A Non il y a encore le médecin qui t'a guérie... 
V,1 7 M Ah! 
V,1 7 A Et puis il y a encore quelqu'un... 
V,1 7 M Qui est-ce? 
V,1 7 A C'est... Il ne faut pas t'effrayer... Il ne te veut pas le moindre mal, sois-en sûre...  
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V,1 8 A Si tu as peur, il s'en ira... Il est très malheureux... 
V,1 8 M Qui est-ce? 
V,1 8 A C'est... C'est ton mari... C'est Golaud 
V,1 8 M Golaud est ici? Pourquoi ne vient-il pas près de moi? 
V,1 8 G Mélisande... Mélisande... 
V,1 9 M Est-ce vous, Golaud? Je ne vous reconnaissais presque plus... C'est que j'ai le 

soleil du soir dans les yeux... Pourquoi regardez-vous les murs? Vous avez 
maigri et vieilli... Y a-t-il longtemps que nous nous sommes vus? 

V,1 9 G Voulez-vous éloigner un instant, mes pauvres amis...  
V,1 10 G Je laisserai la porte grande ouverte... Un instant seulement... Je voudrais lui 

dire quelque chose; sans cela je ne pourrais pas mourir... Voulez-vous? Vous 
pouvez revenir tout de suite.. Ne me refusez pas cela...  

V,1 11 G Je suis un malheureux.… Mélisande, as-tu pitié de moi, comme j'ai pitié de 
toi? Mélisande? Me pardonnes-tu Mélisande? 

V,1 12 M Oui, oui, je te pardonne... Que faut-il pardonner? 
V,1 12 G Je t'ai fait tant de mal, Mélisande... Je ne puis pas te dire le mal que je t'ai 

fait... Mais je le vois, je le vois si clairement aujourd'hui... depuis le premier 
jour..  

V,1 13 G Et tout est de ma faute, tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver...  
V,1 14 G Si je pouvais le dire, tu verrais comme je le vois! Je vois tout, je vois tout! 

Mais je t'aimais tant! Je t'aimais tant! Mais maintenant, quelqu'un va mourir... 
c'est moi qui va mourir...  

V,1 15 G Et je voudrais savoir... je voudrais te demander... Tu ne m'en voudrais pas? Il 
faut dire la vérité à quelqu'un qui va mourir...  

V,1 16 G Il faut qu'il sache la vérité, sans cela il ne pourrait pas dormir... Me jures-tu de 
dire la vérité? 

V,1 16 M Oui 
V,1 16 G As-tu aimé Pelléas? 
V,1 16 M Mais oui;  
V,1 17 M je l'ai aimé. Où est-il? 
V,1 17 G Tu ne me comprends pas? Tu ne veux pas me comprendre? Il me semble... Il 

me semble... Eh bien! voici. Je te demande si tu l'as aimée d'un amour 
défendu?  

V,1 18 G As-tu, avez-vous été coupables? Dis, dis, oui, oui, oui. 
V,1 18 M Non, non, nous n'avons pas été coupables. Pourquoi demandez-vous cela? 
V,1 19 G Mélisande! dis-moi la vérité pour l'amour de Dieu! 
V,1 19 M Pourquoi n'ai-je pas dit la vérité? 
V,1 19 G Ne mens pas ainsi, au moment de mourir! 
V,1 19 M Qui est-ce qui va mourir? Est-ce moi? 
V,1 19 G Toi, toi! et moi, moi aussi, après toi!  
V,1 20 G Et il nous faut la vérité... Il nous faut enfin la vérité, entends-tu! Dis-moi tout! 

Dis-moi tout! Je te pardonne tout! Je te pardonne 
V,1 20 M Pourquoi vais-je mourir? Je ne le savais pas... 
V,1 21 G Tu le sais maintenant... Il est temps! Vite! Vite! La vérité! La vérité! 
V,1 21 M La vérité... la vérité... 
V,1 21 G Où es-tu? Mélisande! Où es-tu? Ce n'est pas naturel! Mélisande! Où es-tu?  



 

284 

 

V,1 22 G Oui, oui; vous pouvez rentrer.. Je ne sais rien; c'est inutile... Elle est déjà trop 
loin de nous... je ne saurais jamais! Je vais mourir ici comme un aveugle! 

V,1 23 A Qu'avez-vous fait? Vous allez la tuer... 
V,1 23 G Je l'ai déjà tuée... 
V,1 23 A Mélisande.... 
V,1 23 M Est-ce vous, grand-père? 
V,1 23 A fille... Que veux-tu que je fasse! 
V,1 23 M Est-il vrai que l'hiver commence? 
V,1 24 A Pourquoi demandes-tu cela? 
V,1 24 M C'est qu'il fait froid et qu'il n'y a plus de feuilles... 
V,1 24 A Tu as froid? Veux-tu qu'on ferme les fenêtres? 
V,1 24 M Non... jusqu'à ce que le soleil soit au fond de la mer.  
V,1 25 M Il descend lentement, alors c'est l'hiver qui commence? 
V,1 25 A Tu n'aimes pas l'hiver? 
V,1 25 M Oh! Non. J'ai peur du froid! J'ai si peur des grands froids... 
V,1 25 A Tu sens-tu mieux? 
V,1 25 M Oui, oui; je n'ai plus toutes ces inquiétudes... 
V,1 26 A Veux-tu voir ton enfant? 
V,1 26 M Quel enfant? 
V,1 26 A Ton enfant, ta petite fille... 
V,1 26 M Où est-elle? 
V,1 26 A Ici... 
V,1 26 M C'est étrange... Je ne peux pas lever les bras pour la prendre... 
V,1 26 A C'est que tu es encore très faible... Je la tiendrai moi-même; regarde... 
V,1 27 M Elle ne rit pas... elle est petite... Elle va pleurer aussi... J'ai pitié d'elle... 
V,1 28 G Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que toutes ces femmes viennent faire ici? 
V,1 29 Do Ce sont les servantes... 
V,1 29 A Qui est-ce qui les a appelées! 
V,1 29 Do Ce n'est pas moi... 
V,1 29 G Que venez-vous faire ici? Personne ne vous a demandées... Que venez-vous 

faire ici? Mais qu'est-ce qu c'est donc! Répondez! 
V,1 30 A Ne parlez pas trop fort... Elle va dormir; elle a fermé les yeux... 
V,1 30 G Ce n'est pas...? 
V,1 30 Do Non, non, voyez, elle respire... 
V,1 30 A Ces yeux sont pleines de larmes. Maintenant c'est son âme qui pleure.. 

Pourquoi étend-elle ainsi les bras? Que veut-elle? 
V,1 31 Do C'est vers l'enfant sans doute. C'est la lutte de la mère contre... 
V,1 31 G En ce moment? En ce moment? Il faut le dire, dites! dites! 
V,1 31 Do Peut-être... 
V,1 31 G Tout de suite?  
V,1 32 G Oh! Oh! Il faut que je lui dise... Mélisande! Mélisande! Laissez-moi seul! 

Laissez-moi seul avec elle! 
V,1 32 A Non, non, n'approchez pas...  
V,1 33 A Ne la troublez pas... Ne lui parlez plus... Vous ne savez pas ce que c'est que 

l'âme... 
V,1 33 G Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas ma faute! 
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V,1 34 A Attention... Attention... Il faut parlez à voix basse maintenant. Il ne faut plus 
l'inquiéter... L'âme humaine est très silencieuse... L'âme humaine aime à s'en 
aller seule...  

V,1 35 A Elle souffre si timidement... Mais la tristesse, Golaud... Mais la tristesse de 
tout ce que l'on voit! Oh! Oh!  

V,1 36 A Qu'y a-t-il? 
V,1 36 Do Elles ont raison... 
V,1 36 A Je n'ai rien vue. Êtes-vous sûr? 
V,1 36 Do Oui, oui 
V,1 37 A Je n'ai rien entendu... Si vite, si vite... Elle s'en va sans rien dire... 
V,1 37 G Oh! Oh! 
V,1 37 A Ne reste pas ici, Golaud... Il lui faut le silence, maintenant...  
V,1 38 A Venez, venez... C'est terrible, mais ce n'est pas votre faute... C'était un petit 

être si tranquille, si timidement et si silencieux... C'était un pauvre petit être 
mystérieux, comme tout le monde...  

V,1 39 A Elle est là, comme si elle était la grande soeur de son enfant... Venez. Il ne faut 
pas que l'enfant reste ici dans cette chambre... Il faut qu'il vive, maintenant, à 
sa place... C'est au tour de la pauvre petite... 
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NOTEN 
Hoofdstuk 1 

1. Er is sprake van theater als in een symbolische interactie roluitdrukkend gedrag wordt beantwoord met 
rolondersteunend gedrag, berustend op een gemeenschappelijke afspraak van `als-of'. (PAUL 1971:186) 

2. Onder een operatekst wordt hier verstaan: het geschreven uitgangspunt voor een voorstelling dat zowel de 
notentekst als de tekst van het drama omvat. 

3. Zie voor een beschrijving de betreffende paragrafen in hoofdstuk 3. 

4. De termen hoofd- en neventekst verwijzen naar die delen van het drama die respectievelijk wel of niet door het 
personage worden uitgesproken. 

5. De term ‘muziektheatraal’ fungeert in deze studie als bijvoeglijk of bijwoordelijk gebruik van ‘opera’; het 
betreft dus geen verwijzing naar de term ‘muziektheater’ zoals gebruikt met betrekking tot het werk van 
Wagner, noch naar het Nederlandse muziektheater. 

6. Zie onder andere CARLSON 1985, FISCHER-LICHTE 1985b, HOGENDOORN 1990, PAVIS 1986a, 1992, 1996a, 1996b, 
KOWZAN 1975, 1985, 1992. Beperkt tot de theaterwetenschap weerspiegelt de discussie over de verhouding drama - 
theater wellicht de wijze waarop deze relatie zich in de theaterpraktijk aandient. Een studie naar de verhouding 
tussen theaterwetenschappelijk onderzoek en de opvoeringspraktijk zou hierin meer duidelijkheid kunnen geven. 

7. PAUL 1971 

8. NEUBAUER 1992:8-9 

9. Zie bijvoorbeeld HELBO 1983, 1986, KOWZAN 1975, 1992, MARX 1997, PAVIS 1986, 1996A, ELAM 1980, ÜBERSFELD 
1978, 1981 

10. Zoals Osolsobe opmerkt: theater is semiosis over semiosis door middel van semiosis. OSOLSOBE 1983:1741 

11. MÜLLER 1994 

12. RASTIER 1998:303 
13. ECO 1976:49 
14. GREIMAS & COURTÈS 1987:502-3 
15. Zie onder andere DERRIDA 1967, CULLER 1983, EAGLETON 1983 
16. RICŒUR 1969 

17. GREIMAS 1983 
18. GREIMAS & FONTANILLE 1991 
19. GREIMAS 1987 
20. FONTANILLE 1995a 
21. FONTANILLE & ZILVERBERG 1998 
22. Zie DERRIDA 1967 
23. Afgezien van het tot tekentype versmalde gebruik van de tekenrelaties icoon, index en symbool, die buiten het kader 

van Peirces omvattende semiotiek geplaatst wel erg weinig verhelderen. 

24. VAN BAEST 2000 
25. Het begrip `mentaliteit' is meer geëigend dan `discipline' of `methode', omdat het primair gaat om een allengs in het 

denken geïntegreerde competentie, dus meer dan een inwisselbaar instrument. 

 

Hoofdstuk 2 

1. Zie ook de lemma’s ‘valeur’ en ‘valence’ in FONTANILLE & ZILBERBERG 1998 

2. RICŒUR 1969:20 

3. FLOCH 1985 

4. GREIMAS & COURTÈS 1986:203-204 

5. Hij vermeldt in zijn artikel `La Question du Sujet. le Défi de la Sémiologie' uit 1969 echter nog wél dat het uitstel 
van elke verwijzing naar het sprekend subject terecht is om eerst een tekenwetenschap op te bouwen die haar naam 
waard is. Het differentiële principe van de semiologie en het referentiële principe moeten geduldig uit elkaar worden 
gehaald en daarom is men verplicht de omweg te maken over de structurele analyse van de taxonomische systemen 
om daarna het niveau van de uiting boven het fonologische, lexicale en syntactische niveau op te bouwen. (RICŒUR 
1969:233-62). 
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6. Een poging daartoe is te vinden bij WIJZENBROEK 1987. Zij voegt Genettes narratologische tijdanalyse met Ricœurs 
hermeneutische dialoog. 

7. RICŒUR 1995b:56-7 

8. In aansluiting op Benvénistes Problèmes de Linguistique Générale geeft Ricœur een voorbeeld van de wijze waarop 
langue en parole samen te knopen zijn in een beschrijving van het spreken. De betekenis `nu' wordt naast de 
structurele interpretatie als taalelement alleen gevormd in het ogenblik waarin degene die spreekt zich de zin 
toeëigent om het moment waarop hij spreekt aan te duiden; de betekenis `nu' is telkens uniek: ze verwijst naar de 
enunciatie die haar bevat en uitsluitend daarnaar. Buiten deze verwijzing is het een leeg teken waarvan ieder die wil 
zich kan meester maken: het voornaamwoord blijft daar, in mijn taal, in afwachting als een instrument dat 
beschikbaar is om die taal (langue) in spreken (discours) te doen verkeren, door het feit dat ik me dit lege teken 
toeëigen. (BENVENISTE 1974:81-2) 

9. De opvatting van het teken als verschijningsvorm van betekenis tussen het waarneembare en het begrijpelijke duidt 
overigens op een zekere schatplichtigheid van de semiotiek aan de fenomenologie. En hoewel de semiotiek 
gekenschetst is als een beschrijvende theorie zonder enige ontologische reikwijdte is er toch met name door het 
werk van Paul Ricœur (RICŒUR 1983, 1984, 1985 en 1995a) ten aanzien van de semiotiek van de passies op het 
niveau van de isotopieën en de figurativiteit enige toenadering. 

10. Categorieën en modaliteiten op narratief en op fundamenteel niveau worden aangegeven tussen schuine strepen: 
/willen/. 

11. Vergelijk in dit verband ook Metz’ onderscheid tussen het waargenomene en het benoemde (Zie METZ 1977b) 

12. Bij muziek is dit bij uitstek het geval als de gerichtheid van een bepaald muzikaal proces wordt getextualiseerd als 
“hij gaat naar…” 

13. GREIMAS & FONTANILLE 1991:13. Het moge dus ook duidelijk zijn dat de handelingsgerichte dramatheorieën in de 
lijn van Aristoteles veeleer te beschrijven zijn in de traditionele semiotiek van actantenstructuren, terwijl de theorieën 
die de handeling meer naar de periferie drukken ten gunste van het personage meer gebaat zijn bij een semiotiek die 
ook de betekenisvormen van `gemoedstoestanden' kan genereren. Niettemin blijft dit onderscheid gradueel, zodat 
ook het soort benadering afhankelijk is van de hiërarchische verhouding tussen handelings- en personageperspectief. 

14. De pathemische rol maakt inbreuk op de dispositie, die een aspectuele component draagt, omdat zij voortvloeit uit de 
tensieve onderlaag, terwijl de thematische rol ontstaat uit een cognitieve reconstructie van passionele gedragingen. 
GREIMAS & FONTANILLE 1991:85-86. 

15. Parret bestudeert op zoek naar thematische constanten in de beschrijving van emoties naast Descartes ook 
Malebranche en Condillac. Hij wijst er overigens op dat het structuralisme het subject, het subjectieve en de emotie 
teruggedrongen heeft naar het domein van het `alledaagse' en naar de esthetica, terwijl de emoties tot in de 
achttiende eeuw wel degelijk deel uitmaakten van filosofische bespiegelingen. PARRET 1986:5-6.  

Spinoza speelt ook een belangrijke rol in de emotietheorie van Frijda, die, doordat de fasen in het 
emotieproces zijn genarrativiseerd, grote overeenkomst vertoont met de semiotische schema’s. Greimas, Fontanille 
en Parret adstrueren hun semiotische noties met filosofische en literaire beschrijvingen van emoties. Deze kunnen 
alleen maar winnen bij een tweede ondersteuning vanuit de empirie, zoals Frijda die biedt. 

Frijda onderscheidt in het emotieproces een aantal deelprocessen, die hier - simplificerend - geplaatst 
worden binnen het parcours van een generatief traject. Het appel van de situatie in het analyse-proces, waarin een 
subject een gebeurtenis codeert, komt overeen met de manipulatiefase van de pathemische gesteldheid. In het 
vergelijkingsproces waarin een gebeurtenis op haar relevantie voor een of meer belangen van het subject wordt 
getaxeerd, ligt de combinatie van de protensiviteit en de potentiële waarden van het object besloten. De 
competentiefase (ontvankelijkheid) vindt zijn pendant in de tweede taxering in het diagnoseproces van Frijda, 
waarbij het subject nagaat wat het met de situatie in haar geheel kan doen of niet kan doen. Op grond van deze drie 
fasen wordt binnen het evaluatieproces de urgentie, moeilijkheid en ernst van de situatie berekend: de sanctionering 
van de competentieverwerving. Deze informatie dient ertoe het proces van gedragsplanning te voeden: er wordt een 
verandering in actiebereidheid gegenereerd, te beschrijven als manipulatiefase, en al naar gelang de soort actiebereid-
heid ontstaan fysiologische veranderingen, uitmondend in een performantie, een emotie. Er wordt een - overte of 
cognitieve - actie geselecteerd, welke wordt bepaald door de vorm van actiebereidheid en door andere aspecten van 
de situatie, voor zover de regulatie toestaat dat er gedrag tot stand komt, beschrijfbaar in termen van sanctionering 
of moralisatie. Zoals Parret stelt: emoties zijn oordelen (PARRET 1986:142). 

Een belangrijk aanknopingspunt ligt in de definitie van emotie als een verandering in actiebereidheid. Dat 
wil zeggen: in bereidheid voor acties als zodanig (`activatie'), in cognitieve bereidheid (`aandachtsarousal'), de 
bereidheid om relaties met de omgeving te modificeren of tot stand te brengen (`actietendensen'), of in de 
bereidheid voor specifieke belangenbevredigende activiteiten (verlangens en genoegens). (FRIJDA 1988:485)  

Uiteraard staat een dergelijk, wel èrg globaal besprekingsniveau een incorporering al snel toe. De 
wetenschapstheoretische fundamenten van de psychologie en de semiotiek liggen echter ver uit elkaar. Het is hier 
niet de opzet deze kloof te overbruggen, maar om de parallellen tussen beide benaderingen aan te geven.  
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16. GREIMAS & FONTANILLE 1991:53-55. Het is in dit licht niet verwonderlijk dat de auteurs Descartes aanhalen, die 
volgens PARRET 1986:12 emoties eveneens beschouwt als een geestestoestand en niet als een proces. 

17. Eerder zijn de bestaanswijzen van de actanten weergegeven als gevirtualiseerd (niet conjunct), geactualiseerd (disjunct) en 
gerealiseerd (conjunct). Tot nu toe is de vierde mogelijke junctie buiten beschouwing gelaten: de positie `niet-disjunct'. 
De bijbehorende actantiële rol noemen de auteurs `potentieel' subject. GREIMAS & FONTANILLE 1991:56-58 

18. GREIMAS & FONTANILLE 1991:39-41 
19. De spanning is hierbij essentieel: het verschijnen van de vier modalisaties binnen één modale categorie heeft slechts 

zin in het licht van de opvordering op de thymische massa. GREIMAS & FONTANILLE 1991:44-45. 

20. GREIMAS & FONTANILLE 1991:39-41 
21. ‘In elk geval’, want het is te voorzien dat de semiotiek ook voor de andere modaliteiten dimensies zal onderscheiden. 
22. Spanning kan gezien worden als een empirische belevingscategorie voor de recipiënt, maar is ook te beschouwen als 

een structuureigenschap van een werk. Vanuit dit laatste perspectief wordt `spanning' hier beschouwd. 

23. GREIMAS & FONTANILLE 1991:56. 
24. GREIMAS & FONTANILLE 1991:9-10 
25. De voorbeelden van transformaties zijn op narratief niveau duidelijk te onderscheiden. Zo transformeert bij het 

fetisjisme een geliefd object vaak in een subject: vele vrekken behandelen hun geldkistje als een subject, als een waar 
`alter ego'. GREIMAS & FONTANILLE 1991:61 

26. GREIMAS & FONTANILLE 1991:16-19. Parret wijst er overigens in dit kader terecht op dat deze instantie `ab quo' 
zelf, het existentiële, geen object voor reconstructie is, omdat het onzegbaar is, het veronderstelde elliptische op 
basis van een dubbele `conversie'. Er is dus wel een morfologische en syntactische analyse mogelijk, maar geen 
existentiële. PARRET 1986:62 

27. GREIMAS & FONTANILLE 1991:21-27 
28. PARRET 1986:19 
29. Ook Parret noemt evenwichtsherstel (`rééquilibrage') van pathemische waarden en hun intensiteit een eerste 

principe bij de vorming van emoties. Emotionele parcoursen kunnen ontwikkeld worden als compensatie-program-
ma's, waarbij het zoeken naar evenwicht subjectief en intra-subjectief kan zijn. Zeker als spanning tussen de 
onderliggende modale bepalingen serieus genomen wordt, is het mogelijk de parcoursen te beschouwen als opeen-
volgingen van groei en vermindering van spanning. PARRET 1986:120. 

30. GREIMAS & FONTANILLE 1991:34. Er bestaat eigenlijk geen groot onderscheid tussen de noties `protensiviteit', 
`oriëntatie' en /worden/: de protensiviteit is het eerste modale effect van de scheiding, de oriëntatie is zijn figurale 
eigenschap, en het /worden/ is een product van de instabiliteit in de spanning die de scheiding bevestigt. 

31. Om de drie instanties te benoemen, onderscheiden Greimas en Fontanille: modulatie met betrekking tot de forische 
tensiviteit, modalisatie op semio-narratief niveau en aspectualisatie voor de discursieve manifestatie. Zie GREIMAS & 
FONTANILLE 1991:39. 

32. GREIMAS & FONTANILLE 1991:34-39. 
33. Een eerste thematische constante in alle conceptualisaties met betrekking tot emoties is volgens Parret de beweging 

op de as /euforie/ vs /dysforie/. Het emotionele leven veronderstelt een zekere gevoeligheid, maar wat betreft de 
karakterisering van die gevoeligheid liggen de beschrijvingen nogal uit elkaar. De zwaarst wegende visie is die van 
een relatie tussen waarneming en gevoeligheid, waarmee echter vaak een groot gewicht komt te liggen op de 
exterieur merkbare kwaliteiten, en de subjectiviteit gereduceerd is tot receptiviteit. De uitweg ligt in de combinatie 
met de as /exteroceptief/ vs /interoceptief/, waarbij het gaat om de vraag of het om een externe of interne ervaring 
gaat. PARRET 1986:17-18 

34. GREIMAS & FONTANILLE 1991:30 
35. Deze bepaling komt overeen met in hoofdstuk 4 genoemde eigenschap van het esthetische teken: het reikt diverse 

decoderings-mogelijkheden aan, zonder een van deze mogelijkheden te isoleren en daarmee te prefereren. In 
semiotische termen is er dus nog geen richtinggevende oriëntatie aanwezig, of deze is polyvalent. 

36. GREIMAS & FONTANILLE 1991:39-41. Greimas en Fontanille beperken deze geste te zeer tot de ruimtelijke dimen-
sie: een plaats opvorderen is bij hen ontkennen dat het geen plaats is. Deze formulering is geheel conform het 
postulaat voor betekenis: betekenis ontstaat door verschil, dus de ontkenning gaat vooraf aan de bewering. Het is 
preciezer om uit te gaan van een simultane beweging in tijd-ruimte, waardoor ruimte en tijd als onderscheiden 
dimensies ontstaan, zodat de ontkenning door het subject ook betrekking heeft op de temporele dimensie. Tegelijk 
met het opvorderen van een plaats wordt ook een tijdpositie opgevorderd. 

37. GREIMAS & FONTANILLE 1991:39-41 
38. Zie hiertoe de aansluiting bij Jakobson in verband met de door Zilberberg verdedigde prioriteit van het graduele. 

Discrete eenheden kunnen alleen als eveneens categorische eenheden overgaan in een ander abstractieniveau. 

39. GREIMAS & FONTANILLE 1991:84-85 
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40. BERTRAND 2000:14 

 

Hoofdstuk 3 

1. TARASTI 1986. 

2. FONTANILLE 1995a:6 

3. Voor een overzicht zie WHITROW 1980, DE LAET 1992 

4. Zie ook COQUET 1997. 

5. Dit is wat Peirce beschrijft als een `fait accompli': het `nu' is altijd ongrijpbaar omdat het pas benoembaar is in zijn 
voltooidheid. Bij Derrida is een soortgelijke opvatting te vinden: maar voor Derrida is het heden niet gevormd door 
het verleden en de toekomst, maar door een breuk tussen het heden en dat wat het niet is. Deze breuk doet het 
heden als heden bestaan, en deelt het tegelijkertijd in alles wat men vanuit het heden denken kan. (DERRIDA 
1972:13). 

6. Zie ook COQUET 1997 voor het onderscheid tussen gesubjectiveerde en geobjectiveerde temporaliteit. 

7. Zie onder andere ANKERSMIT 1989, CARR 1986, DE LAET 1992, DELEUZE 1991, ELIAS 1989, GADAMER 1977, 
GRÜNBAUM 1971, HALL 1984, JANKÉLÉVITCH 1963, LYOTARD 1992, PRIESTLEY 1989, VAN PEURSEN 1965, RICŒUR 
1983, 1984, 1985, TURNER 1990, DE WIED 1991, WHITROW 1961. 

8. De `vervolmaking' van de meettijd-vorm vergt een lang historisch proces (waarbij steeds meer abstracties `toch' in 
hun concrete vorm nodig blijken). Eerst is door de noodzaak processen te reguleren `tijd' geobjectiveerd, waardoor 
het een zelfstandig verschijnsel is gaan lijken. Vervolgens wordt vastgesteld dat tijd alleen in ruimtelijke categorieën 
waarneembaar is, om daarna het subject weer binnen het tijdsconcept te positioneren. Deze `bijstellingen' zijn nodig 
gebleken omdat de oriëntatie die de meettijd vooral op natuurwetenschappelijk gebied bood, niet voldeed. Elias 
merkt ten aanzien van dit laatste aspect op dat er daarom allengs ten onrechte een scheiding is gecreëerd tussen de 
fysische en de sociale werkelijkheid. 

9. Zie CP 6.325 voor Peirces kritiek op deze voorstelling. 

10. ELIAS 1989:12-13 
11. Extensies zijn in deze context gereedschappen en instrumenten, waaronder ook communicatiemiddelen.  

12. ELIAS 1989:11-12 
13. FONTANILLE & ZILBERBERG 114-5 
14. FONTANILLE & ZILBERBERG 116-8 
15. FONTANILLE 1998:216 
16. BRANDT 1994:167-8 
17. De kegel ontstaat uit Bergsons idee van coëxistentie van het heden (voorgesteld in de punt van een kegel) en het 

verleden (voorgesteld door de basis van een kegel), een samen-bestaan dat tevens alle tussenliggende fasen en 
afstanden impliceert, als contractie van het uitdijende verleden (uitgebeeld in de kegel), gekeerd op een tijdvlak. Zie 
DELEUZE 1991:59-60. 

18. Binnen het poststructuralisme wordt de tijdvorm als een herhaling in een eeuwig terugkeren gedacht: `C'est à partir 
du déploiement de ce même comme différance que s'annonce la mêmeté de la différance et de la répétition dans 
l'éternel retour'. DERRIDA 1972:18-9. 

19. Zie ELIADE 1954 
20. VON FRANZ 1981:17-18 
21. WHITROW 1980:40 
22. /Anterioriteit/ vs /posterioriteit/ vormen samen de twee termen van de logisch-temporele categorie. Deze categorie 

maakt vanuit het enuncieve (toen) of enunciatieve (nu) nulpunt de constructie mogelijk van een kader voor de 
temporele lokalisatie van narratieve programma's. Deze temporele categorie moet niet verward worden met de 
logische anterioriteit: het kenmerk van een vooronderstelde semiotische grootheid in relatie tot een vooronderstellende 
grootheid. 

23. GREIMAS 1983:93 
24. GREIMAS & COURTÈS 1986:182-183. Peirce betoogt eveneens dat de voor de bouw van het ego veronderstelde 

introspectie een inferentie  vergt waar in het tegenwoordige geen tijd voor is. Als gevolg moet het tegenwoordige 
object dus wel een extern object zijn, aldus Peirce. Een extern object dat `conatief' wordt genoemd omdat het extern 
is, onafhankelijk van de wil van de waarnemer. In het tegenwoordige kan daarom alleen een conatieve houding 
bestaan (CP 5.462). Binnen de filosofie van Lévinas ontstaat het subject juist door de `fatale' continuïteit van de tijd 
te doorbreken. Het betreft een inspanning, de inspanning die een subject moet verrichten om zijn eigen heden te 
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vormen. Zie LÉVINAS 1989. Een dergelijke gedachtegang ligt ook ten grondslag aan de `forische tensiviteit'. 

25. Zie ook DELEUZE 1991, CP 5.460, 5.459 en 2.84. Ook bij Peirce is onmiddellijke tegenwoordigheid psychisch 
vertegenwoordigd door de kwaliteit van gevoel. Zie CP 1.306, 1.307, 1.310, 2.85, 5.44, 5.289 en 6.416 

26. Net als Augustinus deed in zijn Confessiones verwijst Peirce naar muziek als voorbeeld om zijn tijdsbegrip te 
verduidelijken. Bij het horen van een melodie neemt iemand onmiddellijk klanken waar, terwijl hij zich tegelijk 
bewust is van de reeds vertoonde klanken en de vermoedelijk nog te klinken eenheden. Sommige elementen, 
waarnemingen zijn voortdurend en onmiddellijk aanwezig, terwijl andere het synthetiserend bewustzijn van een 
begin, midden en een einde vergen, of zoals Peirce stelt: `Thought is a thread of melody running through the 
succession of our sensations' (CP 5.396). 

27. Zie ook CP 2.86, overigens een fundamentele notie bij Peirce. 
28. Zie CP 2.84 en 5.459-461 
29. Greimas 1983:115-132 
30. Zie ook CP 5.396-7 

31. VON USLAR 1969:78 
32. FONTANILLE & ZILBERBERG 1998: 102 
33. CP 1.167 

34. VON USLAR 1969:76-77 
35. Wat betreft de interne koppeling valt op te merken dat zij een effect van referentialisatie veroorzaakt. Een discours 

van de tweede graad, geplaatst in het verhaal, geeft de indruk dat dit verhaal de `reële situatie' van de dialoog vormt. 
En omgekeerd referentialiseert een verhaal dat ontwikkeld is vanuit een dialoog in het discours, deze dialoog. 
(GREIMAS & COURTÈS 1986:293-4) 

36. Ook Peirce maakt een categorisch onderscheid tussen de polen /onomkeerbaar/ en /omkeerbaar/: `One of the 
most marked features about the law of mind is that it makes time to have a definite direction of flow from past to 
future. The relation of past to future is, in reference to the law of mind, different from the relation of future to past. 
This makes one of the great contrasts between the law of the mind and the law of the physical force, where there is 
no more disticntion between the two opposite directions in time than between moving northward and moving 
southward.' CP 6.127 

37. Zie ook VON USLAR 1969:79-80 
38. /Elle (vouloir) est responsable de l’effet sémantique activité par sa présence et de l’effet  passivité par son absence / 

BRANDT 1992 :47   

39. FONTANILLE & ZILBERBERG 1998:173 

40. VON USLAR 1969:81-82 
41. Toont men een reeks getallen tegelijk met het noemen van een andere reeks getallen, dan worden de reeksen naar 

gelang ze getoond of genoemd zijn onthouden. Hetzelfde geldt voor experimenten met twee stemmen van 
verschillende toonfrequenties die tegelijk te horen zijn.  

42. FRAISSE 1966:659-660 
43. `Inchoativiteit' duidt het in gang zetten van een proces aan. De term maakt deel uit van de aspectuele configuratie 

/inchoativiteit/ � /durativiteit/ � /terminativiteit. Het verschijnen van inchoativiteit in het discours maakt het 
mogelijk de realisering van heel de serie te voorzien of te verwachten. `Terminativiteit' geeft de voltooiing van een 
proces aan. De herkenning van terminativiteit maakt het mogelijk het bestaan van de totale configuratie te 
vooronderstellen. Op het niveau van de semiotische oppervlaktesyntaxis kan het seem /terminativiteit/ de 
realisering van een bepaald handelen aanduiden. 

`Punctualiteit' kenmerkt het proces door de afwezigheid van tijdsduur. Vanuit syntagmatisch oogpunt kan 
punctualiteit ofwel het begin of het einde van het proces kenmerken. `Durativiteit' duidt op de syntagmatische as 
aan, dat een tijdsinterval tussen de inchoatieve term en de terminatieve term volledig door een proces gevuld wordt. 
Paradigmatisch maakt dit seem deel uit van de aspectuele categorie /durativiteit/ vs /punctualiteit/. De durativiteit 
kent nog een nadere categorisering. Eenzelfde tijdsinterval kan immers met identieke of vergelijkbare grootheden 
gevuld worden, die op hetzelfde afleidingsniveau liggen. Zo ontstaat `discontinue durativiteit' (of iterativiteit) als 
tegenstelling met `continue durativiteit' die het kenmerk vormt van maar één proces. Voorbeelden zijn respec-
tievelijk: `Ik ga iedere dag fietsen' en `Ik heb altijd pech'. 

`Voltooidheid' is het aspectuele seem dat overeenkomt met het terminatieve aspect van het proces en tegelijkertijd 
de - vooronderstelde - duratieve term actualiseert. `Onvoltooidheid' duidt daarentegen het seem aan, dat 
correspondeert met het duratieve aspect en dat tegelijkertijd de afwezigheid actualiseert van een relatie van 
vooronderstelling met het terminatieve aspect. 

44. FRAISSE 1966:677 
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45. CP 1.377. 
46. De vraag of het vermogen tot temporele synthese genetisch en/of cognitief is opgebouwd valt buiten het bereik van 

deze studie: voor zover het om betekenisvorming door temporaliteit gaat is deze vraag ook niet relevant. 

47. ELIAS 1989:7 

48. Zie over de geschiedenis van de `tijd' in de westerse cultuur, onder andere als machtsinstrument, met name AN-
KERSMIT 1989, DE LAET 1992, ELIAS 1989, HALL 1984, PRIESTLEY 1989 EN TURNER 1990. Overigens zou het de 
moeite lonen de tijd als machtsmiddel te vergelijken met de wijze waarop de ruimte zich als 
disciplineringinstrument historisch ontwikkelt. 

 

Hoofdstuk 4 

1. Zie hiervoor onder andere BERTRAND 2000, FONTANILLE 1999, ROZIK 1992 

2. Zie onder andere VAN LUXEMBURG 1982:172 

3. In deze studie wordt een onderscheid gemaakt tussen personages, krachten in het medium drama, en rolfiguren, die 
het medium theater bevolken. 

4. Zie SUGIERA 2002:225 

5. `Theater ist nur und nur das ist Theater, wenn in einer symbolischen Interaktion ein rollenausdrückendes Verhalten 
von einem rollenunterstützenden Verhalten beantwortet wird, das auf der gemeinsamen Verabredung des `als-ob' 
beruht'. (PAUL 1971:186) De term `symbolisch' ontleent Paul aan het symbolisch interactionisme uit de sociaal-
psychologische theorie van G.H. Mead en is niet gelijk aan het symboolbegrip bij Peirce. 

6. Verderop in dit hoofdstuk zullen de relatie tussen acteur en rolfiguur en de communicatieve status van deze relatie 
aan bod komen. 

7. Zie hoofdstuk 5 voor een uitwerking van deze begrippen met betrekking tot muziek   

8. HOGENDOORN 1976:12 

9. Zie FISCHER-LICHTE 1983:III,39 

10. ARISTOTELES 1986: III  48a23-24, VI 49b31-33, 50a11 
11. Het begrip `functie' wordt hier gebruikt om het pragmatische aspect van een semiotische relatie aan te duiden. 
12. Zie in dit verband o.a. INGARDEN 1960, ALTER 1979, 1981 
13. ECO 1989 
14. De term `intrige' is gereserveerd voor de door de auctor geconstrueerde handeling. Het begrip komt overeen met 

Aristoteles` `mythos'. (ARISTOTELES 1986: VI, 50a4-5) 

15. Zie HOGENDOORN 1976 
16. Met het bovenstaande wordt enigszins afgeweken van Hogendoorns simultaneïteit-begrip, in zoverre hij simultane 

aspecten voor het `speelbare' reserveert. HOGENDOORN 1976:167-179, met name p.178. Dat een lezer zich immers 
van situaties in een roman of episch gedicht min of meer duidelijk voorstellingen kan maken stoelt op een andere 
code dan de theatrale. 

17. Zie onder meer PAVIS 1996b, SALTZ 2001. Zie voor een discussie over de verschillende verhoudingen tussen drama 
en theater CARLSON 1985.  

18. LEHMANN 1997 
19. JAKOBSON 1960 
20. Een bijkomend voordeel van Jakobsons model ligt in de mogelijkheid ook historische theaterstijlen aan de hand van 

dominantieverhoudingen in de externe communicatie aan te geven: dominant referentieel is bijvoorbeeld het 
Realisme van Stanislavsky, met de emotieve functie als goede tweede; Brecht beoogt met zijn episch theater vooral 
een conatieve functie te vervullen, maar dan wel met de referentiële functie als goede tweede; bij het 
Postmodernisme overheersen metalinguale functies, et cetera. Deze voorbeelden zijn binnen dit bestek uiteraard te 
kort uitgewerkt. Verfijningen zijn mogelijk (en noodzakelijk) door ook de andere functies in hun hiërarchische 
verhouding tot de dominant te betrekken. 

21. ROZIK 1993 
22. FISCHER-LICHTE 1983, I: 202 
23. FISCHER-LICHTE 1983, I: 22,23 
24. Zie FISCHER-LICHTE 1983,I, II en III 
25. Er doet zich echter een moeilijkheid voor aangaande de status van het theatrale systeem. Wat maakt een component 

uit dat systeem theatraal? Nu is het criterium voor het theatrale vaak óf te ruim óf te beperkend. Fischer-Lichte 
hanteert de te ruime voorwaarde: `A belichaamt X, terwijl S toekijkt' (FISCHER-LICHTE 1983, I:199). Daarenboven 
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kunnen alle andere codes deel uitmaken van het theatrale systeem, waardoor het `open' blijft: telkens kunnen er 
codes toetreden die bij het `vorige' systeem niet denkbaar waren. Hoewel Fischer-Lichte de componenten van het 
theatrale systeem terecht deduceert uit verschijnselen die dat systeem omgeven, verschuift de claim naar 
universaliteit1 toch naar een andere positie: de theoretische constructie van het specifiek theatrale in het systeem blijkt 
gebaseerd op generaliserende projecties vanuit de verzameling van alle theatrale normen. Fischer-Lichtes theatrale sys-
teem wordt hier gezien als een `meta-norm', een nuancering die aansluit op het begrip van semiosis. In de semiosis is 
het theatrale systeem te beschouwen als een `ground' die weliswaar tot formulering van later deduceerbare wet-
matigheden kan leiden, in de vorm van Peirces legisign, argument of symbool, en combinaties daartussen. Deze 
`ground' houdt echter de `deur' open voor een iconische relatie die als een luis in de pels het systeem tot aanpassing 
irriteert. Zo opgevat vormen werk, norm en systeem een open netwerk van coderingen; open door voortdurende 
opname van `Fremdkörper' en een netwerk, omdat de codering niet alleen in deductieve richting, maar ook in 
inductieve en abductieve richting plaatsvindt. 

26. Zie GREIMAS & COURTÈS 1979, 1986, 1987 
27. Ook Pfisters bekende onderscheid tussen interne en externe Kommunikation is op deze dubbele articulatie gebaseerd 

(PFISTER 1977:201). Gecombineerd met het Jakobsons communicatiefuncties is het dan mogelijk enige helderheid te 
creëren van de communicatieve functies in drama en theater: 

 

Communicatiesituatie drama: 

Referentieel: dramatische Context (fictieve wereld) 

Poëtisch: dramatische enunciatie ((taal-)-handelingen) 

Metalinguaal: dramatische codes (spreekwijze: verzen) 
Intern 

Personage 

(kracht) 

Fatisch: aanzet en onderhouden dramatisch contact 

Personage 

dramacontext (andere werken, ‘natuurlijke’ wereld) 

Taaluiting 

Schrijftaal 
Extern

Destinator 

Auctor 

aanzet en onderhouden leeshandeling 

Destinatiaire 

(lezer) 

 

Communicatiesituatie theater: 

theatrale context (fictieve wereld) 

theatrale handeling 

codes theatrale handelingen 
Intern Rolfiguur 

aanzet en onderhouden contact 

Rolfiguur 

theatercontext (andere opvoeringen, ‘natuurlijke’ 
werkelijkheid) 

Stijl voorstelling 

Theatercode 
Extern

Makers / 

acteurs 

aanzet en onderhouden  contact 

Publiek 

 

Het behoeft geen betoog dat de corresponderende functies van interne en externe communicatie met elkaar in 
spanning kunnen staan.  

28. Naar analogie met de theatercode is binnen de theatraliseringscode eveneens te onderscheiden in systeem, norm en 
werk. Het systeem omvat dan alle mogelijke constructieregels alsmede het repertoire van tekens en betekenissen 
waarop deze van toepassing kunnen zijn. De norm is een historisch gebonden selectie uit dit systeem, terwijl het 
werk ook hier een specifieke actualisering van norm en normdoorbreking betreft. Net als bij de theatercode is sprake 
van een open netwerk van coderingen. Het is dan ook heel wel mogelijk dat de theatraliseringscode in eerste 
instantie `tekort schiet' bij analyse, maar in tweede instantie (na bijvoorbeeld een eerste opvoering) wél voldoet. 

29. VAN HEUSDEN 1991:88 
30. Een extreme vorm van talige iconiciteit is te vinden in Rijnders' WOLFSON, DE TALENSTUDENT (1984). 

31. DURAS 1984:33 
32. DURAS 1984:38-39. Een dergelijke spanning kan nog sterker twijfel zaaien, als één personage van identiteit 

verschuift, zelfs in de neventekst, zoals aan het einde van Botho Strauß' BESUCHER. Daar doet de vraag zich voor 
waarin de iconiciteit bestaat, wanneer de `Toeschouwer' zijn vermomming van toeschouwer weggooit, zijn geliefde 
omhelst en dan weer als `Max' wordt aangeduid. Ook op het meta-dramatische niveau worden de relaties 
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geproblematiseerd als Max vervolgens in zijn rol als `acteur' het toneel oploopt en de frase uit het begin herhaalt: `Ik 
weet niet of u zich mij nog herinnert-'. STRAUß  1990:98-99. 

33. Zie Coseriu's indeling in `systeem', `norm' en `werk' bij FISCHER-LICHTE 1983,I:202 noot 1. 
34. “Die sprachliche Zeichen des Dramas sind also immer dann in theatralische Zeichen der Schauspielkunst zu 

transformieren, wenn die theatralischen als Interpretanten für sie zu fungieren vermögen” en: “Äquivalenz ist dann 
gegeben, wenn die Aufführung sich als Interpretant für die mögliche(n) Bedeutung(en) des zugrundliegden Dramas 
verstehen läßt” (FISCHER-LICHTE 1983:III,38 en 48) 

35. Daarnaast moet worden opgemerkt dat het «weten» dat ten grondslag ligt aan de uiting van de destinator niet 
identiek is aan dat van de destinataire.  

36. Vergelijk ook het ‘inferentiëel wandelen’ waarover Eco spreekt (ECO 1989:146-60). 
37. Hoe bindend een dergelijk voorschrift kan zijn, bewees Beckett die een Nederlandse opvoering van EN ATTENDANT 

GODOT verbood als deze door vrouwen gespeeld zou worden. 

38. Zie voor diverse functies van narratieve inbedding onder andere CHAMBERS 1984. 
39. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat het naast elkaar bespreken van de verbale en de muzikale code geenszins 

verdere verwantschap tussen beide impliceert.. 

40. LYOTARD 1984:81 
41. Zoals Anderson beweert: een kunstenaar veronderstelt geen oplossingen voor conceptuele problemen, noch voert 

hij zuivere representatie uit; hij impliceert door te proberen een probleem uit te drukken, een leegte te belichamen, 
hetgeen Peirce `embodiment' noemt (5.129). Zie ANDERSON 1987:62-63. 

42. MARX 1997:117 

43. LYOTARD 1992:103-104 
44. MARX 1997:115-116 

45. GREIMAS & FONTANILLE 1991:21-27 
46. MARX 1997:118 

47. ALEXANDRESCU 1993:67 
48. PARRET 1991:216 
49. Zie TAN 1991 

50. In de terminologie van Frijda betreft het hier een assimilatiebelang: het vermogen een stimulus te kunnen 
inpassen in een code en er adequaat op te kunnen reageren. 

 

Hoofdstuk 5 

1. LIDOV 1986:578 

2. Voor een overzicht van diverse muzieksemiotische werken raadplege men onder andere CUMMING 2004, MONELLE 
1992, ECHARD 1999, JIŘANEK 1985, NÖTH 1985, SCHNEIDER 1980, NATTIEZ 1993, TARASTI 2002. 

3. Zie ook Subotnik die wijst op het gevaar dat betekenistoekenning alleen op de muzikale structuur leidt tot devaluatie 
en demystrificatie van de sociale en culturele waarden van muziek (SUBOTNIK 1991) 

4. Het fugathema in C# mineur uit Bachs Wohltemperierte Klavier werkte volgens Tarasti voor tijdgenoten als een 
semantisch teken voor het kruis en Christus. (TARASTI 2002:6-7). 

5. AGAWU 1991, HATTEN 1994. 

6. Zie bijvoorbeeld SCHNEIDER 1980. 

7. Er bestaan ook beschrijvingswijzen die men `meta-muzikaal' zou kunnen noemen, in analytische methoden van bij-
voorbeeld Schenker, Lidov of Jackendoff & Lerdahl. Het verklarend karakter van deze `meta-muzikale' descripties 
laat zich echter ook alleen door middel van taal verstaan. 

8. Er bestaan diverse auteurs die muzikale betekenis en beschrijving van muziek wèl gelijk stellen. Imberty bijvoorbeeld 
beperkt zich niet tot een werkimmanente muziekanalyse, maar zet muziek en uitspraken van theoretici met elkaar in 
relatie, en leidt van het laatste gedeeltelijk de `betekenis' van muziek af, terwijl hij in vocale muziek de taaltekst als 
referent beschouwt. IMBERTY 1973:175-195. KARBUSICKY 1987b beschouwt het `metaforisch' beschrijven van 
muziek als haar betekenis. 

9. MEYER 1956:35 

10. SPEELMAN 1995:58 
11. TARASTI 2002:21 
12. De volgende indeling, ontleend aan Bright, wordt op het semantisch vlak gehanteerd. Bright onderscheidt een 
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exosemantische structuur voor buitenmuzikale referentie (klankschildering) en een endosemantische structuur voor 
binnenmuzikale referenties. De laatste categorie is verder verdeeld in inter- en intra-muzikaal voor respectievelijk 
referenties binnen hetzelfde werk en naar een ander muzikaal werk. Zie ook NÖTH 1985:393. 

13. Hier is de term `vormings-intentie' gebruikt in plaats van `vorm-intentie', omdat de intentie primair georiënteerd is 
op het vormen, niet op het resultaat van het vormen. 

14. De termen `culturele eenheid' en `collectief bewustzijn' zoals omschreven door Mukařovsky en Eco. Zie 
MUKAŘOVSKÝ 1976, ECO 1976:49,62,67,73 

15. TARASTI 1994:19. Vergelijk ook Kunst: “Convention is a phenomenon that may be explained by suitable theories 
(e.g. the theory of games, as in Lewis 1969), but within the convention-governed semiotic systems conventional laws 
obtain just because once and for all, in some beginning, some decision, some agreement has been arrived at which, 
within the system, can only count as arbitrary, but which on the other hand has become the basis of conventional 
laws”. (KUNST 1978: §1.2.3) 

16. TARASTI 1994:17-19 
17. Deze opvatting ligt in het verlengde van de esthetische semiosis bij Peirce. 
18. PARRET 1983:21. 
19. De parallel met Peirces onderscheidingen van het hypoïcoon is evident: het beeld representeert; de analoog `arti-

culeert' een gelijkvormigheid; en de metafoor `presentificeert' een nieuwe betekenis door het in gang zetten van een 
semiosis. 

20. FALTIN 1985:95. Wellicht ten overvloede: muzikale representatie is niet uitgesloten. Zie onder andere KIVY 1991. 
21. TARASTI 2002:18-19. In Greimas’ theorie is de existentialiteit van tekens een soort deixis, een referentie naar de ik-

hier-nu-momenten, meer precies de situatie waarin een persoon op een bepaalde tijd en plaats zich bevindt. ‘Situatie’ 
als existentieel semiotische concept verwijst altijd naar een bepaalde bijzonderheid. Zij omschrijft dus niet zozeer 
een causale keten van gebeurtenissen als wel een continue vermenging van verschillende soorten gebeurtenissen 
(Heideggers concept van in-der-Welt-sein, dat deel van de wereld waarmee iemand in relatie treedt). De situatie bestaat 
altijd uit een speelruimte van verschillende factoren, te vergelijken met een toon, gerealiseerd als combinatie van 
toonhoogte, duur en timbre. (TARASTI 2002:71-2) 

22. Vergelijk Assafjews concept van ‘intonering’ (ASSAFJEW 1976) 
23. Zie ook NOSKE 1969 
24. In de existentiële semiotiek zoals voorgesteld in TARASTI 2002 speelt dit aspect een prominentere rol. 
25. TARASTI 2002:75-7 
26. Onder een `stem' wordt hier een instrumentpartij verstaan, dus niet alleen de vocale partij. 
27. Het begrip intoneringspotentieel is gekozen naar analogie van het ensceneringspotentieel voor het drama. 

Intoneringspotentieel omvat het geheel van mogelijke uitingsvormen die als interpretanten resulteren uit de 
toepassing van een code die de muzikale uitvoering bestuurt.  

28. Wel krijgt het performatieve karakter van muziek - zeker de laatste jaren - steeds meer musicologische aandacht.  
29. De status van de `ik'-component zal verder worden beschreven en geproblematiseerd in het volgende hoofdstuk. 
30. GROUT & PALISCA 2001:320 
31. DAHLHAUS & EGGEBRECHT 1985:178 
32. De specifieke combinatie van de verbale en de muzikale code zal besproken worden in het volgende hoofdstuk, 

gewijd aan de muziekdramatische tekst. 

33. Het Barokorkest bestaat globaal uit twee groepen: instrumenten die de zogenaamde basso continuo uitvoeren, zoals 
het klavecimbel, en de melodie-instrumenten. Doorgaans leidt de kapelmeester het orkest vanaf het klavecimbel. Pas 
in de 19e eeuw komt de dirigent als orkestleider op. 

34. BARTHES, 1973 
35. LIDOV 1999: 74-75, 154-155 
36. In zekere zin heeft dit uitgangspunt een reductionistisch aspect: het materiaal is in een kunstwerk altijd gevormd, 

maar niet altijd als semiotisch element. Zie Mukařovsky ‘Intentionality and Non-Intentionality in the Arts’ in: 
MUKAŘOVSKY 1978:89-128 

37. Het begrippenpaar waarnemer/deelnemer is ontleend aan KATTENBELT 1993, die deze termen hanteert voor 
Habermas zijn onderscheid binnen de performatieve instelling van de sociale wetenschapper. Zie ook hoofdstuk 3. 

38. De termen `subjectiverend' en `objectiverend' worden gebruikt in de betekenis van respectievelijk `een subject 
vormend' en `een object vormend'. 

39. Zie ook LIDOV 1999:182 
40. Zie ook DE GROOT 2004:164 
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41. BRILLENBURG-WURTH 2002:229 

 

Hoofdstuk 6 

1. Zie MAYER BROWN & WILLAMS 2004. 

2. Zie FISCHER 1982:3. Ook Mattheson schrijft in zijn Der Vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739: p. 219 `Es 
hat also derjenige, welcher eine Oper mit Melodien versehen will, auf nichts so sehr sein Augenmerck zu richten, als 
auf die lebhaffteste Ausdrückung der vorkommenden Leidenschafften'. 

3. Mozart schrijft in 1781 aan zijn vader: `Bey einer opera muß schlechterdings die Poesie der Musick gehorsame 
Tochter seyn'. (geciteerd bij FISCHER 1982:4.) De diverse dominantie-verhoudingen tussen muziek en drama zijn 
onder andere te volgen in WEISSTEIN 1969 en in WINN 1981. Een argument ten gunste van de muziek als 
dominante factor geeft Burrows. Hij betoogt dat muziek historisch gezien altijd de krachtige agressor geweest is, de 
aanleiding voor hervormingen waarbij de tekstbetekenis een handje geholpen moest worden. Een seconda practica is 
nooit ten aanzien van de restauratie van muziek geformuleerd (BURROWS 1990). 

4. Een syncretische aanpak wordt onder meer door Baléa bepleit in BALÉA 1982. 

5. PAUL 1971:186 

6. HOSOKAWA 1986 

7. VAN DIJK 1978:75-7. Om in deze context verwarring te voorkomen is Van Dijks term `handeling' hier vervangen 
door `intrige'. Het begrip `handeling' wordt gereserveerd voor de situatie-gebonden tekenoverdracht via personages, 
terwijl `intrige' de plot-compositie op auctorieel niveau aanduidt. 

8. Ook hier zijn dan echter weer verdere nuanceringen nodig, bijvoorbeeld voor Schönbergs opera-oratorium MOSES 
UND ARON, dat voor de derde, laatste akte alleen uit tekst bestaat. 

9. DAHLHAUS 1989b:102 

10. Ook de functionele verdeling in recitatief en aria is voor een deel terug te voeren tot de verschillende aard van de 
symboolsystemen. 

11. In de instrumentele betekenis die Hall geeft. Zie hoofdstuk 3 
12. ROZIK 1992 
13. PARRET 1988:166-171 
14. Zie BURROWS 1990 
15. Sachs heeft een soortgelijk onderscheid aangebracht in `melogenisch' en `logogenisch' om respectievelijk het 

ontstaan vanuit de muziek en vanuit het woord aan te geven. In een secco recitativo is sprake van logogenische 
spreekpatronen. SACHS & HAMBURG 1986:12-3. 

16. Dat de informatieve functie die taal kan vervullen vaak wordt weggedrukt door vocale betekenissen wordt onder 
meer door ROBINSON geschetst. Robinson wijst er - expliciet chargerend en generaliserend - op dat cruciale 
momenten in de handeling van de opera vaak ook in volume en hoogte het sterkste zijn. Daardoor is opera `het 
minst uitgesproken wanneer hij het meest te zeggen heeft'. De articulatie die informatieve betekenissen genereert 
door discontinuïteit in klank komt in vele gevallen in spanning te staan met vocalisatie, gericht op klankcontinuïteit. 
Het lang aanhouden van klinkers (vanuit de opvatting dat eigenlijk alleen klinkers zingbaar zijn) bevordert 
bijvoorbeeld de cognitieve verstaanbaarheid van een operatekst niet. In de Italiaanse taal eindigen de meeste 
woorden op klinkers, waardoor de schade wat de articulatie betreft relatief beperkt blijft. Het verklaart voor een deel 
de geschiktheid van deze taal voor opera, en specifiek het belcanto. 

17. DAHLHAUS 1971 en 1991 
18. DAHLHAUS 1971:16, SCHMIDGALL 1977:10-12. 
19. DAHLHAUS 1989:285, 1989b 
20. KATTENBELT 1993:67-68. Kattenbelt benadrukt overigens dat de klassieke verdeling lyrisch, dramatisch en episch 

door hem ideaaltypisch gebruikt zijn. 

21. DAHLHAUS 1989:30 
22. Het semiotisch subject moet niet verward worden met de uitvoerende mens waarvan een tekst sporen kan bezitten 

in de vorm van lichamelijke hoedanigheden als ademhaling, bewegingssnelheid en dergelijke. 

23. Het gaat hier niet om de ‘ster’-performer of om de musicus in het episch theater, want dan is de subjectpositie ook 
samengesteld, vergelijkbaar met de positie in opera. 

24. Poizat stelt zelfs dat de zelf-ontkenning van de operazanger als subject in zekere zin voorwaarde is om zichzelf 
aan het publiek over te geven als puur stem. Deze ontkenning helpt de incongruentie  tussen zanger, zijn fysieke 
verschijningsvorm en zijn rolfiguur op te heffen (POIZAT 1992:34-35). 
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Hoofdstuk 7 

1. BERTRAND 2000:58-9 

2. Het is evident dat een interpreet de tekenproductie van een auctor moet ondersteunen: zonder de interpretatie van 
deze constructie bestaat deze zelfs niet eens. Codering en decodering zijn immers wederzijds van elkaar afhankelijk. 
Dat er sprake kan zijn van een werkimmanente tekenproductie veronderstelt dus uiteraard de interpretatie. Het 
antwoord op de vraag waar de tijdvorm van de recipiënt gebleven is ligt dus eveneens in de constructie van de 
auctor besloten. 

3. Zoals eerder in hoofdstuk 3 is opgemerkt: temporaliteit is niet een ding, het is een concept dat gerepresenteerd moet 
worden. (Zie ook SCHLEIFFER 1983:877) 

4. Als de auctor in Duras' SAVANNAH BAY bij de neventekst “kennelijk het meisje van de Witte Steen, degeen van 
Madeleines kinderen, die de moeder is van de Jong Vrouw*”  in de bijbehorende noot schrijft: “*Ik ben persoonlijk 
deze stelling toegedaan (M.D.)” (DURAS 1984(1983):39), dan lijkt de instructie een andere status te krijgen. Wat 
echter als instructie aan de mogelijke actrice wordt meegegeven is de activiteit van het zoeken naar een oplossing. In 
een ander voorbeeld: `(twijfelt)' tegenover `(ik twijfel eraan wat zij op dit moment moet doen)' is een vergelijkbare 
verschuiving te zien. De auctor beoogt in dit geval misschien een twijfel bij de actrice in plaats van bij het door haar te 
spelen personage, maar dat doet er niet toe voor de status van de instructie áls instructie. 

5. Zie hierover ook hoofdstuk 3. 

6. Uiteraard valt de semiotische (en ook temporele) status van de grafische tekens eveneens ter discussie te stellen, 
zoals Derrida meermaals heeft gedaan. 

7. ÜBERSFELD 1978:192-3 

8. Zie STEINBECK 1970. 

9. Theoretisch is het moeilijk met deze verschillen rekening te houden. Het hiervoor geschetste onderscheid tussen 
gebeurtenis en toestand is op zich genomen bijvoorbeeld minder geschikt voor diverse versdrama's. Juist de esthetische 
waarde van de taalhandeling en de daarin vervatte fluctuaties van spanning en ontspanning zijn dan relevant, niet de 
vaststelling dat er `niets' gebeurt. Noemt men daarom op basis van Coseriu alle mogelijke  elementen van een 
bepaalde verzameling `systeem'; en de daarvan in een bepaalde periode gebruikte elementen `norm', dan dient 
daarbij bedacht te worden dan iedere categorisering van een systeem zélf al genormeerd is: zowel het systeem als de 
systematisering zijn niet a-historisch denkbaar, maar vervolmaken in het beste geval de contemporaine norm van 
systeembouwen. Peirces begrip `semiosis' geeft deze historiciteit adequaat weer. 

10. ARISTOTELES 1986:49b9 
11. Zie LINK 1977, of ELAM 1980 
12. Zie voor een bespreking van dit aspect bij Tornton Wilder: SZONDI 1965(1963): 146-154 
13. Zie HOGENDOORN 1976 waar ruim aandacht is besteed aan het verschijnsel speeltijd versus gespeelde tijd. 
14. Het gaat uitdrukkelijk om fysieke processen. Als aangegeven wordt: `zij kijken elkaar een minuut roerloos aan, dan 

wordt de tijdsduur die de interactie vereist (om elkaar roerloos aan te kijken) als maatstaf genomen, niet de 
chronometrische (een minuut). Zie HOGENDOORN 1976. 

15. HOGENDOORN 1976 
16. Voor een uitgebreide studie naar simultaneïteit in drama en theater zie HOGENDOORN 1976 
17. Zie ook BRANDT 2002:5, voor een afwijkende opvatting over continuïteit. 
18. Zie GEORGE 1980 
19. Zie PRIESTLEY 1989 
20. Zie ÜBERSFELD 1982 
21. Analoog aan de motivering voor temporalisatie die GUYAU 1963 (1902) aangeeft. Zie hoofdstuk 3. 
22. Deze omschrijving is in overeenstemming met de uitleg die Ricœur geeft van Aristoteles' begrip `begin'. Het begin is 

niet gedefinieerd door een afwezigheid van een antecedent, maar als afwezigheid van noodzakelijkheid in de 
opeenvolging. RICŒUR 1983:81 

23. Aan beide vormen van spanning heeft Van der Kun reeds in 1938 uitvoerig aandacht besteed. Zie VAN DER KUN 
1970 (1938) 

24. Zie WILKINSON 1980:28-29 

25. Expositie en dramatische inleiding kunnen samenvallen, maar dat hoeft niet. 
26. Zie CHATMAN 1978, waarin aandacht besteed wordt aan de wijze waarop een bepaald tekstsegment als lees-`model' 

voor andere segmenten fungeert. 
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27. PRIESTLEY 1989(64) 
28. ÜBERSFELD 1981 
29. Hiermee is uiteraard niet bedoeld dat de poëtische functie alleen op het niveau van de presentatie werkzaam zou 

zijn: zij is immers op alle niveaus te onderscheiden. 

30. Voor een uitgebreide beschrijving van het begrip `personage' zie HAMON 1972. 
31. Dat geldt ook als een personage zogenaamd uit de situatie stapt en commentaar levert. Het `ik-hier-nu' stapt immers 

met hem mee naar de inbeddende of ingebedde situatie. 

32. HAMBURGER 1968, WEINRICH 1964  

33. Pfister spreekt van een personage `deren völlig rationaler und bewußter Eigenkommentar (...) auf eine episch 
vermittelnde Kommentarinstanz verweist, die "durch sie hindurch" die Figur in ein vorgegebenes Wertgfüge 
einordnet'. PFISTER 1977:248. Pfister hanteert de oppositie transpsychologische versus psychologische 
personageconceptie categorisch, dat wil zeggen: transpsychologische personages bevolken met name het klassieke 
drama, terwijl een psychologische personageconceptie bijvoorbeeld in het realistische en naturalistische drama voor-
komt. Zie PFISTER 1977:247-249 

34. Pfister neemt bijvoorbeeld aan dat in de monoloog sprake is van een opheffen van de tijd: `Da diese innerpsychi-
sche Vorgänge chronometrisch überhaupt nicht mehr zu erfassen sind'. PFISTER 1977:373. Deze aanname 
veronderstelt een vervanging van het personage door een mensbeeld . 

35. Het spreken wordt gezien als één van de mogelijke handelingen die het subject kan uitvoeren om zijn doel te 
bereiken. De spreektaalhandeling wordt opgevat als een element van alle handelingen en niet alleen van de taal. Zie 
ook  ROZIK 1989:44-5 

36. Een soortgelijk probleem doet zich voor bij de opera ten aanzien van het `zingen' van het personage. 
37. Zie bijvoorbeeld PERRY 1979 
38. Deze eigen-aardigheid houdt overigens zeker niet in dat speeltijd en gespeelde tijd in het theater zouden 

samenvallen. Zie HOGENDOORN 1976. 

39. Zie GENETTE 1972 
40. Zie VUILLAUME 1990:51  
41. PARRET 1979:47 (drukfouten zijn gewijzigd). Parrets onderscheid kan aanleiding zijn tot misverstanden met 

betrekking tot de gebruikte terminologie. Hier wordt zijn onderscheid als volgt opgevat. Zowel deixis als ostensie 
zijn woordelijk aanwijsbaar in taal. Deiktische woorden zijn pas in hun concreetheid te interpreteren indien men de 
situatie van de taaluiting kent. De woorden `ik', `hier' of `nu' kunnen pas binnen de situatie waarin ze geuit worden 
een aanwijzende betekenis ten opzichte van concrete entiteiten krijgen. Bij deixis volstaat daartoe het uiten van de 
woorden. Ostensie behoeft echter bovendien een tonende handeling (of positie) als aanvulling op de uiting. Het 
tonen waarop de ostensie stoelt, is niet te verwarren met `vertonen'. Als twee door dorst geteisterde mensen door 
een woestijn lopen, en de een zegt tegen de ander: `Daar is water!' dan bestaat de ostensie in het aangeven van de 
positie waar het water zich bevindt en niet in het vertonen van vreugde. Op deze wijze worden Parrets begrippen 
althans hier opgevat. 

42. Zie voor een uitvoerige bespreking ROTH & LAWLESS 2002 
43. PARRET 1979:48 
44. Bijvoorbeeld in SERPIERI 1981 en PAVIS 1981.  Bij beide wordt aan de deiktische factoren in zowel drama als theater 

een alomvattende segmenteringskracht toegekend. 

45. HANDKE 1966:28. 
46. CURETON 2002:38 
47. Zie onder andere PFISTER 1970:367 
48. GROUPE µ 1990:167. 
49. JANKÉLÉVITCH 1963:.2-42 
50. JANKÉLÉVITCH 1963:42 
51. Zie over deze problematiek onder andere PAVIS 1976, 1981. 

52. De termen `bedrijf' of `acte' worden hier niet gebruikt, omdat ze niet op materialiseerbare gronden te 
onderscheiden zijn en vooral voor een narratieve segmentering van het drama in een tekst zijn aangebracht. In 
veel gevallen stemmen de actegrenzen overeen met de extradiëgetische begrenzingen. 

 

Hoofdstuk 8 

1. CARLSON 1985. Zie ook HOGENDOORN 1990 
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2. DUNSBY 1997:12-3 

3. JOHNSON 1997:5. Zie ook KIVY 2002:202-50 en TARUSKIN 1995 

4. KLEIN 2000b:81-2 

5. JOHNSON 1997:6. Zie ook REINER 2000:76. ‘Instead of relying on the information that may be found in a score, a 
more direct way of establishing composers' concerns, strategies, and interests is to draw from their theoretical work. 
It was mentioned in the introduction that particularly in the twentieth century many well-known composers have 
written about musical time, and that the abundance of material indicates that composers play a prominent role in the 
study of musical time. The sheer quantity of material, however, prevents a close examination of each of these texts. 
Instead, two important contributions, one may well call them classics by now, are presented in the following as case 
studies: Igor Stravinsky's Poetics of Music  and Karlheinz Stockhausens ...Who Time Passes. (REINER 2000:134) 

6. KLEIN 2000b:81 

7. SPEELMAN 1995:48-9 

8. CAZABAN 2000:35 

9. CAZABAN 2000:35-7 

10. GREIMAS & ZILBERBERG 1998:116-8 
11. Het schema is overigens reeds eerder gebruikt in Mukarovsky's studie met betrekking tot de semantische context. 

Zie VELTRUSKÝ 1976. 

12. TARASTI 1987d:119-120 
13. Met deze drie categorieën is het mogelijk om het gebruik van de term `Verdichtung' expliciet te maken: `muzikale 

dichtheid'. Deze notie definieert zich als intensieve 'verlevendiging' van de muziek door energie en uitdrukking. Het 
is precies deze dichtheid die Mozart van de Italiaanse operas uit zijn tijd onderscheidt, Beethoven van Cherubini, 
etc. Het zou een vergissing zijn de muzikale dichtheid te meten aan de hand van het arithmetrische aantal muzikale 
gebeurtenissen en `semen'. In dat geval zou men kunnen denken dat de muziek van maximale complexiteit ook de 
dichtste is. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat de stilte in muziek uiterst `dicht' kan zijn, als een moment van uiterste 
betekenis. Er is dichtheid als het paradigma van de herinnering een zeer wijds spectrum biedt en het paradigma van 
de verwachtingen een gespannen toestand instelt waarvan de oplossing onbekend is. TARASTI 1987d:122. Het 
verschijnsel komt voort uit het gegeven dat een muzikale structuur op meer niveaus functioneel kan zijn. 

14. MEYER 1998:11 

15. Verondersteld kan worden dat de modaliteit van «weten» het meest is blootgesteld aan temporele veranderingen, 
terwijl het «willen» weerstand biedt aan contextuele en stilistische overgangen. De muzikale geschiedenis kan volgens 
Tarasti dus worden opgevat als een geschiedenis van modalisaties, geëffectueerd door subjecten met betrekking tot 
muzikale objecten. 

16. TARASTI 1985 
17. Ware dit niet het geval, dan zouden alle paradigma's die de muziek rijk is voortdurend semiotische relevantie 

bezitten: ieder nieuw element verandert immers de relaties tussen voorafgaande elementen. 

18. PARRET 1988:238 
19. MEYER 1998:14 

20. zie MAUS 1988 

21. TARASTI 1987d:111-2 
22. PARRET 1988:249. Tarasti noemt in EXIGENCES overigens de verdienste van Schenker dat hij in het concept 

`Urlinie' het isotopisch karakter van muziek heeft aangetoond, maar bekritiseert Schenker omdat deze maar één 
enkele fundamentele structuur, de `Ursatz' onderscheidt, en verder alleen rekenschap van de harmonische parameter 
geeft en net als Greimas a-chronisch in zijn aanpak is (TARASTI 1985, Zie ook Tarasti in DEGRÉS. 

23. LITTLEFIELD & NEUMEYER 1992:39 
24. PAETSCH 1998:540 
25. TARASTI 1994:31 
26. KARL 1997:13. De aspectuele semen van /durativiteit/, /punctualiteit/, /voltooidheid/, /onvoltooidheid/, /inchoa-

tiviteit/ of /terminativiteit/ zijn in de muziek niet moeilijk aan te geven. Castellana bijvoorbeeld illustreert de op 
terminativiteit georiënteerde de cadens IV/(II)V/I met de semen inchoativiteit  (spanningskwaliteit)  terminativi-
teit aan. Terminativiteit, een seem dat correspondeert met het fundamenteel tonaal centrum, geeft het effect van een 
`conclusie' of een `afsluiting'. Maar een dergelijke syntactische operatie van dominant naar tonica genereert op zich 
nog geen betekenis. Pas in de ondersteuning door andere elementen, is het mogelijk muzikale betekenissen te 
genereren. (TARASTI 1985) 

27. Spanning en ontspanning markeren de waarde en kwaliteit van muzikale figuren op auctoriaal niveau, terwijl 
retenties en protenties de herinnering van de muzikale tekst veeleer op stemniveau karakteriseren. Dat tijd en ruimte, 
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duur en beweging zich in de muziek samenvoegen, komt doordat de muzikale tekst in sterke mate spanningskwa-
liteiten incarneert.(PARRET 1988 :253). Hierdoor is Tarasti - net als Parret - tot de slotsom gekomen dat tempo-
raliteit, althans wat muziek betreft, geen oppervlakteverschijnsel is, maar een element dat veel fundamenteler is. 
Temporaliteit is een diepere categorie waaruit ritmische verschijnselen voortvloeien. Vanwege deze temporaliteit is 
de muzieksemiosis een continu, geen discontinu proces.(TARASTI 1987d:108) 

28. KARL 1997:16-7 
29. TARASTI 1987e:164 
30. TARASTI 1987d:112-4. Misschien dienen hier nog andere, louter muzikale modaliteiten aan te worden toegevoegd. 
31. TARASTI 1985. Tarasti's spatiële benadering kan op basis van de fundamentele tijd-ruimte categorie hier ook spatio-

temporeel worden beschouwd.  Dit wordt in het laatste commentaar van dit hoofdstuk uitgewerkt. 

32. TARASTI 1987d 
33. TARASTI 1987d :115-6 
34. TARASTI 1987e:164-165 
35. TARASTI 1987e:165-166 
36. TARASTI 1994:72-3 
37. Deze begrippen zijn uitvoeriger besproken in hoofdstuk 5, de tekenstatus van muziek. 
38. Dahlhaus lijkt in zijn opstel over tijd en muziek gewag te maken van een vergelijkbaar onderscheid tussen 

tijdsbepaling vanuit het subject en vanuit het object. Hij maakt echter een onderscheid tussen de subjectieve 
tijdservaring in het bewustzijn van de luisteraar en de kwalitatieve veranderingen in het object. Zie DAHLHAUS & 
EGGEBRECHT 1985:174-75. In deze studie betreft het de kwalitatieve veranderingen binnen dat object (de notentekst) 
waar de wederzijdse verhouding tussen structuur en proces deel van uitmaakt. Daarbij wordt de structuur 
beschouwd vanuit een globaal perspectief en proces als lokaal beschouwde dynamiek, met als instanties auctor en 
instrumentpartij of `stem'. 

39. De meest elementaire reflectie op muzikale ervaring laat al zien dat bij muziek het uit het continuüm van de gewone 
tijd treden alleen met behulp van een nieuwe configuratie van  objectieve (meetbare) en subjectieve (synthetiserende) 
tijd gerealiseerd kan worden. Want zonder temporele synthese zou geen ervaring van muzikale samenhang mogelijk 
zijn, en zonder een coördinatie van tijdsduren (dus zonder tijdmeting) zou geen organisatie van muzikale samenhang 
mogelijk zijn.(WELLMER 2000:44) 

40. TARASTI 1987d:109 
41.  “Music also reflects the temporal sensibilities of its cultural milieu. In the Middle Ages the expansive polyphony of 

the Notre Dame school can be considered a musical portrayal of Boethian notions of eternity and timelessness. In 
the Age of Reason, with its emphasis on taxonomy and order, the propriety of musical succession and continuity 
was a source of aesthetic satisfaction and wit, as in Haydns use of orderly disorder, wherein he begins a piece with 
an ending gesture. In music of the 20th century we find explorations of discontinuity, non-linearity, fragmentation 
and chaos. The musics of non-Western cultures, most notably those of Indonesia and the Indian subcontinent, may 
also display a temporal organization that is in part a reflection of different concepts of time (but it is important not 
to project Western notions of temporality on to the music of non-Western cultures)”. Zie LONDON 2001. 

42. Ongeacht de toevalsfactoren die eventueel vanuit de auctor zijn ingebouwd. Deze behoren eveneens tot het 
voltooide perspectief van het gecomponeerde werk. 

43. In het drama levert dit `autoritair' perspectief mogelijk een andere spanning op, omdat het gebezigd wordt ten 
opzichte van een fictieve wereld. In beide genres, notentekst en drama gaat het om een bestanddeel van de 
compositie en is in die zin niet `aanvechtbaar'. 

44. Zie ook REINER 2000:77. De muzikale notatie volgt tegenwoordig het consecutieve en/of simultane karakter van 
klankvormen, maar niet exact: slechts enkele moderne componisten maken gebruik van een proportionele notatie, 
waarbij de ruimte als richtlijn voor de temporele afstand dient, zoals bijvoorbeeld Berio's SEQUENZA II voor harp  

45. Zie voor een andere indeling MEYER 1998 

46. CHARLES 1987a:172-173 
47. CHARLES 1978.Ook hierin levert Cage extreem illustratiemateriaal, zoals in zijn MUSIC OF CHANGES (1951), waarin 

de pauzes tussen de akkoorden zó lang duren dat de grenzen van de retentie worden `uitgedaagd' en de muziek 
desintegreert. 

48. In de notentekst kent deze ontwikkeling de volgende fasering. Na de notatie in neumen worden sinds de dertiende 
eeuw in het mensurale schrift notenwaarden onderscheiden in lang en kort (longa en brevis). In de zestiende eeuw 
volgt de poging om voor een noot de absolute waarde vast te leggen, de `integer valor'. De bepaling van de 
tempoverhouding is daarmee afgemeten aan een gelijkblijvende grondbeweging. De semibrevis is gekoppeld aan de 
polsslag (± 60 - 80 slagen per minuut), de stap (±60-75) of de klok (± 60). Langzaam en snel tempo zijn in de 
zeventiende eeuw overwegend nog aangegeven door notering in grotere of kleinere notenwaarden, overigens soms 
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in inverse verhouding. Geleidelijk aan gaan Italiaanse woorden die de aard of het affect aangaven ook het tempo 
kenmerken. Vooral in de achttiende eeuw wordt naar een ‘tempo giusto’ voor iedere compositie gezocht. 
Tenslotte - althans voor het hier beschreven tonale systeem – is met de invoering van de metronoom in 1814 de 
tempobepaling direct verbonden met de seconden van de klok. Zie WEHMEYER 1990:22-23. Sinds Bartók is hier en 
daar ook de opvoeringsduur in minuten en seconden weergegeven. Overigens wordt hier niet gesuggereerd dat de 
verbinding met de kloktijd een `eindstation' zou zijn. 

49. Zie voor een uitvoerige bespreking van deze verhouding onder andere BRELET 1949 en EMERY 1975. 
50. BROCKHAUS RIEMANN 1989 
51. Cultuurhistorisch bepaald is, zoals ook voor het drama betoogd werd, eveneens het ritme van momenten waarop 

iets moet gebeuren en de dichtheid van informatie die per tijdseenheid wordt verstrekt. Het zou de moeite lonen om 
te onderzoeken in hoeverre culturen die een groot beroep doen op de communicatiecontext (`een goed 
verstaander...') andere muzikale tijdstructuren genereren dan culturen die dit niet doen. Verschuivingen in de 
cultuurhistorische normen voor `informatiefrequentie en -dichtheid kunnen echter alleen aan de hand van een zeer 
groot corpus worden aangetoond. 

52. Kramer beschrijft 4 '33 niet als een ‘stil’ werk, maar als een compositie die gecreëerd is uit "the incidental sounds 
inside and just outside the performance space." (KRAMER 1988:382) 

53. Uiteraard is muziek zelf deel van `de' werkelijkheid. Bedoeld wordt hier de werkelijkheid die uit inferenties naar 
aanleiding van het werk op dit zelfde werk kan worden betrokken. 

54. Zie in dit verband GEORGIADES 1985. 
55. Derrida heeft aangetoond dat dit belang van de herhaling ook voor taal geldt. De relaties stoelen bij taal echter in 

hogere mate op een `habit' die het individuele werk overschrijdt. 

56. Een systeem van conventies wordt in de muziekwetenschap doorgaans aangeduid met de term `stijl'. Deze definitie 
wordt hier ook aangehouden, zonder de constructie en status van het begrip `systeem' te problematiseren. 

57. NOSKE 1969 
58. Zie voor de criteria waardoor een verandering `ingrijpend' kan worden genoemd hoofdstuk 7. 
59. BOONE 2000:1-3 
60.  “It is significant that over the history of Western music the pulse has stayed within a fairly narrow range, regardless 

of the music’s character or style. For many centuries, the tactus was understood to represent a relatively fixed value, 
corresponding to the human pulse at rest”. (BROWER 1993:25) 

61. SNYDER 2000:167. Eerder heeft McLaughlin heeft diverse van dergelijke onderzoeken met elkaar gecombineerd en 
komt tot een iets afwijkende indeling van tempo-ervaringen (MCLAUGHLIN 1970:31): erg langzaam ≥ M.M.30; 
langzaam M.M.30 - M.M.50; gematigd, neutraal: M.M.50 - M.M.95; snel M.M.95 - M.M.240; erg snel M.M.240 ≤.  
Het gaat hem daarbij vooral om de gematigde tijd. In het algemeen blijkt er volgens hem een soort gemiddeld tempo 
te bestaan van tachtig tot negentig pulsen per minuut, en het evident snellere of langzamere tempo veroorzaakt 
spanning. 

62. Volgens Meyer is de afgelopen twee eeuwen vooral het eerste metrische niveau dominant; dit in contrast met muziek 
zonder dominant metrisch accent uit Middeleeuwen en Renaissance: “During the later Middle Ages and the 
Renaissance there was (except in dance music or music influenced by dance rhythms) no all-embracing, 
predominant metric beat. In the polyphonic music of the time each voice tended to have its own metric organization 
and the relationship of several metric levels within each voice, both to each other and to the metric structure of the 
other voices and the whole, was an important facet of the style”. (MEYER 1956:116-117). 

63. KRAMER: 1988:97 
64. Zie ZUCKERKANDL 1969:169-72 
65. Zie onder andere MCLAUGHLIN 1970:37, en COOKE 1968:36. 

66. Een vierkwarts-maat bezit daarom een hoofdaccent op de eerste tel, en – afhankelijk van het tempo - een 
nevenaccent op de derde. Een overbrugging van vier tellen is immers te groot. 

67. Instead of measuring individual durations against the background of an internally generated metric grid, the listener 
recognizes subpulse rhythms by their qualities of evenness or unevenness, twoness or threeness, accentedness or 
unaccentedness, and so on. (BROWER 1993:25) 

68. BROWER 1993:27 
69. COOPER & MEYER 1960 

70. MEYER 1956 

71. Zoals bekend onderscheidt Bergson, waarop Brelet zich in haar werk over tijd in muziek baseert, temps: universeel, 
fysische, kwantitatief en gespatialiseerd, en de concrete durée, intuïtief gekend, niet meetbaar, kwalitatief en continu, 
innerlijk en affectief. 
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72. Zie voor meer voorbeelden TARASTI 1988. 
73. Met de term `dichtheid' wordt de hoeveelheid pulseringen per tijdseenheid bij simultane processen aangeduid.  
74. Zie ook COOPER & MEYER 1960 

Bij verspringing lopen de pulsen van de verschillende stemmen synchroon met het metrisch raster (aangegeven met 
`.'): 

a b c a b c a b c a b c 

q r q r q r q r q r q r 

. . . . . . . . . . . . 

 

Bij verschuiving treden de pulsen van (één of meerdere) stemmen niet synchroon met het metrisch raster op. Deze 
klankgebeurtenissen zijn alleen simultaan: 

a b c a b c a b c a b c 

q r q r q r q r q r q r q r 

. . . . . . . . . . . . 

 

 

75. Andere voorbeelden zijn Elliott Carters STRING QUARTET NR.2 (1959) STRING QUARTET NR. 3 (1971) of Witold 
Lutoslawski's STRING QUARTET(1964). Voor het object van deze studie is met name Ligeti's POÈME SYMPHONIQUE 
FÜR 100 METRONOME (1962) noemenswaard. 

76. Beide begrippen zijn eerder gedefinieerd: simultaneïteit bestaat uit het plaatsvinden van twee of meer temporali-
saties. Er is sprake van synchroniteit als twee of meer temporalisaties gelijktijdig markeringen kennen. 

77. MCLAUGHLIN 1970:36 

78. Maar er zijn óók tijdfiguren in de muziek die een betekenis van volledig `buiten de tijd staan' beogen. Deze formu-
lering is geen mystificatie: zij kan illustreren hoe het denken over tijd aan steeds veranderende concepten gebonden 
is. Door in tijdfiguren te denken, dreigt het `eeuwige' of het `in illo tempore' buitengesloten te worden, zoals Éliade 
terecht opmerkt (ÉLIADE 1954). Middeleeuwse liturgische muziek, om binnen de westerse traditie te blijven, kent 
weliswaar een begin, een midden en een einde, is gestructureerd en is te verdelen in discrete eenheden. Maar - en dat 
is wezenlijk - deze discontinuïteit doet er niet toe. Het credo van de semiotiek: `betekenis bestaat door verschil' is 
wellicht blasfemisch ten opzichte van de symbolische betekenis van eenheid en eeuwigheid die met deze muziek 
wordt `uitgedragen'. Niettemin geeft dit voorbeeld ook de grenzen van de claims aan die welke benadering dan ook 
kan pretenderen. Voormalige tijdconcepten kregen ten dele hun beslag in muzikale tijdfiguren. Misschien zijn die 
voormalige tijdconcepten in hun authenticiteit te achterhalen, zoals de polsslag als muzikale tijdmaat (die overigens 
in de loop van de dag sterk varieert). Maar, zelfs als de muziek kan herklinken `zoals vroeger', dan nog bestaat de 
relatie tot die muziek vanuit een hedendaags perspectief, vanuit hedendaagse normen en tijdconcepten. Hoewel dit 
uitgangspunt reeds eerder is verwoord, is het zeker wat betreft de tijdfiguren van muziek van groot belang dit besef 
`warm' te houden. 

79. DE GROOT 1991:249 
80. FINKBEINER 1982:10 
81. Zie ook KRAMER 1988: 221–81. 
82. De term `dynamiek' heeft betrekking op de beweging van het proces, niet op de musicologisch gangbare sterkte-

categorie. 

83. Het begrip `horizon' moet technisch worden opgevat, dus los van zijn fenomenologische context. 
84. Retentie is een vorm van herinnering die in wisselwerking met het heden is gearticuleerd. Clifton vat het verschil 

tussen retentie en herinnering als volgt samen: een retentie duurt, en betreft een verleden dat 'ist gewesen', maar nog 
niet 'ist vergangen'. Een retentie is presentatief: het draagt bij tot het tegenwoordig-maken van een ervaring. 
Herinneringen worden daarentegen opgeroepen en zijn re-presentatief. Een soortgelijk onderscheid kenmerkt de 
protentie ten opzichte van de anticipatie. In tegenstelling tot de verwachting, die een losmaken uit het heden impli-
ceert, vormt de protentie een in het heden geplaatste anticipatie op hetgeen aansluitend komen gaat, zij het nog 
onbepaald. CLIFTON 1983:59-62. 

85. Ieder aspect van `ik-hier-nu' is pas waarneembaar door afstand te nemen. De afstand tot het `nu' wordt genomen 
met het tijdbewustzijn achteraf, of vooraf, zoals bij het aftellen `een, twee, drie'. 

86. Deliège merkt hierover op: `Il existe d'ailleurs des structures que l'auditeur le plus expérimenté ne peut réaliser 
consciemment à l'instant de leur déroulement, du fair de leur complexité et de leur richesse; mais ci cette richesse 
était absente, il en résulterait peut-être un manque pour l'auditeur et en tout cas certainement un appauvrissement de 
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son information'. DELIÈGE 1987:252. 

87. TARASTI 1987d :118. Zie voor de rol van de competentie STEFANI 1987. 
88. Het slinken van de mogelijkheden kan eveneens versterkt zijn door stilistische eigenschappen, een procédé waar bij-

voorbeeld Satie in zijn VIEUX SEQUINS ET VIEILLES CUIRASSES (1913) mee speelt door aan het einde een 
slotformule van 8 maten 380 keer te herhalen. 

89. DAHLHAUS 1967:114 
90. Zie ZUCKERKANDL 1969:248-264, die een hele bespreking wijdt aan de toon zonder maat. Een toon die zonder 

onderbreking klinkt is geen ritme, zij duurt. Een liggende toon - voegt Zuckerkandl toe - is echter nooit stationair, 
maar lijkt voortdurend zichzelf on-meet-baar te herhalen. De klank geeft daarmee een beeld van de tijd: het luisteren 
naar een liggende toon betekent tevens het luisteren naar tijd. 

91. BERRY 1987:305 
92. Gaat het om een groep tonen dan wordt de musicologische term `openingsformule' gebruikt. 
93. CLIFTON 1983: 84 
94. MEYER 1956:151-6 

95. HATTEN 1987a:197-198 
96. MEYER 1956:136 

97. CLIFTON 1983:91 
98. MEYER 1956:128 

99. CLIFTON 1983:105-106. 
100. KUCUKALIK 1987:171 
101. CLIFTON 1983:109-119 
102. Syncopatie kan ook andere vormen krijgen. Zo noemt CLifton het voorbeeld van Weber, die niet syncopeert door 

accenten te verplaatsen, maar door (ver)plaatsingen van vertragingen of van regelmatige pulsen. CLIFTON 1983:130. 

103. MEYER 1956:118-121. Meyer noemt ook de mogelijkheid van een algehele verandering van metriek, maar deze is 
auctorieel. 

104. De `breedte' van de maatgroepen verandert in de geschiedenis. Terwijl de paarsgewijze symmetrie van de vier-
maatsgroep eerst de norm uitmaakt, mede door zijn oorsprong in de dans, wordt zijn plaats halverwege de acht-
tiende eeuw overgenomen door de acht-maatsgroep. Zie ALTMANN 1981:33 

105. In het algemeen heerst hieromtrent consensus in de literatuur. 
106. Kunst bundelt deze cognitieve, `motorische' en `emotionele' aspecten, als gecoördineerd gedrag, de belichaming van 

`stijl'. KUNST 1988:96-7 

107. COOKE 1968:35-36. 
108. Zie VALLE 2000:543 e.v. en CLIFTON 1983, die deze gedachte vanuit fenomenologisch standpunt uitvoerig 

bespreekt. 

109. COOKE 1968:35-36. 
110. VALLE 2000:546 
111. MEYER 1956:118-119 

112. DAHLHAUS 1967:112 
113. DAHLHAUS 1967:113. Zie ook het begin van dit hoofdstuk 
114. Wellicht ten overvloede: het gaat hier uitdrukkelijk om de notentekst als vertrekpunt. De semiotische status van het 

`muzikaal joggen', - zoals Delalande het noemt - urenlang musiceren zonder gerichtheid op receptie door anderen, 
vormt hier geen relevant twistpunt. Zie DELALANDE 1987:99-100. 

115. COOKE 1968:37 
116. Wehmeyer geeft in haar boek verschillende voorbeelden van sterk afwijkende opvoeringsduren. Schuberts 

ERLKÖNIG heeft van de componist een tempo van M.M. 152 meegekregen. Neemt men deze aanduiding nauwgezet 
over dan duurt het werk 7'20". Wehmeyer geeft een lijst van de tijden die het werk bij een dertiental zangers en 
zangeressen duurt, variërend van 3' bij Lotte Lehmann tot 4'25 bij H. Prey. WEHMEYER 1990: nt 136. 

117. Een beschrijving van deze interpretaties is te vinden bij WEHMEYER 1990. 

118. DAHLHAUS &  EGGEBRECHT 1985:147 
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Hoofdstuk 9 

1. Bijvoorbeeld de libretti van Nono's INTOLLERANZE 1960 (1961), Menotti's THE CONSUL (1950), Goodman en 
Adams' NIXON IN CHINA (1987), RECONSTRUCTIE (1969) door een collectief van schrijvers en de componisten 
Andriessen, Mengelberg, Reinbert de Leeuw, Schat, en Van Vlijmen. 

2. Onder meer Beethovens FIDELIO (1814), Solera en Verdi's NABUCCO (1842) Hindemiths MATHIS DER MAHLER 
(1938) of Brecht en Dessau’s DIE VERURTEILUNG DES LUKULLUS (1951). Wagners TANNHÄUSER (1845), Verdi's 
DON CARLOS (Franse versie: 1867, Italiaanse versie: 1884), Strauss' SALOME (1905), Mussorgski's BORIS GODUNOW 
(1874, 1896), Hindemiths MATHIS DER MALER (1938), Dessau’s DIE VERURTEILUNG DES LUKULLUS (1951), 

3. Zoals bij Bizets CARMEN (1875), of in het verisme van Mascagni's CAVALLERIA RUSTICANA (1890) 

4. Bijvoorbeeld door Schnittke en Jeroyew met LIFE WITH AN IDIOT (1992). 

5. Onder meer Stockhausens DONNERSTAG AUS LICHT (1981). 

6. Er bestaan talloze redenen voor de verhoudingen die muziekdrama's met de hun omgevende sociale en/of politieke 
realiteit onderhouden. Zeker niet in de laatste plaats geldt het gezegde `wiens brood men eet, diens woord men 
spreekt' voor een zo dure kunstvorm; hoewel ook daar weer tal van uitzonderingen en ontsnappingen bij te noemen 
zijn. En uiteraard kent het gegeven dat de wereld van de opera buffo merendeels bevolkt wordt door dienaren, en de 
seria het genre voor goden en helden is, aanzienlijke sociale implicaties. Zie onder andere WOLFF 1981 en 
HONOLKA 1979:191-206. 

Een voorbeeld van sociale aspecten aan de formele kant van het genre is onder andere te vinden in het lot van vele 
moderne operacomposities. Het publieksbereik van deze opera's raakt steeds verder gesegmenteerd tot kleine groe-
pen, mede veroorzaakt door de beperkte toegankelijkheid van het hedendaags muzikale idioom, een verschijnsel dat 
gepaard gaat met een meer `literaire' stofkeuze, die allengs tot het ontstaan van de `Literaturoper' heeft geleid. 
Moderne opera's kunnen onder andere daardoor meestal niet bogen op een groot draagvlak, hoewel ook hierin het 
commercieel belang waarschijnlijk een cruciale rol speelt. 

In de context van deze studie zijn alleen de redenen van belang die liggen op het vlak van de inbedding van de reali-
teit binnen de werkimmanente (tijd-)structuren, en niet op dat van de opera binnen de omgevende realiteit. 

7. HONOLKA 1979:193 

8. Enkele voorbeelden zijn: Humperdincks HÄNSEL UND GRETEL (1893), Wagners LOHENGRIN (1850), Bartóks 
BLAUWBAARD (1918)  of Orffs DIE KLUGE (1943). 

9. TARUSKIN 1996:I:934-50 

10. `Stijl' is opgevat als een geconventionaliseerd systeem van regels. 
11. De beschikbaarheid van op dat tijdstip ontwikkelde compositiemodellen is dus een belangrijk aspect van de gesub-

jectiveerde temporaliteit. Dat geldt net zo voor drama, muziekcompositie en muziekdrama. De mate waarin opera 
een `gewenst object' voor experimentele kunstenaars is, blijkt historisch aanzienlijk te verschuiven, mede naar gelang 
opera zich een `willig object' toont. Dat heeft niet alleen te maken met de conventies die opera doen beklijven, maar 
ook met de verhouding tussen het expressieve aspect van de gebruikte vormen en de wijze waarop de kunstenaar 
zich wil profileren. Hoewel in een compositie aanzienlijke fragmenten kunnen zijn ingeruimd waarmee de 
empirische kunstenaar uitsluitend zijn virtuositeit ten toon wil spreiden, is de hier gehanteerde werkimmanente 
benadering niet ertoe uitgerust deze functie te onderscheiden. 

12. Het is daarom geen erg verrassende veronderstelling om de combinatie tussen een theaterpraktijk met een sterk 
declamatorische speelstijl en de op retorische beginselen steunende muzikale hervorming in de Italiaanse Camerata 
tot vruchtbare voedingsbodem uit te roepen voor het ontkiemen van wat `opera' is gaan heten. 

13. BANKS 1989: van divertissement naar lyrisch drama. 
14. Wagner deed het licht in de publieksruimte uit en schoof zoals bekend het orkest onder het toneel. Dit was niet 

alleen nodig om de afleidingen te beperken, maar ook omdat anders de stemmen van de zangers moeilijk boven het 
aanzienlijk uitgebreide orkest uit zouden kunnen komen. Zie DENT 1945:100. 

15. Dit hoeft uiteraard niet het geval te zijn. In Maderna's HYPERION (1960-1969) is de vorm `open'. Zoals Péter 
Eötvös toelicht: `De vorm in de muziek is een `ervoor' en een `erna'. Als het `ervoor' even goed een `erna' zou 
kunnen zijn, spreken we van een open vorm. (...) De open vorm is de manier waarop de ene uitvoering zich tot de 
andere verhoudt. In de beleving van het publiek bij een bepaalde uitvoering is de vorm altijd `gesloten'. De 
`openheid' heeft betrekking op de mogelijkheid de afzonderlijke vormonderdelen in een wisselende volgorde te 
plaatsen. (HÖLDERLIN & MADERNA 1991:20) 

16. Dit is niet altijd het geval: in de secunda prattica ten tijde van Monteverdi bijvoorbeeld wordt de muziek in eerste 
instantie als retorisch middel opgevat.  

17. Hierbij moet niet uit het oog verloren worden dat een dergelijke verhouding ook in het drama aanwezig is. De 
(fluctuerende) behoefte aan personages van `vlees en bloed' wordt in het drama net zo zeer bevredigd binnen de 
conventies van het genre, en niet door zoiets als `de realiteit' in huis te halen, het gekakel van Antoines `echte' 
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kippen ten spijt. Sterker nog: het bestaan van de combinatie van relaties van `alsof' en `op zichzelf' in het drama is 
een noodzakelijke voorwaarde om het dramatische met het muzikale samen te brengen. 

18. Zie naast de kanttekeningen van Derrida over de onomatopee ook de dissertatie van Boets. Boets onderscheidt 
klankreflex, de fysiologische neerslag van een psychisch feit: exclamaties, parallellen tussen de natuurlijke 
mondbeweging en de expressie (labialen als in `bah' en afkeer). klankgebaar, waarin een overeenkomst bestaat van de 
mondbeweging bij het uitspreken van woorden als `eten, blazen, zuigen, likken' en de zelfde beweging bij de 
uitvoering van die handeling; klanknabootsing, waarin het vooral gaat om het akoestisch aspect van expressiviteit, niet 
om articulatie, zoals trillen in `brr' en `trr' of ontsnappingsgeluiden in `pst en fft', en bewegingsschildering, waarbij niet 
het geluid maar de gezichtsindruk in de klank wordt nagebootst: flikkeren en slingeren zijn met name door de 
herhaling expressief van klank. Opposities spelen hierin een belangrijke rol. Boets wijst op het gegeven dat in de 
demonstrativa van vele talen het meer nabije door de helderder vocaal, en het meer verwijderde door de donkerder 
vocaal gekenmerkt is: dit/dat, dies/das, ci/là, this/that. Dit impliceert dat de relatie tussen Sa en Sé tot op zekere 
hoogte niet arbitrair is. 

19. DAHLHAUS 1989(83):27 
20. Zie onder andere DAHLHAUS 1989:31 
21. De semantiserende werking van leidmotieven is overigens niet beperkt tot werkinterne verwijzingen. Om een enkel 

voorbeeld te noemen: in Dukas' ARIANE ET BARBE-BLEUE (1907) treedt het personage Mélisande samen met het 
motief op dat Debussy in diens PELLÉAS ET MÉLISANDE (1902) eveneens in verbinding met het personage Mélisan-
de introduceerde. Behalve leidmotieven kunnen ook andere motieven een dergelijke intertekstuele functie vervullen. 
Zo citeert Mozart in zijn DON GIOVANNI (1787) een motief uit zijn eigen LE NOZZE DI FIGARO (1786), een 
herkenbaarheid waar Leporello overigens op wijst: `Questa poi la conosco pur troppo' (Finale, nr.24). 

22. Zie onder andere Verhoeven-Kooij 1983 
23. `Salvo è niente / Dal mio dente. / Ei rode, / Ei gode. / Non fuggite o mortali, / Chè se ben zoppo, ho l'ali'. 

(MONTEVERDI 1990:46) 

24. Vele voorbeelden hiervan zijn te vinden in PETERSEN 1985 
25. BERG, A., 1958(1931) Wozzeck. Klavierauszug von F.H. Klein. Wien: Universal Edition, pp. 11-13. 

26. Zie hoofdstuk 6. Assimilatie beschrijft het proces waarin bepaalde paralinguale en paramuzikale figuren gelijkvormig 
worden. 

27. Nu is er een groot aantal parameters die de genormeerde maat van de recipiënt beïnvloedt. Neurofysiologische 
aspecten - die op hun beurt weer andere invloeden kennen, zoals een versnelde werking van de organische lichaams-
functies bij hogere temperaturen - kunnen buiten beschouwing blijven. Het betreft immers de tijdvorm van een 
werkimmanente recipiënt, een constructie van een `gemiddelde' op basis van veronderstelde normen.  

28. Het begrip `drie-minuten-cultuur' is in de jaren tachtig geïntroduceerd om aan te geven dat mensen onder invloed 
van clips op de televisie steeds sneller een nieuwe impuls verwachten waardoor items hooguit drie minuten mogen 
duren. 

29. Deze termen verdienen hier de voorkeur boven de gebruikelijke trits begin, midden en einde, omdat `begin', 
`midden' en `einde' neutraal staan ten opzichte van gebeurtenissen. Zie hoofdstuk 7, noot 22 

30. KERKHOVEN 1989 
31. Afwijkingen ten opzichte van eerdere uitvoeringen van hetzelfde werk behoren hier niet toe: dat zijn empirische 

normen. 

32. In hoofdstuk 6 is reeds beargumenteerd dat de oppositie serva - padrona in zijn geheel genomen nauwelijks tot een 
adequate typering kan leiden. 

33. De uitvoering van LA DÉLIVRANCE DE THÉSÉE door de Capella Cracoviensis onder leiding van dirigent K.A. 
Rickenbacher duurt 7’38” (1992 Koch 3-1139-2). Malcomess geeft in haar dissertatie zeven minuten aan 
(MALCOMESS 1993:212). 

34. P. MATTHEWS & N. MCWHIRTER (eds)., 1994. The Guinness Book of Records: New York: Bantam Books, p. 419 

35. DAHLHAUS 1989:31 
36. Hoewel de vergelijking met andere waarnemingscategorieën gevaarlijk is, en mank loopt, kan het de gedachtegang 

wel helpen om het beschrijvende tableau te vergelijken met de beschouwing van een kathedraal. Zie ook ECO 1984. 

37. MAHR 1966:474 

38. Er bestaat wel diëgetische muziek, ook in opera's. Zie VAN DER LEK 1991 
39. Ook Dahlhaus wijst op het kenmerkende epische aspect van opera in verband met de spanning tussen `Erzählzeit' 

en `erzählte Zeit'. DAHLHAUS 1989:26. 

40. Accentuering is eigenlijk de graduele vorm van selectie. In plaats van de uitsluitende wordt de andere 
keuzemogelijkheid eveneens aangereikt. Daarmee wordt het selecteren zelf onderdeel van het getoonde. 
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41. Zie KREITLER & KREITLER 1972: 257-284 

42. Zie onder andere ook de analyse van L'INCORONAZIONE DI POPPEA, hoofdstuk 11. 

43. DAHLHAUS 1983:25 
44. De term fascinatie wordt hier en elders in deze studie gebruikt als spanningscategorie. 
45. Wellicht vormde of vormt de opera vanuit een dergelijke typering de attractie van het genre voor de moderne 

dramaturgie. 

46. DAHLHAUS 1989:25 
47. TARASTI 1979:24-25. 
48. TARASTI 1979:60-61 
49. In de beschrijving van de motieven voor tijd is impressionistische beeldspraak onvermijdelijk, eenvoudig omdat tijd 

in abstracte zin geen vorm kent. 

50. Dit begrip hanteert E.T.A. Hoffmann onder andere. Verdi bijvoorbeeld verwacht van een bruikbare librettotaal dat 
ze 'parola scenica' is: een taal waarvan de werking uit de onmiddellijke samenhang met de scenische situatie groeit. 

51. Voor assimilatie moet een zekere openheid bestaan: een volledig verzadigde vorm, dat wil zeggen een vorm met een 
maximale semiotische dichtheid, kan niet assimileren. 

52. Het begrip `aanleiding' kan alleen in concrete gevallen voldoende beargumenteerd worden. Het is echter wel 
mogelijk enige toelichting te geven op de noodzakelijke voorwaarde om van een aanleiding te spreken. In een 
personage wordt zoals dat heet `semantisch geïnvesteerd'. Telkens worden er tekenrelaties aan het paradigma dat het 
personage vormt toegevoegd. De consistentie van dit paradigma, overigens in hoge mate gedragen door de met een 
eigennaam onderscheiden identiteit van het personage, draagt ertoe bij dat het een isotoop kan worden, een 
referentielijn. Soortgelijks geldt voor stemmen. Beperkt tot immanente betekenisvorming is er een aanleiding om 
assimilatie te onderstellen als kenmerken van het ene paradigma met een hoge prioriteit overeenstemmen met 
kenmerken van het andere paradigma. In het eerder gegeven voorbeeld `berg' bestaat er aanleiding tot assimilatie 
omdat `hoogte' een onderdeel vormt van het talige paradigma én hoge prioriteit heeft in het muzikale paradigma: het 
betreft een topnoot. Tenminste, vooropgesteld dat beide semen `hoogte' inderdaad voldoende overeenstemmen. 

53. Om een enkel voorbeeld te noemen: de aria `Der Vogelfänger bin ich ja' uit DIE ZAUBERFLÖTE (Nr.2). 
54. Deze term is ontleend aan Hosokawa, die hem echter gebruikt als begrip voor de `dubbel verleidende' werking van 

de zangstem. Op het verleidende aspect wordt later in deze subparagraaf ingegaan. Zie HOSOKAWA 1986:. 

55. Dit betreft zowel het gegeven dat er gezongen wordt, meestal begeleid, als het gegeven dat de zanger veel meer op 
de articulatie van zijn vocale virtuositeit wordt beoordeeld. Wellicht een reden waarom het `sterren'-systeem nog 
steeds in volle gloei staat. 

56. Zie FALTINS betoog over de communicatieve status van muziek in hoofdstuk 5. 
57. De vraag of de temporaliteit steunt op muzikale of muziekdramatische codes is vaak moeilijk te beantwoorden: is bij 

het muziekdramatische personage sprake van een dramatisch personage waarvan de spraak assimileert met de 
muziek; óf is er sprake van assimilatie tussen zang en drama. Parlando-delen stoelen duidelijk op de muziekdramati-
sche code; terwijl pregnante liedvormen eerder de tweede soort assimilatie vertonen. De vele mogelijkheden 
daartussen berusten op een moeilijk traceerbare vermenging. Hoewel een en ander uiteraard ook van stijl afhankelijk 
is, kan de mate waarin één van beide codes zijn ingezet een aanwijzing vormen voor het meer dramatische dan wel 
muzikale overwicht in een muziekdrama. 

58. DAHLHAUS 1989, editie 1983:182. 
59. De nadruk op de ostensie kan mede een reden zijn waarom in opera's het illustratieve gebaar zo'n traditie kent. Zie 

SCOTTO DI CARLO 1973. 

60. HOSOKAWA 1986 
61. Zie in dit verband ook KIERKEGAARD 1991:59-136 over Don Giovanni.  
62. TARASTI 1979:77-78 
63. Zie onder andere ÉLIADE 1954, TARASTI 1979:18 en LÉVI-STRAUSS 1986. 
64. DAHLHAUS 1989:27,28. In de opera telt volgens Dahlhaus dramatisch gezien alleen het onmiddellijk duidelijke: `Die 

Substanz einer Oper ist das Sichtbare, nicht das Erzählbare'. 

65. DAHLHAUS 1971:50-1. Daarnaast wijst Dahlhaus op de operadialoog die gemodelleerd is naar de gesproken dialoog, 
in muzikale prozastijl. Muzikaal proza desintegreert echter in onverbonden melodische fragmenten als deze niet 
berust op een orkestraal fundament dat de muzikale continuïteit waarborgt. Zie DAHLHAUS 1989b:104 

66. ROWELL 1983:162 
67. Schmidgall wijst op een bestaande voorkeur voor drama's met wat in het Expressionisme een `Steigerungstendenz' 

wordt genoemd. Hun voordeel bestaat volgens Schmidgall in een heldere intentie en een meer dan levensgrote 
kracht in de presentatie van menselijk handelen. SCHMIDGALL 1977:11. 
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68. In die zin is Dahlhaus' bewering enigszins te ondersteunen dat opera `absolute tegenwoordigheid' is, geen 
teleologisch gestructureerd geheel. Zie DAHLHAUS 1989. 

69. Daarnaast bestaat de conventie vanaf het einde van de zeventiende eeuw met een 6/4- akkoord instrumentaal te 
openen, vóór de inzet van de zangstem, die op zijn beurt eindigt vóór de slotcadens. Vaak haakt de aria bij het 
recitatief aan doordat het slotakkoord van het recitatief in Dominantverhouding tot het begin van de aria staat. Zie 
BROCKHAUS RIEMANN 1989: lemma `Rezitatif'. 

70. DAHLHAUS 1989b:96,100. Dahlhaus beschouwt opera en muziekdrama overigens als strikt onderscheiden genres. 
Zijn opmerkingen hebben in zijn terminologie betrekking op opera, niet op het Wagneriaanse muziekdrama (Zie 
DAHLHAUS 1989:31, 186, 285 en DAHLHAUS 1971:15-24). 

71. Een eerder voorbeeld is het ouverturetoccata tot Monteverdi's ORFEO. 

72. Zie GREY 1993. Grey behandelt deze ouverture als voorbeeld van `hineininterpretieren' door critici in de 
negentiende eeuw.: `The Introduction to Mozarts DON GIOVANNI Overture functions in a very obvious sense as a 
'prolepsis' of the dramatic catastrophe. (…) It suggests a single moment,  rather than a series of events, and for most 
listeners the moment is defined by the image of a scene already familiar to them'. 

73. De begrippen `onderbreking', `doorbreking' of interruptie worden gebruikt voor verschijnselen waarbij een hoger 
niveau inwerkt op een lager niveau.  

74. Puccini introduceert Mimi bijvoorbeeld al off stage, waarmee haar karakter als stem al imponeert vóór haar opkomst. 
Zie DENT 1945:10. 

75. VAN DER LEK 1991:27-34 
76. TARASTI 1979:98. 
77. Uitgangspunt voor deze bewering is uiteraard de teleologische norm; `beslissende momenten in de intrige' zouden 

anders ook moeilijk te bepalen zijn. 

78. In eerste instantie klinkt de term `diëgetisch spreken' als pendant van diëgetische muziek misschien erg vreemd, 
temeer daar de verhouding met niet-diëgetisch spreken moeilijk voorstelbaar is. Indien echter het verschil tussen 
diëgetische muziek en muziek ligt in de extra betekenislaag die ook als muziek in de intrige functioneert, dan is 
analoog het spreken in de intrige van een muziekdrama eveneens diëgetisch te noemen. 

79. SCHMIDGALL 1977:11 
80. ZIE ROBINSON 1988:335. Robinson wijst er overigens op dat de opera's uit de zeventiende en achttiende eeuw veel 

eenvoudiger te volgen zijn dan hun opvolgers in de negentiende eeuw: het hoefde niet zo hard en hoog. Bovendien 
verdwijnt het recitatief in de negentiende eeuw dat meestal in het middengebied van de stem ligt met een redelijk 
volume, als het alleen door bijvoorbeeld een klavecimbel begeleid wordt. De vroege barok is bijna volledig op het 
recitatief gebouwd. Daarom is Monteverdi's werk ook zo verstaanbaar. Bij Händel is de aria meer verstaanbaar dan 
bij anderen door de vele herhalingen, die echter zijn opera's tegelijk ondramatischer maken. 

81. DAHLHAUS 1989:28 
82. Zie bijvoorbeeld LEWIN 1992:163-176 die de gestes van de graaf en Basilio in Mozarts LE NOZZE DI FIGARO 

vergelijkt. Lewin hanteert een dubbele (hermeneutische) benadering, en tracht het muzikale uit het theatrale te 
verklaren en vervolgens het theatrale uit het muzikale. 

83. Deze geschiedenis moet algemeen zijn omdat de opvatting van kunstuitingen als geïsoleerde bestaans- of 
beschouwingswijze geen recht kan doen aan essentiële contextuele tekenrelaties. Zoals Neubauer stelt: `A genuine 
institutional perspective on the arts ought to acknowledge that we participate in many social, political and intellectual 
institutions, whose extra-art conventions and ideologies deeply affect the judgments we make within the artworld'. 
NEUBAUER 1992:19. 

84. Zie onder andere DENT 1945(1940):98: `It was not the custom in those days to print or even to write out full scores 
in the modern way. The earliest operas of Peri, Caccini and Monteverdi were printed, probably at the expense of 
some prince, for private distribution as souvenirs, like our own masques, for as in the masques the stage directions 
are all given in the past tense, a record of a thing that had happened, not a direction of future performance. (...) In 
the operas, lists of instruments are given, but the only music printed is the voice part and a figured bass (...)'. 

85. Rabinowitz geeft deze relaties te eenzijdig weer als hij luisteren beperkt tot een serie verwachtingen: `To the extent 
that we in fact listen to music not as a string of events but rather as a series of expectations as to what will follow, 
the "meaning" of a particular piece is largely a function of the pattern of the satisfactions - and, as Newcomb 
emphasizes, the  frustrations - of those expectations'. RABINOWITZ 1992:47-8. Juist in de wisselwerking tussen de 
geanticipeerde waarneming en het stoten op gebeurtenissen die zich aandienen liggen mogelijkheden tot spannings-
opbouw. 

86. Zie DAHLHAUS 1989:278-93 
87. Zie onder andere SCHMIDGALL 1977:9. 
88. Zeker waar de muzikale tekenrelaties complexer worden is dit probleem nijpender geworden en heeft mede een rol 
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gespeeld bij de ontwikkeling van de `Literaturoper' als subgenre. 

89. Het model voldoet trouwens ook niet voor de vele modernistische drama's vanaf het einde van de vorige eeuw. 
90. Zie onder andere SCHMIDGALL 1977,  en LINDENBERGER 1985. 
91. PFISTER 1977 
92. Escal verlegt deze relatie extreem naar de andere kant (naar de `äußere Kommunikation'), waar zij stelt dat de 

burgerlijke vocale kunst niet met de emotie maar met de tekens van de emotie tracht te imponeren. ESCAL 1987:61. 

93. Dit behoeft enige toelichting. Als de reeds in de inleiding aangestipte problematische relatie tussen drama en theater 
buiten beschouwing gelaten wordt, bestaat er nog een andere samengestelde semiotische relatie in het gesproken 
theater met betrekking tot het acteren. Simplificerend gesteld: een acteur is een mens die een rolfiguur presenteert 
die gebaseerd is op de ingeschreven speelstijl (verder `personage-figuur' genoemd) van een personage, bestaande uit 
een krachtenveld dat in zijn totaal antropomorf kan zijn. De acteur onderscheidt zich in zijn mens-zijn door zijn 
vermogen om te acteren: hij kan een virtuose ster zijn, dezelfde rol eerder geïnterpreteerd hebben, en bovenal een 
eigen speelstijl hebben. Zijn acteren verhoudt zich tot de rolfiguur: een krachtenveld dat bijdraagt aan de opbouw 
van een theatrale wereld. De opbouw van deze theatrale wereld stoelt op de specifieke interpretatie van een perso-
nage, dat een krachtenveld is binnen een aanleiding tot spelen. Deze aanleiding kan in een geschreven drama liggen, 
maar ook in een afspraak tot improviseren. Is het personage een in een drama `voorgeschreven entiteit', dan bepaalt 
het ensceneringspotentieel in bepaalde mate de speelstijl waarin dit dramatisch personage een theatrale vorm zou 
kunnen krijgen: een personagefiguur. Deze personagefiguur representeert in de meeste gevallen een bepaald mens-
beeld, maar -nogmaals - dat hoeft niet per se. 

Er zijn naast het hiervoor geschetste verloop van mens naar antropomorf personage vele relaties mogelijk. Waar het 
echter om gaat is het reeds genoemde gegeven dat het acteren altijd bestaat in een spanning tussen mens en 
rolfiguur. Het woord spanning is hier op zijn plaats, omdat mens en rolfiguur in de theatrale praktijk nooit volledig 
zonder elkaar kunnen bestaan. De mens Jan Joris Lamers is bij de presentatie van voorstellingen door Maatschappij 
Discordia óók acteur op de momenten waarop hij geen enkele rolfiguur lijkt te dragen. Hetzelfde geldt mutatis 
mutandis voor de personagefiguur in een drama die nooit uitsluitend personage kan zijn, omdat deze figuur zich 
verhoudt tot zijn mogelijke theatralisering. Is dit niet het geval, dan is er geen sprake van een dramatisch personage. 
Het antropomorfe karakter van vele personages maakt in de theatralisering de meest adequate assimilatie van de 
personagefiguur door een acterende mens mogelijk. Maar, essentieel daarbij is nu dat het dramatische enscene-
ringspotentieel bij een antropomorf personage niet appelleert aan het mens-zijn van de acteur, maar van de rolfiguur. 
Deze stelling is zelfs vol te houden met betrekking tot Brechts epische drama's: de afstand die de acteur ten opzichte 
van het personage dient te bewaren, is onderdeel van de rolfiguur. Dat Brecht eventueel eenzelfde kritische distantie 
van de empirische mens ten opzichte van zijn rolfiguur beoogt, is een heel andere kwestie. Kortom: de epische 
distantie in drama en gesproken theater blijft onderdeel van respectievelijk de dramatische en theatrale wereld. Een 
stoel op het toneel is weliswaar een stoel, net zoals een acteur een mens is, maar is tevens en vooral een teken voor 
een stoel of voor iets geheel anders. 

94. DENT 1945:118 
95. Zie RABINOWITZ 1992:50-51 
96. TARASTI 1979:73, nt.19. 
97. Eveneens is met Wagner de prominente plaats van het orkest in het optische beeld gemodificeerd. Om de relatie van 

het publiek met het gepresenteerde zo intens mogelijk te maken schuift hij het orkest onder het toneel, waarbij 
overigens fysiektechnische redenen minstens zo belangrijk zijn geweest: Wagner breidt het orkest dermate uit, dat hij 
de toneelvloer als demper goed kan gebruiken. Zie DENT 1945:100. 

98. De vraag is overigens of dit uitgangspunt generaliseerbaar is voor alle perioden. Het is immers in het geheel niet 
ondenkbaar dat tussentijdse changementen zonder muzikale begeleiding plaatsvinden. 

99. BRECHT 1961(49): 36. 
100. Zie hoofdstuk 5. 
101. Naast de optische en akoestische, zijn hierbij in principe gustatorische, olfactorische en haptische situatiegebonden 

relaties te onderscheiden, maar deze laatste krijgen geen van het gesproken drama onderscheiden muziekdramatische 
status. Mogelijke betekening op heterodiëgetische niveau met behulp van geuren, smaken, temperaturen of texturen 
wordt immers niet of nauwelijks beïnvloed door het samengaan van muziek en taal. De bespreking beperkt zich 
daarom tot uitvoeringsinstructies via het akoestische en het optische kanaal. 

102. Zie voor de fysiektechnische beperkingen van de operazanger en -zangeres SCOTTO DI CARLO 1973. 
103. Een reeds aangestipt voorbeeld is het `Mélisande-motief' in Paul Dukas' ARIANE ET BARBE-BLEUE. 
104. In beginsel kan zij betrekking hebben op de wijze waarop het personage smaken proeft, geuren ruikt, en texturen, 

vormen of temperaturen voelt, maar net zoals hiervoor met betrekking tot het heterodiëgetische vermeld is, is de 
mogelijke invloed van de tijdvorm op deze waarnemingskanalen niet specifiek muziekdramatisch. 

105. Zie SCOTTO DI CARLO 1973 
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106. Zie GERHART 1983:36-42 
107. GERHART 1983:43-53. 

108. Zie VERHOEVEN-KOOIJ 1983 

 

Hoofdstuk 10 

1. Geraadpleegd is de Universal Edition nr. 12259 uit 1955(1927). Deze is alleen in verhuur beschikbaar.  

2. Zie voor een analyse vanuit Neoklassiek perspectief DRAKE 1989, en voor een specifieke bespreking van de opéra 
minutes MALCOMESS 1993. 

3. Voor een deel vallen aspecten uit de theatraliseringscode samen met esthetiekcodes, waarbij het om de vormgeving 
van de semiosis van de werkelijkheid gaat. Esthetische werken geven daarbij coderingsmogelijkheden aan, niet de 
ultieme codering zelf. 

4. De conformiteit op basis van categorische homologatie kent overigens een grote verwantschap met Peirces 
hypoïconische metafoor die ten grondslag ligt aan de esthetische dimensie. 

5. Nogmaals, het betreft hier een oneigenlijke afzondering, zeker omdat de context van historische temporaliteiten 
verschuift. Het is voldoende duidelijk dat deze component zeer belangrijk is voor het muziekdrama als geheel, maar 
het daartoe vereiste historische onderzoek voert voor het perspectief  van deze studie te ver. 

6. Maatnummers worden tussen accolades weergegeven, het cijfer achter de dubbele punt geeft de positie in 
teleenheden binnen die maat weer. In een 6/8e maat geeft {3:5} dus de positie van de 5e achtste in de derde maat 
weer. Het streepje binnen een aanduiding: {3-4} betekent ‘tot en met’. 

7. Bovendien wordt de harmonische oplossing die de korte vorm van motief 7 in [48] suggereert, niet gegeven; in 
plaats daarvan treedt een omkering op in de klarinet in [49]. 

8. Zie DRAKE 1989:186-7 waar hij onder andere dit motief als voorbeeld van de invloed die Braziliaanse muziek op 
Milhaud had, bespreekt. Malcomess noemt dit ritmisch motief ‘Fox Trott’ (MALCOMESS 1993:157). Het dansritme is 
moeilijk te identificeren. Dr. Wim van der Meer, werkzaam aan de UvA en kenner van Latijns-Amerikaanse ritmes, 
heeft me gewezen op verwantschap met de maxixe, of eventueel met de samba. Andere experts op het gebied van 
Braziliaanse ritmes als Ari Colares, docent percussie aan de USP en Jose Luiz Martinez,  bevestigen dat het 
hoogstwaarschijnlijk een getransformeerd ritme betreft waardoor de verwantschap met een specifiek ritme niet aan 
te geven is. 

9. Met de toevoeging x :| wordt aangegeven dat de inzet een herhaling is van het deel dat begint met x. 
10. MILHAUD 1955(1927):39. Dit is wel het geval in het piano-uittreksel (UE 8978) uit 1956(1928), waarin op het eerste 

blad de voorwaarde wordt gesteld `de respecter scrupuleusement le style et l'esprit de l'ère Egéenne'. Ook wordt 
daar als tijdsduur aangegeven: 6 minuten. 

11. Zie hoofdstuk 3 en SERPIERI 1980. 
12. Zie GREIMAS & COURTES 1986, `Focalisation' en Alexandrescu's bijdrage aan `Observateur'. 
13. Zie RUFFINI 1986, die in deze termen het verschil in montageprincipes tussen film en theater bespreekt. 
14. De accentuering middels focalisatie berust voor een groot deel op het gegeven dat de muziekdramatische enunciatie 

tevens een enunciatie over het muziekdrama is, door het voortdurend extradiëgetische communiceren. Dit is in 
samenhang met de veronderstelde inferenties niet verwonderlijk: net als het dramatische bepaald wordt door de 
inferentie van theatraliseringscode, zo kent ook het muziekdrama zijn meta-discursiviteit die abductie-processen met 
betrekking tot de genrespecifieke coderingen gereed houdt. Daarnaast stuurt de collocatieve verhouding op het 
expressievlak de te actualiseren semen in belangrijke mate. Op basis van deze trajecten kunnen isotopieën worden 
vastgesteld. 

15. Zie MALCOMESS 1993:93 e.v. 
16. Onder één van de vele mogelijke argumenten voor deze voorkennis valt de verhouding van Aricie tot Hippolyte. 

Wie geen voorkennis heeft van Racines werk, zal de wederkerigheid van hun liefde niet kennen, waardoor de 
interpretatie van Aricie's houding in scène II vermoedelijk erg schimmig blijft. 

17. Én in markante dissonante figuren, maar dat is een parameter die buiten het bestek van deze studie valt, net als de 
overgang in Hippolytes lofzang van de aanzet in akkoordtrappen naar diatonisch melos. 

18. Hiermee wordt geïmpliceerd dat (ont-)koppeling als een hiërarchisch proces beschouwd kan worden. 
19. In de betekenis van Barthes. 
20. Zie noot 8 van dit hoofdstuk 
21. De dalende chromatische vocale lijn is dysforisch geconnoteerd, maar het hoge register schept weer enige afstand 

door het `artificiële' karakter van de kopstem. 

22. De recursiviteit van de NP's maakt een scherpe hiërarchisering niet alleen zeer moeilijk, maar bovenal ook 
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onwenselijk. Ter illustratie: In de eerste discursieve situatie zijn de instrumentaal gemanifesteerde subjecten gemani-
puleerd tot een intensief  en hoog energieniveau. De herhaling van kleine hulp-NP's en hun tegenprogramma’s 
creëren de anticipatie op continuerende inchoatieve pulsen. De beweging impliceert namelijk twee elkaar tegenwer-
kende krachten, de een georiënteerd op een verbinding met stabiliserende rust, gemanifesteerd in een langere noot 
die gevolgd wordt door stilte; de ander op handhaving van grote activiteit. De stelwaarde van de op stabiliserende 
rust georiënteerde beweging lijkt in de 3/2-maten niet op de eerste maar telkens op de derde tel te liggen, en in de 
2/2- en 3/4-maten op de tweede, uitgezonderd [18-19]. Deze rust wordt echter niet bereikt doordat het continue-
rend programma de overhand houdt. Op een hoger analytisch niveau is er een continuerende regelmaat in de 
gesyncopeerde 3/2-maten, terwijl op een nog kleiner besprekingsniveau in principe iedere toon met zijn inzet, 
continuering en voltooiing de manifestatie is van een narratief  programma met manipulatie, competentie, 
performantie en sanctionering; hoe `klein' het ook is. 

23. De in deze paragraaf  cursief  weergegeven termen worden gebruikt in hun semiotische betekenis. 
24. Het gaat hier bovendien om een gevoel, niet om een emotie (in de zin van Frijda): er is geen (e-)motiverend belang 

geraakt. 

25. Daartoe is NP4 gecondenseerd ten opzichte van de vorige twee keer (in [7-10] en [14-17]) weergegeven. 
26. Wellicht neemt de recipiënt die een /weten/ verworven heeft ten aanzien van de thematische rol `Aricie' bij Racine 

het gebrek aan bekentenis eveneens voor lief. 

27. Uiteraard spelen hier ook zuiver muzikale competenties een rol maar deze vallen buiten het bestek van deze studie. 
28. Zie MALCOMESS 1993:81-3 voor een vergelijking met Racines PHÈDRE. 

29. Overigens wordt ook op homodiëgetisch niveau met de verwijzing naar PHÈDRE gespeeld: Théramènes opent zijn 
bericht over de dood van Hippolyte identiek: “A peine nous sortions…”, alleen wordt hij hier al na vier woorden 
door Thésée onderbroken: “je connais, finis vite!”. MALCOMESS 1993:86. 

30. Zie onder andere MALCOMESS 1993. 

 

Hoofdstuk 11 

1.  Curtis werpt licht op deze verwarrende datering. De verwarring die ontstaat uit de aanduiding `l'Anno 1642' op het 
Venetiaans manuscript en het op 1643 gedateerde scenario is toe te schrijven aan de `more veneto', de Venetiaanse 
kalender die op 1 maart begint in plaats van op 1 januari. De datum op het schutblad verwijst naar het seizoen 
(1642), niet naar het kalenderjaar, dat op dat moment 1643 is. CURTIS 1989:v.  

2.  Zie onder meer CARTER 2002:264-9, CURTIS 1989, CHAFE 1992, FABBRI 1993, LEWIS 2005, OSTHOFF 1954, 1958, 
ROSAND 1994. 

3.  CURTIS 1989:xxii. Zie voor een uitvoerigere plotbeschrijving bijlage B1. 
4.  Het orkest krijgt pas na 1675 een substantiëlere rol. Zie BIANCONI & WALKER 1984:235. 

5.  FABBRI 1993, CARTER 2002. Dietrich geeft aan dat de uitgegeven libretti vermoedelijk zijn bedoeld om tijdens de 
voorstelling mee te kunnen lezen. Zij baseert haar argument onder meer op het kaarsvet dat de overgebleven 
librettoboekjes ontsiert. Het auditorium is immers tijdens de avonden van de voorstellingen slechts zwak belicht, 
waardoor het voor het publiek noodzakelijk is om samen met het libretto een waskaarsje te kopen. Zie DIETRICH 
1961:230 

6.  Curtis draagt een overtuigend argument aan om in zijn uitgave van L' INCORONAZIONE DI POPPEA een door Pinelli 
gedrukt scenario te betrekken. Pinelli's uitgave stamt uit 1643 en is waarschijnlijk gedrukt voor de eerste 
voorstellingen in Grimani's theater. In Venetië zijn - onafhankelijk van elkaar - hiervan twee kopieën bewaard geble-
ven. Beide bevatten handgeschreven aantekeningen die erop wijzen dat de drukker of  boekverkoper de uitgave in 
overeenstemming heeft gebracht met de daadwerkelijke uitvoering. (Zie CURTIS 1988 `Preface', p. v en noot 4) Het 
lijkt daarom voor dit onderzoek - althans wat de neventeksten betreft - voldoende gerechtvaardigd om uit Curtis de 
in deze libretti aangegeven changementen als complement op Malipiero's editie over te nemen. Om een duidelijk 
beeld te krijgen van de opeenvolgende situaties moet het aldus mogelijk zijn de spatio-temporele breuken binnen de 
primaire enunciatie aan te geven. 

7.  Zie ook CARTER 2002:99-100 
8.  Fabbri vat het verhaal zoals ingezet in de proloog op als een klassieke academische kwestie met betrekking tot de 

bepalende factoren in het menselijke leven: Fortuna of  Virtù, waarin onverwacht en ongebruikelijk een vreemde 
speler opdoemt: Amore. Het scènisch exemplum toont het pessimistische verhaal waaruit blijkt dat de menselijke 
geschiedenis noch van actieve menselijke vermogens, noch van de spelingen van het lot afhangt, maar van de 
irrationele impulsen van de zinnen. (FABBRI 1985:337) 

9.   “…scena aerea con orizonti bassi; Fortuna, Virtù e Amore in aria sopra nuvole” (geciteerd bij FABBRI 1993:20) 

10. Één tijdbepaling behoeft hier enige toelichting, omdat deze niet rechtstreeks uit de combinatie van aanwijzingen 
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volgt, maar op een hypothese die enige ondersteuning vindt in eerder gebruik van identieke beeldspraak. Drusilla en 
de voedster houden een bespiegeling over geluk en leeftijd, waarin de eerste zegt dat de zon nog niet ondergaat ook 
al is de vermiljoenen morgenstond al voorbij: `non è il sol che tramonta, se ben passata è la vermiglia aurora'. De 
voedster antwoordt: `Il giorno femminil trova la sera già dal mezzo dì (...)'. Uiteraard gaat het hier om beeldspraak. 
Maar het is, waar eerder (I.1-I.3) én later (III.8) het opkomen van de zon geassocieerd wordt met het welzijn van de 
personages die dit beeld gebruiken, gerechtvaardigd aan te nemen dat beide gesprekspartners met hun beeldspraak 
verwijzen naar het feitelijke tijdstip: het midden van de dag. 

11. BOOGAART  1991:35 
12. Zie noot 10 van dit hoofdstuk. 
13. Zie het door Fabbri besproken Udinese libretto, waarin expliciet sprake is van Ottavia “…in barca…” (FABBRI 

1993:21) 

14. HARNONCOURT, N., L'Incoronazione di Poppea Teldec 242 547-2 8.35247 ZC. 
15. GLOVER 1985 
16. Zie noot  2 van dit hoofdstuk.  
17. Busenello kiest volgens Joly een polemiek tegen de traditie, vooral tegen de regels van de aristotelische poëtica, als 

uitgangspunt: `Zijn de dichters van vandaag niet meer vrij hun verhalen op hun eigen manier te vormen?' valt in zijn 
voorwoord tot LA DIDONE te lezen; en in het 'Argomento' van hetzelfde werk preciseert hij: `Ziehier een werk dat 
moderne visies weerspiegelt. Het is geenszins geschreven volgens de voorschriften van de klassieken, maar naar het 
Spaans gebruik om jaren te representeren, en niet uren'. Hetzelfde geluid klinkt in de proloog van Giulio Cesare 
waar de Tijd zich excuseert meer dan een jaar in één avond te verdichten. Moderniteit bestaat voor Busenello dus 
onder meer uit het aanwenden van de soepelere Spaanse dramastructuren. Zie JOLY 1988:14-17. 

18. Dit komt overeen met de zeven aangegeven toneelwisselingen in de scenarioversie voor NERONE uit de Biblioteca, 
waar daarnaast vijf decorsets worden genoemd en vliegmachines voor de proloog en voor de opkomsten van 
Palladio, Mercurio en Amore: 

 

Scène Décor Vliegmachine 

Proloog  personage niet gespecificeerd 

I,1-4  

I,5-13 

Palazza di Poppea (1) 

Città di Roma (2) 

 

I,8  Palladio 

II,1-3 

II,4-9  

II,10-12 

Villa di Seneca (3) 

Città di Roma 

Giardino di Poppea (4) 

II,1 Mercurio 

 

II,11 Amore 

III,1-7 

III,8 

Città di Roma  

Reggio di Roma (5) 

 

Zie DAY 1978. Waarschijnlijk heeft de set voor ‘Città di Roma’ ook een soort gracht voor de boot van Ottavia in 
III,6 (CARTER 2002:84) 

19. Overigens wijst Carter er terecht op dat de hagiografische Romeinse opera’s uit de jaren 1630 eigenlijk ook 
historisch zijn. CARTER 2002:271  

20. Zie hierover bijvoorbeeld YATES 1990., met name pp. 32 en 114. De oppositie tussen Fortuna en Virtù is onder 
andere in Machiavelli's Il Principe uitgewerkt. De ware heerser moet zich aan Fortuna kunnen aanpassen èn de 
daadkracht bezitten om het lot te bedwingen. Menselijk geluk is in Machiavelli's optiek immers afhankelijk van het 
door Virtù verleende vermogen tot handelen èn de uiterlijke omstandigheden die Fortuna bestiert. Zie MACCHIA-
VELLI, N., De Heerser (Il Principe) Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep, 1987 (vert: F. van Dooren). 
Macchiavelli neemt Cesare Borgia als voorbeeld voor de mechanismen van Fortuna en Virtù. 

21. Busenello heeft uiteraard ook literaire voorbeelden gebruikt. Zo ontleent hij bijvoorbeeld aan Seneca onder andere 
het procedé van de domina-nutrix-scène (I.5). Daarnaast zijn er meerdere ontleningen  aan Tacitus (Zie FENLON & 
MILLER 1992). Volgens Joly is L' INCORONAZIONE DI POPPEA in feite archetypisch voor het Venetiaans melodrama 
op historisch onderwerp, gebaseerd op de interactie van passies met politiek. Dit verhindert hem niet modellen van 
goede auteurs te volgen, met name de grote Italiaanse schrijvers uit de Renaissance, en in de eerste fase met name de 
Barokpoëzie van Marino (Zie TOMLINSON 1987). De ontleningen aan de Renaissancedichters lopen uiteen van vrije 
bewerking tot letterlijke citaten zoals bij de hiervoor genoemde Amore die Fortuna's rol overneemt uit La Divina 
Commedia van Dante Zie OSTHOFF, W., p.  (Het betreffende citaat is te vinden aan het slot van Dantes Goddelijke 
Komedie. (Zie: Dante Alighieri DE GODDELIJKE KOMEDIE ,vert.: C. Kops). Antwerpen, Amsterdam: De Neder-
landse Boekhandel, Wereldbibliotheek. 1977/3, p. 596. 

22. QUINONES 1985: 30. Zie ook pp 29-33. 
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23. Zie ROSAND 1985, FENLON & MILLER 1992 

24. Zie onder meer JOLY 1988:16. In L’INCORONAZIONE DI POPPEA zijn verschillende van deze figuren terug te vinden, 
maar eveneens de verwijzingen naar het Niets.Volgens Calcagno onderstreept de melismatische vocalisatie van ‘la’ in 
‘la bellezza’ van het personage Seneca dat schoonheid louter uiterlijk vertoon, en dus Niets is. ‘La” is de 
deconstructie van het madrigalisme, maar versterkt het melisma tegelijk de verwachting voor “bellezza”. Hierdoor 
creëert Monteverdi een verschuiving van muzikale imitatie naar representatie: namelijk een allegorie van het Niets. 
Dit maakt Seneca een meester van de retoriek. (CALCAGNO 2003:493-4) 

25. JOLY 1988:16 
26. FENLON & MILLER 1992:35 

27. FENLON & MILLER 1992:55 

28. Zie onder andere KETTERER 1998: “This bold Ovidian triumph of vice was sanctioned by its performance during 
Venetian Carnival, where the immoral was celebrated and abuse of the old moral was ‘erotic and life-giving’” 
KETTERER 1998:1 en CARTER 1997, 2002. Nuanceringen op dit perspectief zijn te vinden bij CHAFE 1992:309-30 

29. CALCAGNO 2003: 467-8, 472-4, 489 
30. TOMLINSON 1987 
31. Zie BJURSTRÖM 1962:45, DAY 1978 
32. Zie voor een uitvoerige beschrijving van de scenografie onder andere het eerder genoemde werk van Bjurström en 

WORSTHORNE 1968. De door Torelli ontwikkelde 'scena ductilis'-methode wordt gehanteerd voor de changementen 
die meestal à vue plaatsvinden. Deze methode maakt een snel en gelijktijdig changement van zijcoulissen en 
achterdoek mogelijk. Gleuven in de vloer geleiden de coulissen via een systeem van met touwen en katrollen 
verbonden karren onder de vloer. Dergelijke gleuven in de vloer zijn onder meer getekend op de plattegrond die van 
SS. Giovanni e Paolo is teruggevonden (Zie WORSTHORNE 1968: tegenover p.33). Een vergelijkbaar mechanisme 
bestuurt de (wolken-) friezen (DAY 1978:26). Het decor kan, afhankelijk van de benodigde diepte, een omvang 
hebben van vier tot acht coulissenparen, en een beschilderd achterdoek. Schütz gaat zelfs zover om in de snelle 
changerings-mogelijkheden een technische verbeelding voor de vergankelijkheid van de wereld te zien: `Im abrupten 
Bühnenbildwechsel, den die Kulissen gestatten, verbildlicht die Bühnentechnik die Vergänglichkeit der Welt'. 
(SCHÜTZ 1984:55). 

33. DAY 1978:26 
34. BERGSTRÖM 2000:27 
35. Zie SACHS & HAMBURG 1986:171 
36. Ook de werking van de verschillende telprincipes beschrijft men in het begin van de 17e eeuw. Mersenne (1636) en 

Descartes (1650) beweren dat ternaire maten vrolijk zijn en binaire ernstig of  treurig; een zeer algemene karakterise-
ring die vaak herhaald en bekritiseerd is. Bij een bepaalde beweging hoort een bepaalde maatsoort in het zoge-
naamde `tempo giusto', dat in latere tijden modificeerbaar wordt gedacht door er bijvoorbeeld `allegro' bij te noteren. 
Zie SEIDEL 1976:80. In L'Incoronazione di Poppea komen slechts twee uitdrukkingen voor: `adagio' in III.8 in het 
slotduet; en `adagio' en `presto' in het duet tussen Valletto en Damigella. 

37. Zie CARTER 1997:175, CALCAGNO 2003:463 
38. CARTER 1997:175 
39. Zie ROSAND 1992:77-8 
40. Zie GROUT & PALISCA 2002:329.Zie voor de retoriek van het baroktheater o.a. FISCHER-LICHTE 198xc 
41. Een toegankelijke inleiding in het Nederlands is te vinden in DIJK, P. VAN, LEEUW, G. VAN DER, LEUSSINK, J., 1985.  

42. De beschrijving van de diverse soorten 'madrigalisme' is ontleend aan TERMINI 1978. 
43. Volgens Boogaart is Monteverdi beroemd om de ‘armonico misto’; plotselinge harmonie- en tempoveranderingen ( 

BOOGAART 1991:27) 

44. OSTHOFF 1960:87 

45. Zie CHAFE 1992. Monteverdi wordt vaak als toetssteen gebruikt voor de overgang van modaliteit naar tonaliteit.  
46. Geciteerd bij DE HAEN 1989:98 noot 81. Dat Monteverdi met zijn behandeling van de tijd eerder al bij een Neder-

lander in de smaak viel, bewijst De Haen in zijn boek over Monteverdi nog met een ander verslag: 'Doch onder alle 
andere, zoo waerdere ik meest de Heere Claudio Monteverde, behalven Pomponio Menna, en Principe di Venosa: in 
wiens werken ik altoos yet byzonder tot mynen voornemen strekkende hebbe bespeurt. Ende in 't voorgaende jaer 
1641 hebbe ik een voorreden van de Heere Monteverde bekomen ende gelezen, in welke hy het onderscheydt van 
den tyd, ende de getallen des tydts waergenomen ende beschreeven heeft; aenwyzende de Grieksche Zang-voeten, 
Spondeus die twee lange syllaben, ende Perichius, die twee korte syllaben heeft: de eerste vergelykende met een heele 
maet , genaemt half  korten, dienende tot matige en statige woorden: d'ander Perichius vergelykende met XVI 
dubbel-haekte zangh-merken, dienende tot alle geswinde dingen uit te beelden: met welke de oude, naer zyn gevoe-
len, alle veranderingen aen brachten (...)' Joan Albert Ban ZANGH-BLOEMZEL 1642. 
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47. CARTER 2002:88 
48. Zie ook ROSAND 1992 

49. Van belang voor de temporaliteit is de wijze waarop segment A afsluit: in kleine of grote terts. Dit is niet met 
stelligheid te besluiten, omdat beide opties mogelijk zijn: de grote terts bezit blijkens de historische norm een 
grotere afsluitende waarde, en de kleine terts (de c) is te prefereren vanwege het geliefde verrassingseffect (het 
volgende deel van Fortuna begint met een c ). 

50. Vrij vertaald: (in onbruik geraakt, veracht, verafschuwd, niet gewild, (in vergelijking met Fortuna) `altijd bespot'. Het 
tweede lid van beide woordparen (dissusata-dispressata, abborrita-mal gradita) is telkens een melodische imitatie van 
het eerste, maar dan een secunde hoger. Met de term ‘dispressata’ opent Ottavia in I,5 hetgeen meteen een relatie 
tussen de keizerin en Virtù suggereert. 

51. Zie hiervoor ook Mulders 'Allegorie en Symboliek. Iconiciteit in de muziek; het rad van Fortuin' in: MULDER 
1985:58-70 

52. Het beeld van het intellect dat de menselijke natuur via een ladder naar goddelijke wijsheid voert, kent een lange 
traditie vanuit de middeleeuwen. Zie bijvoorbeeld YATES 1990:188-191 

53. OSTHOFF 1960:69. 

54. Soortgelijke topoi worden in de muzikale retoriek veelvuldig gebruikt. Zie VETTER 2000. 
55. Het contrast tussen Fortuna en Virtù is verder uitgedrukt doordat Virtù in Bb (cantus mollis) opent, tegenover het 

cantus durus van Fortuna. Zie CHAFE 1992:320 

56. Soortgelijke mechanismen benoemt Rokus de Groot in zijn artikel ‘Ego en Echo. Betekenisanalyse van echo-
personificaties in muziekdramatische werken’. Met name het proces waarin Orfeo in Monteverdi’s ORFEO 
uiteindelijk Apollo’s boodschap opmerkt kent een vergelijkbare betekenisstructuur, daar gemanifesteerd met de 
opeenvolging van echo, canon en homofonie. DE GROOT 1999:42-3 

57. Pirrotta schrijft: 'There remains to be examined the problem of  the prologue, for which the scenario gives no 
indication; it seems that the words immediately following "Change of  set to the palace of  Poppea" must be an error, 
for in most cases the prologue was performed on the opening set, which even in this case was more suitable for the 
machine appearances of  Fortune, Virtue, and Love than just any backdrop'. PIRROTTA 1984:268 

58. Anna Abert pleit er juist voor de eerste scène direct met Ottones openingslied in te zetten, en niet met het laatste 
ritornello uit de proloog. Ze schrijft over de scène: 

`Sie wird von der folgenden durch die Wiederholung des den Prolog abschließenden Ritornells getrennt. Durch diese Son-
derstellung charakterisiert sie Monteverdi, ihrem Inhalt entsprechend, als Einleitung, ja er verleiht ihr, besonders auch durch 
die Wiederaufnahme des 'E pure io torno' am Schluß, eine geradezu devisenartige Wirkung; liegt doch in diesen Worten 
gleichsam das ganze Schicksal Ottone’s beschlossen.'  (ABERT,1954:69) 

Ofschoon deze argumentatie goed te verdedigen valt, niet in de laatste plaats omdat het handschrift het ritornello 
ook aan het einde van de proloog plaatst, valt niet te ontkennen dat de ritornelli in zowel muzikaal als dramatisch 
opzicht een omkaderende functie vervullen. Overigens hoeft Aberts opvatting hiermee niet strijdig te zijn: indien - 
zoals hier - van theatrale continuïteit wordt uitgegaan tussen de proloog en het eerste bedrijf, dan ligt een 
changement en verschuivende focalisatie respectievelijk vóór en binnen het eerste ritornello voor de hand. 

59. De door Abert nog als een groot mysterie gekenschetste D/d-tonaliteit van Ottone in deze scène wordt overigens 
door diverse musicologen beoordeeld als een ad hoc transpositie (ABERT 1954:70). Voor deze analyse is het belang 
van dit probleem beperkt: het onderscheid tussen D en d zou hooguit de continuïteit binnen de onderscheiden 
segmenten verhogen. 

60. De grondtoon is in bepaalde opzichten vergelijkbaar met het centrale perspectief in de schilderkunst. Zie BOYKAN 
2004: 79 e.v. 

61. zie bijvoorbeeld Kirchers MUSURGIA UNIVERSALIS (1650) 

62. Fenlon en Miller interpreteren Ottones verlangen naar Poppea als van meet af aan illusoir, onder andere omdat zij 
het ‘centro’ waar Poppea voor staat als een ‘0’, een niets zien (FENLON & MILLER 1992:45). Calcagno voegt deze 
zienswijze toe aan meerdere argumenten om L’INCORONAZIONE DI POPPEA in het licht van Dall’Angelo’s filosofie 
van het Niets te beschouwen (CALCAGNO 2003:491) Zie ook noot 24 van dit hoofdstuk.  

63. Zie OSTHOFF 1960:135 

64. ABERT., 1954:70 
65. Zie HELLER 2003 
66. De verbale strijd voltrekt zich in een stichomythie naar de stijl van de (historische) Seneca. Zie KETTERER 2003:9 
67. BARTHES 1977:157 
68. ROSAND 1979:346 
69. Een combinatie die in  esthetische expressies wel vaker optreedt, plat uitgedrukt: “lekker lijden”.  
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70. Carter beoordeelt overigens het feit dat Seneca geen eigen lamentio krijgt - ook al was dit alleen voor vrouwelijke 
personages voorbestemd - als een gebrek aan dramatisch gewicht (CARTER 1997:201) 

71. Zie ook BOOGAART 1991:34 
72. OSTHOFF, a.w., p. 

73. Fenlon en Miller baseren hun interpretatie van L’INCORONAZIONE DI POPPEA grotendeels op de overdracht van 
standvastigheid van Seneca op Drusilla. FENLON & MILLER 1992. 

74. De mate waarin muziek deel uitmaakt van de handeling als zodanig is onder meer uitvoerig behandeld in VAN DER 
LEK 1991: m.n. pp. 31-32, 50-58; en  ROSAND 1992 specifiek m.b.t. L’INCORONAZIONE DI POPPEA. 

75. Zie CURTIS 1989:65 
76. Zie voor een uitvoerige muziekdramatische analyse van de karakterisering van Seneca ROSAND 1985 
77. CARTER 1997:178-9 
78. CARTER 1997:192; en 2002:282 
79. MCCLARY 1989, HELLER 2003, ROSAND 1985. Hoewel Seneca’s morele autoriteit eventueel als referentiepunt voor 

een ethische interpretatie kan dienen, is zijn dood en het daardoor ontstane morele vacuüm in II,3 wel 
problematisch. Fenlon en Miller zoeken hiervoor een oplossing door de standvastige Drusilla als vervanger voor 
Seneca’s moraal voor te stellen. FENLON & MILLER 1992. 

80. Zie BERGSTRÖM 2000:34 
81. Zie onder andere CARTER 1997, KETTERER 1999 
82. Zo zijn de Famigliari in bepaalde aspecten verwant aan het giustiniana, een commedia dell’artegenre waarin drie 

oude mannen zich uitspreken over hun vermeende seksuele avonturen. (CARTER 1997:194) 

83. CARTER 2002:276 
84. CARTER 1997:180 
85. CARTER 1997:183 Een dergelijke combinatie van het komische, ernstige en het erotische past in de Marinistische 

traditie. (CHEW 2005, WALKER & HELLER 2005) 

86. Niet voor niets illustreert Fischer-Lichte het `Norm'-deel van haar Semiotik des Theaters aan de hand van deze 
periode, terwijl een poging codes uit de twintigste eeuw te (re-)construeren als aanloop voor haar `Werk'-analyse van 
Enrico IV meer voor de hand zou liggen. 

 

Hoofdstuk 12 

1.  PENDLE:1979:465-480 
2.  HUEBNER 2004 

3.  PENDLE: 1979:389, 466. Nog twee wijzigingen zijn vermeldenswaard. De tekst is `gekuist' omdat dezelfde Nourrit 
zich heeft gekeerd tegen het erg directe taalgebruik van het overspelige paar Valentine en Raoul van een eerdere 
versie.  Daarnaast heeft de censor het oorspronkelijk geplande optreden van Catherine de Medici in acte IV 
verboden, ongetwijfeld om te voorkomen dat koninklijke autoriteit zou worden verbonden met intolerantie, waar de 
monarchie nu juist een beeld van het tegendeel probeert te creëren. Haar partij is omgezet naar die van Saint-Bris. 
Zie FRESE 1970:137 en NEW GROVE OPERA 1992:S.V. `HUGUENOTS'. 

4.  HUEBNER 2004 
5.  Tegen deze achtergrond kunnen bijvoorbeeld de `reddings'- en `horror'-opera's ontstaan. PENDLE:1979:46-47 

6.  HUEBNER 2004 

7.  ENCKELL 1990 
8.  Oorspronkelijk zou Catherina het bloedbad organiseren, maar de aanwezigheid van een ander vrouwelijk personage 

zou het belang van Valentines aanwezigheid als onvrijwillige en onthutste getuige tezeer ondermijnen. (PENDLE 
1997:467) 

9.  Dat dit niet alleen de dramatische kant betreft betuigt onder andere de Duitse schrijver Heine: `Bei Meyerbeer 
hingegen {in tegenstelling tot Rossini, E.L.} finden wir die Oberherrschaft der Harmonie; in dem Strome der 
harmonischen Massen verklingen, ja ersäufen die Melodien, wie die besonderen Empfindungen des einzelnen 
Menschen untergehen in dem Gesamtgefühl eines ganzen Volkes, und in diese harmonischen Ströme stürtzt sich 
gern unsere Seele, wenn sie von den Leiden und Freuden des ganzen Menschengeschlechts erfaßt word und Partei 
ergreift für die großen Fragen der Gesellschaft'. HEINE 1987:89-90  

10. Na de dood van Perrier in 1832 zijn er in de jaren 1834 en 1835 vele opstanden in Parijs, culminerend in de 
moordaanslag op Louis-Philippe in juli 1835. Een opera met de brute moord van de gewone mens als onderwerp 
was dus heel actueel. PENDLE 1979:428-429, 470.  
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11. HEINE 1987:90-91 
12. LACOMBE: 1997:100-1 
13. HUEBNER 2004 
14. NEW GROVE OPERA 1992:`Huguenots' 

15. Janin in 1842. Zie LACOMBE:1997:100-1 
16. COOPER  1963:110 
17. BRZOSKA ‘Meyerbeer’ in NEW GROVE MUSIC 1992. HUEBNER 2004. Zie ook CONWAY 2003 

18. PENDLE: 1979:397 
19. De relatie met de historische geschiedenis is overigens zéér los, zie BRÈQUE 1990. 
20. Zie over de status van deze documentatie onder meer JACOBSHAGEN 2001 
21. ALLEVY 1976:151-2 
22. WOLFF 1968:168 

23. ALLEVY 1976 
24. HUEBNER 2004. 
25. Covent Garden (1815-16) en Drury lane (1817-18) waren de Opéra voor. 
26. `On appelle rideau de manoeuvre un rideau différent du rideau d'avant-scène {=het voordoek} par sa décoration, 

mais qui remplit pourtant le même office, celui de fermer la scène. On baisse ce rideau pour indiquer au spectateur 
que le changement de decor sera très prompt, l'entr'acte très court, et pour l'engager par conséquent à ne pas quitter 
sa place et à ne point sortir de la salle'. (POUGIN 1885:654 s.v. Rideau d'avant-scène). Het publiek weet dat de 
voorstelling zich weldra zal voortzetten, en dat het niet om een pauze gaan zal gaan. (ALLEVY 1976:182 s.v. Rideaux) 

27. THIENEN 1969:II 347, noot 6 
28. ALLEVY 1976:109 

29. PENDLE 1979:427, 50 
30. Rond 1830 is de term ingeburgerd en van toepassing op het contemporaine repertoire van Rossini, Auber, Halévy 

en met name Meyerbeer. HUEBNER 2004. 

31. PENDLE:1979:389 
32. LACOMBE 1997:241-3 

33. GROUT 1965:311-323 
34. LACOMBE 1997:243 
35. Om in de gunst van een rijk familielid te komen voegt Beer later diens naam `Meyer' toe. 
36. EVERIST  1993, HUEBNER 2004 

37. KORENHOF 1993:214 
38. LACOMBE:161 
39. Adolphe Sax verkrijgt in 1838 het octrooi voor de basklarinet. 
40. LACOMBE 1997:243 
41. BEKKER 1983(1934):88 
42. HUEBNER 2004. 
43. LACOMBE 1997:241 
44. Saint-Bris' `Pour cette cause sainte (IV) komt uit een terzet van de IIe acte in zijn MARGHERITA D'ANJOU (1820), 

het drievoudige koor in III is ontleend aan IL CROCIATO IN EGITTO, dat op meerdere aspecten de compositie van 
LES HUGUENOTS heeft beïnvloed. Voor het overige heeft Castil-Blaze gemeend invloeden te kunnen vaststellen van 
onder andere Mozart, Cimarosa, Händel, Rossini, Boieldieu, Beethoven, Gluck, Hérold, Spohr en Spontini. Zie 
PENDLE 468-469. 

45. RIENÄCKER z.j: 25. 
46. HUEBNER 2004 
47. PENDLE 1971:537 
48. LACOMBE:1997 :297 
49. SCRIBE 1854 II 1:6 
50. LACOMBE:1997:107 
51. De situaties in LES HUGUENOTS kunnen geclassificeerd worden binnen de volgende `stock situations':  1) Een man 
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zoekt en vindt een meisje waarop hij verliefd is geraakt (in de meeste gevallen kent hij haar naam niet totdat hij haar 
vindt). 2) Een vrouw raakt verliefd op een man wiens naam zij niet kent. 3) Een jonge page, meestal door een vrouw 
gespeeld, komt voor in een `girl crazy' toneel. 4) Personages zweren samen tegen een gevestigde macht. 5) Een 
huwelijk wordt gepland om strijdende partijen te verzoenen. 6) `avondklok'-scènes. 7) Hoofdpersonages sterven aan 
het einde van de opera. PENDLE 1979:390-393.  

52. PENDLE 1971:540 

53. PENDLE 1979:111 
54. LACOMBE:1997:107 
55. STANTON 1955:41-2. Geciteerd bij PENDLE 1971:538 
56. BARTLET 2005 
57. FUSIER-DAOUD 1982:107 
58. SMITH 2004 
59. WOLFF 1968:170 

60. PENDLE 1979:474 
61. FUSIER-DAOUD 1982:102-4 
62. Fusier-Daoud hanteert de term `quiproquo’ niet in de gebruikelijke zin van verwisseling van identiteit, maar breder, als 

verwisseling van functie. 

63. FREDERICHS 1969:58 
64. Deze is volgens BEKKER 1983:88 gecreëerd in navolging van de Rütlischwur in Rossini's GUILLAUME TELL. 

65. De configuratie is te beschouwen als de grootste gemene deler van stemmen; alleen de opmerkelijke wisselingen 
worden genoteerd. 

66. Met `idem' wordt aangegeven dat dezelfde configuratie als in het direct voorafgaande segment is aangehouden. 
67. Dit neemt niet weg dat binnen dit grotere segment wel twee afzonderlijke delen bestaan: namelijk respectievelijk met 

en zonder voordoek. 

68. De kopjes in de tekst geven een korte typering van het betreffende gedeelte uit de partituur, meestal met een citaat. 
69. Ook in de harmoniek is in {35-43} sprake van een `overgang': de passage begint met een Bb-groot-akkoord, daalt 

chromatisch naar een A-C-Eb-akkoord en sluit in Eb-groot af, hetgeen het harmonisch uitgangspunt voor de 
Romance vormt. 

70. Harmonisch onderscheidt dit gedeelte zich ook door de markante overgang naar Gb groot. 
71. Dat ze daar in principe weinig reden toe heeft, doet er niet zo toe: zoals reeds gesteld zet Scribe zijn personages 

tamelijk schetsmatig en zonder veel psychische diepgang op 

72. Er treedt ook een harmonische verandering op van de Romance die eindigt in Eb-groot {104:1} naar de modulaties 
in het recitatief, beginnend met een verminderd septime-akkoord (F#-A-C-Eb) {104:2}. 

73. Eveneens muzikaal afrondend in een slotcadens in e-klein {141}. 
74. Raoul wordt overigens hoogstwaarschijnlijk achter een gordijn verstopt, en niet in een zijkamer: in de eerste versies 

van de partituur zou Raoul gedeeltelijk samen met de ‘openlijk’ aanwezige Valentine op de plannen van de 
samenzweerders commentaar leveren. (DÖHRING 1982:48, FRESE 1970) 

75. Harmonisch sluit Valentines terzijde aan op Saint-Bris (beide IVe trap). 
76. In  eerste instantie zou Valentine haar liefde voor Raoul al in de Romance hebben betuigd; dit is pas zeer laat 

vervangen door de huidige versie. (FRESE 1970:137) 

77. NOSKE 1977:171-214 
78. Een procédé dat onder andere ook bij PELLÉAS ET MÉLISANDE gebruikt is. Zie hoofdstuk 13. Muzikaal frappant is 

overigens met name de kwartsprong die gewoonlijk alleen ter afsluiting van een recitatief wordt genoteerd 
(FREDERICHS 1969:63). 

79. Zie DAHLHAUS 1980. A {156-174} (a {156-159} → a' {160-163} → b {164-169} → a {170-174}) ⇒ B {175-192 (c 
{175-180} → c' {181-184} → c" {185-192}) ⇒ A' {193-212} (a' {193-198}) → coda I ({199-207} → coda II {208-
212} 

80. 1° strofe {238-272}: Raouls partij; 2° (anti-)strofe {273-306}: Valentines partij; het tussendeel {307-319} en de 3° 
strofe {320-350} wisselzang Raoul en Valentine. 

81. HUEBNER 2004 
82. DAHLHAUS 1982:109 
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Hoofdstuk 13 

1. Zie onder andere ABBATE 1981, 1998, BRISCOE 1999, DEGOTT 2001, EMMANUEL 1929, GOEHR 2001, GRAYSON 
1985, 1989, HUEBNER 1999, JANKÉLÉVITCH 1976, LESURE 1977,  LOCKSPEISER 1978, MARTIN-LAU 2001a,b, 
NICHOLS & SMITH 1989a,b, ORLEDGE 1983, POSTIC 1975, RISACHER 2001, ROBICHEZ 1957, SHATTUCK 1968, 
SMITH 1989A, B,C, 2004, SUTER 1999, TERRASSON 1982, TREZISE 2003 

2. Gebaseerd op o.a. de samenvatting in het programmaboek van de Nederlandse Operastichting, DEBUSSY 1996 

3. Voorbeelden zijn L'INTRUSE, LES AVEUGLES (1890) en INTERIEUR (1894). 

4. MAULPOIX 1998:38-9. 

5. SMITH 1989b:106, ROBICHEZ 1957:163-188. 

6. MACHEREY 1977:7 

7. GOEHR 2001:71 

8. Verhaeren, geciteerd in GOEHR 2001:65 (DORRA, Symbolist Art Theories:61) 

9. Moréas, geciteerd in GOEHR 2001:65 (DORRA, Symbolist Art Theories:151) 

10. GOEHR 2001:65 
11. MAETERLINCK, M. 1891. L'ornement des noces spirituelles. Traduction des écrits de Ruysbroeck. Bruxelles: 

Lacomblez. “Rejecting the Catholic Church, Maeterlinck turned to a universalist mysticism that derived from 
Neoplatonic idealism, the Christian meditations of Eckhart and Boehme, Spinozan pantheism, Swedenborgianism, 
Romatic transcendentalism, Hinduism, Buddhism, and Blavatskian Theosophy.” MCCANNON 2004:453 

12. POSTIC 1970:239.  Zie ook MAETERLINCK 1986 (1896). 

13. HUEBNER 1999:471, BROCKETT 1987:564 
14. Het citaat is weergegeven bij BARRAQUÉ 1964:70-71. 
15. Zie onder andere R.L. SMITH 2004 ‘Debussy’, PASLAN 2004 ‘Impressionisme’, ESCHER 1985, GROUT & PALISCA 

2001, BROCKHAUS RIEMANN 1989 ‘Debussy’  

16. TOBIN 2002:19 
17. ESCHER 1985:33 
18. GOEHR 2001 
19. GOEHR 2001:66, Debussy ‘s brief aan Raoul Bardac, d.d. 24 February 1906. 
20. Vergelijk Kramers beschrijving van de ‘Momentform’ in KRAMER 1988:201-20 
21. PASLAN 2004: ‘Impressionism’ > ‘stylistic innovation’ 
22. GROUT & PALISCA 2001 
23. ESCHER 1985:170-1 
24. SMITH 1989c: 122 
25. Zie onder andere GRAYSON 1985 
26. ORLEDGE 1983:61, GRAYSON 1989 

27. DEBUSSY 1985(1904)  
28. Over de relatie tussen libretto en drama zie onder andere MACHEREY 1979:4-12 EN GRAYSON 1986 

29. Zie GRAYSON 1986, met name 113-132 
30. Yniold refereert in III,5 aan deze poort. Bij Debussy: `elle ne peut pas être ouverte'; bij Maeterlinck: `on ne veut pas 

qu'elle soit ouverte'. Het verschil geeft op twee fronten interpretatie-moeilijkheden: 1) Door de omissie van I,1 is de 
bevrijdende betekenis van de poort in III niet te achterhalen en kan hooguit sexueel geduid worden; 2) Debussy sluit 
de `wils-act' van Pelléas en Mélisande buiten. 

31. Van het Griekse ‘αλλος’, ‘ander’; en het Franse ‘monde’, ‘wereld’.  
32. Deze symbolische scène wordt overigens bij ensceneringen vaak weggelaten. Zie GRAYSON 1986:75 
33. EMMANUEL 1929:36, 126 
34. SUTER 47 
35. Naast begeleiding levert het orkest ook soms diëgetisch geluid (het kuchen van Golaud, het snikken van Mélisande 

en de kettingen van de kasteelpoorten) GRAYSON 1989:78 

36. YOUENS 1988:73 
37. MAETERLINCK 1896:7-25. 

38. MAETERLINCK 1896:7-25. 
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39. GRAYSON 1986:74 
40. DEBUSSY 1980:55 
41. “(…) il est silence originel d’où la musique émerge et procède, et silence terminal auquel la musique fait retour pour 

en lui se perdre. Mais le silence n’est pas seulement avant et après, infra et ultra ; il est aussi pendant …, il est au 
centre et au cœur même de la musique, il habite en elle, il est silence omniprésent. (…) Cette espèce de non-être 
virtuel, et non seulement ambiant, mais immanent, est en quelque sorte le milieu atmosphérique où les accords 
respirent JANKELEVITCH  1976 :233 

42. RYKNER 1996:289 

43. De cijfers tussen vierkante haken geven repetitienummers weer; cijfers ervóór genoteerd geven de maten 
voorafgaand aan het repetitienummer weer; cijfers erachter de maten die erop volgen. 4-2[42] geeft dus de 
maten 4 tot en met 2 vóór repetitienummer 42 aan. 

44. SUTER 1999:48-54 
45. ABBATE 1981:134 

46. MARTIN-LAU  2001a:7, SMITH 1989:11. Risacher brengt het element water ook in verband met ‘Mélisande’ als 
‘Mélusine’, het zuivere voedende element dat ook als vernietigende sirene kan optreden. RISACHER 2001:55 

47. SMITH 1989a:12 
48. MCCANNON 2004:452-3 

49. MCCANNON 2004:455 

50. MALLARME, S., 1956, Oeuvres Complètes. Paris: Gallimard, pp.329-30 Geciteerd bij SCHAEFFNER 1980:211-212. 

51. Verwijzingen betreffen de uitgave van Dover 1985, een fotografische herdruk van de originele uitgave door E. 
Fromont, Paris 1904. 

52. De meeste motieven zijn reeds door EMMANUEL 1929 in kaart gebracht. Te vaak echter zijn deze verbonden met 
één betekenis. Als het voorkomen van de diverse motieven door de gehele opera nader bestudeerd wordt, blijkt dat 
zij meermaals als teken voor een rijk paradigma kunnen functioneren. 

53. VITTOZ 1983:47. 
54. ESCHER 1985:172 
55. R.L. SMITH 2004: `Debussy'. 
56. Een onderdeel van de `grille culturel' dat voor de inferentie in de externe communicatie een rol speelt, is de 

naamgeving van de personages. Pelléas verbinding met de Grieks-mythologische figuur Pelias - waarin broeder-
moord, verdenking van ontrouw en het huwelijk met de zee voorkomen - buiten beschouwing gelaten, is de 
populaire volkslegende van Geneviève van Brabant in Hebbels bewerking tot GENOVEVA (1843) hier van belang. 
Volgens de overlevering leefde Geneviève van Brabant in de achtste eeuw. Toen haar echtgenoot, de paltsgraaf 
Siegfried, tegen de Saracenen optrok met Karel Martel, zag de hofmeester Golo zijn kans schoon. Deze wreekte 
haar weigering om op zijn onbetamelijke voorstellen in te gaan door haar wegens echtbreuk bij Siegfried te beschul-
digen. Siegfried veroordeelt haar en haar zoon ter dood, maar het vonnis wordt dankzij de lankmoedigheid van de 
met de uitvoering belaste knecht, niet uitgevoerd. Enige jaren leefden Geneviève en haar zoon in het Ardenner 
woud. Siegfried trof haar daar aan toen hij op jacht ging en nam haar, overtuigd van haar onschuld weer tot zich. 

Hebbel volgt de legende, maar voegt nog enige aspecten toe. Zijn drama legt meer nadruk op Golo's haat-liefde-
verhouding en Genoveva kuisheid dan voorgangers als Tieck. Hebbel heeft het `kinderlijke' aspect al geïntroduceerd: 
Siegfried noemt Golo een kind, en Golo noemt op zijn beurt Genoveva een kind, en wel een `weisse Ros, die von 
der roten traumt' (vss.77-78 en 328-31). Van Hebbel lijkt Maeterlinck ook de vogels in de toren te hebben 
overgenomen. Golo beklimt de steile kasteeltoren onder het voorwendsel het dak te zuiveren van kauwennesten. 
Witte duiven zouden er moeten zitten (vs 458). 

Golo wil een oordeel van God afdwingen om zelf geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Het vonnis moet 
voltrokken worden bij een bron in het woud (vs.2989). Golo bekent schuld aan Genoveva, op voorwaarde dat zij 
hem de gifbeker geeft. Zij giet hem echter leeg. Vlak voordat haar dood wordt aangekondigd zegt Genoveva 
(vss.3061-8): 

`Kalt! Kalt! Und draussen muss noch Sommer sein! 
Für mich ists nicht mehr Zeit, schon Ewigkeit!  
Oft war mirs, wenn ich lag im dumpfen Schlaf, 
Als hatt ich Tod und Leben, Welt und Grab 
Und alles Wandelbare hinter mir, 
Als braucht ich nur die Augen aufzutun, 
Und das zu schauen, was kein Mensch noch sah. 
Dann schrie mein Kind. O Gott!' 

Uiteindelijk steekt Golo zijn ogen uit, en wanneer Siegfried terugkomt, ervan overtuigd dat Genoveva dood is, zegt 
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deze: `Ich strafe niemals einen Menschen mehr,/ Seit ich ins Innren der Natur geschaut' (vss. 3499-3500). Tenslotte 
is het `Nachspiel' bij Hebbels drama relevant waar het gaat om de jacht op een onvindbaar dier dat de jagers zoeken 
en ze vinden Genoveva (vs.52-4). De verwijzing door de namen reiken zo eigenlijk een versleutelde verwijzing naar 
markante gelijkenissen in de handelingen aan. 

Er zijn meer intertextuele sporen te ontdekken, zoals de vage klankovereenkomst met de waternimf Mélusine uit de 
Franse mythologie. Bijbelse sporen zijn vervat in Mélisandes verwijzing naar het apocriefe bijbelboek Daniël (III,1), 
waarin Daniël aan zijn haren uit de leeuwekuil getrokken wordt, of `Absalom' van Golaud, van wie de haren op de 
vlucht in een terebint blijven hangen (2 Sam 18,19), precies zoals Golaud Mélisande eerder aantrof in III,2 (Pelléas: 
tes cheveux sont mêlés aux branches'). 

57. Zie VAN ACKERE 1949 
58. Zie ook ABBATE 1981, 1998 
59. SMITH 1989c:117 
60. ABBATE 1981:128 e.v. 
61. TOBIN 2002, HOWAD 1983 
62. ORLEDGE 1983:88 geeft aan dat de meest bevredigende oplossing voor dit analyseprobleem door Wenk gegeven is 

als `a harmonic framework consisting of key areas associated with important events in the drama. Debussy extended 
these key areas by means of melodic embellishment and connected them by stepwise progression of the bassline, 
weakening the bonds of individual chords to a tonic and allowing them to be used expressively rather than 
functionally'. 

63. DEBUSSY 1985:134. 
64. De vogels komen in III,1 voor. Pelléas vergelijkt daar de haren die hij vasthoudt met vogels die méér van hem 

schijnnen te houden dan Mélisande. (III,1{13-14}). De verwijzing is echter nog om een andere reden van belang. 
Ten opzichte van de ruimtelijke beslotenheid die het kasteel connoteert is een verlangen naar vrijheid weergegeven, 
het meest expliciet bij Pelléas die voortdurend weg wil. Langs alle wegen is de onmogelijkheid dit verlangen te 
realiseren weergegeven. Het schip dat uitvaart over zee gaat een storm tegemoet (bij Maeterlinck wordt de 
schipbreuk in II,2 daadwerkelijk genoemd). De bossen zijn duister; en een tuinman probeert een boom die over de 
weg gevallen is weer op te richten, die echter te zwaar voor hem is. Armen in het bos trachten een vuur te maken 
terwijl het geregend heeft. Mélisandes duiven, door Pelléas opgeschrikt, zullen verdwalen in het duister. Maeterlincks 
affiniteit met Shakespeare, of in elk geval met het Middeleeuws kosmische wereldbeeld spreekt hier duidelijk uit: de 
opgeworpen blokkade is volkomen als water, aarde, vuur en lucht geen uitweg bieden. 

65. MARTIN-LAU 2001a:8 

66. In de levensketen staat de mens als materieel object gezegend met rede en gevoel op de hoogste sport van de ladder, 
terwijl de steen als levenloos object op de laagste staat. De steen heeft als uitzonderlijke kwaliteit weer duurzaamheid 
(Zie TILLYARD 1972.). 

67. Zie bijvoorbeeld het kleine licht dat Pelléas en Mélisande zien in I,3{42} 
68. Buiten het vijfde bedrijf zijn dit: het grote schip met grote zeilen (I,3 [41], [43]) dat Mélisande bracht en ondanks het 

slechte weer de mist in vaart; de grote kring in het water die overblijft na het verliezen van de ring (II,1 [12]); de 
grote wolk die het maanlicht bedekt bij het bezoek aan de grot (II,3 [37]), de grot zelf, die groot en mooi, maar hier 
ontoegankelijk is (II,3 [39]), de grote pijlen die Yniold zal krijgen (III,4 [49]), Yniold zelf die net zo groot als Golaud 
zal worden (III,4 [50-1]); de grote Golaud, maar niet groot genoeg om door het venster naar Pelléas en Mélisande te 
kijken, daar gebruikt hij Yniold voor. (III,4 [60]); het groot ongeluk dat Mélisande volgens Arkel altijd verwacht 
(IV,2 [10]), haar grote ogen, volgens Golaud te trots om rijk te zijn (IV,2 [16]), de grote onschuld die Arkel in haar 
ogen ziet, volgens Golaud groter dan onschuld, grote geheimen (IV,2 [17]), en de grote kettingen (IV,4 [50] 

69. Volgens Suter is het eerste ‘bien’ verbonden met Arkels antwoord en vormt het tweede een inzet voorafgaand aan 
het orkest en de volgende tekst – dit als illustratie van een functie die losstaat van de functie in de maatpositie: want 
het tweede ‘bien’, op de vierde tel krijgt hier juist meer nadruk. SUTER 1999. 

70. De 2/4-maat treedt op één uitzondering altijd slechts één maat op, niet altijd op plaatsen met markante wisselingen. 
Het meest markant zijn het moment waarop Mélisandes haren naar beneden vallen in III:[98], en de omhelzing van 
Pelléas en Golaud in IV:[726]. De passage waarin Yniold zegt dat Golauds baard prikt als hij heeft voorgedaan hoe 
zij elkaar kussen, en waarin het licht in Mélisandes kamer aangaat, is de enige waarin deze maatsoort langer 
functioneert: III:[575-612]. 

71. SMITH 1989b:88-9 
72. Ditmaal geen heletoons-toonladder, maar E  lydisch. 

73. Overigens is dit de enige keer dat Mélisande Golaud tutoyeert, zoals Terrasson opmerkt. (TERRASSON 1982:159) 
74. Zowel door het einde van Mélisandes leven als door de conventie van een slot-ensemble. Dat dit laatste er niet van 

komt doet er daarbij niet toe: de stilte als expressief middel op kernmomenten van deze opera is ook aan het einde 
werkzaam. 
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75. Motief 4 treedt voor het eerst op in I:{131} wanneer Golaud zich aan Mélisande voorstelt als zoon van Arkel, prins 
van Allemonde. Verder is het motief te vinden aan het slot van het muzikaal tussendeel in I:{221-225}. In verkorte 
vorm treedt het op in I.2 {226-228} en {361-365} als omlijsting van de scène waarin Arkel optreedt. Waar Arkel om 
zijn mening wordt gevraagd is het in de onverkorte vorm gegeven: I:{267-270} en {303-310}: Ìl n'arrivera peut-être 
pas d'événements inutiles'. In IV:{90-98} is het genoteerd waar Arkel binnenkomt. komt in dezelfde scène voor op 
{134-135, 137-138, 146-149, 154}. 

76. De combinatie van motief 23 en 6/4-maat geeft vage reminiscenties naar de momenten dat Golaud boos is, zoals in 
de passage waar hij Pelléas en Mélisande `betrapt' (III:{217 vv}, IV:{327} en IV:{701}). De aanwijzing is echter 
zeer zwak vanwege het langzame tempo. 

77. Deze maatsoort is eerder gebruikt in de volgende passages: I.3 bij het kijken over de zee; in II.1 waar Mélisande 
Golaud drinken aanbiedt, bloed op zijn kussen ziet en hem zegt te gaan slapen; in scène II.3 voordat Pelléas en 
Mélisande de grot binnengaan; en in Scène III.4 wanneer Golaud aan Yniold vraagt waar Pelléas en Mélisande over 
spreken. 

78. Ook het feit dat er nergens simultaan zangstemmen optreden is vrij uitzonderlijk.  
79. Alleen in de fluiten en de cello’s is op de tel een dalende beweging genoteerd, maar deze bewegingen interfereren 

qua ligging niet met de karakteristieken van het motief. 

80. In zekere zin is deze fermate vergelijkbaar met Duras’ voetnoot in SAVANNAH BAY (zie §4.5). 
81. Bij wijze van illustratie. Op het moment dat Golaud in I,1 de weg uit het woud wil terugvinden, klinkt een deel van 

M3 in de hobo, `doux et expressif' [44-48]. De auctoriële focus verschuift daarmee op het niveau van de externe 
communicatie naar de reeds aanwezige Mélisande. Op personage-`stem'-gebonden niveau nog niet: Golaud merkt 
haar pas op aan de hand van het Seufzer-motief in de violen, conventioneel geassocieerd met `huilen' [47:3 en 
verder], dat hier als diëgetische muziek kan gelden. 

 

Hoofdstuk 14 

1. BOULEZ 1992 

2. ESCHER 1985 
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Abstract 
 

Time as opera dramaturge. A semiotic approach to theatrical implications in opera scores. 

 
One of the largest challenges for directing opera is how to cope with the different temporalities of 
dramatic and musical developments. Although both theatre and music are considered to be ‘time’ arts, 
the nature of their constituting processes differs considerably. By studying these time processes, as 
scripted in opera scores, this semiotic study aims to offer a contribution to preproduction opera 
dramaturgy from a theatrical and immanent point of view. This theoretical study examines how and to 
what extent time structures in opera scores affect theatrical implications. 
 
To examine dramatic texts or opera scores in search of theatrical implications raises questions about the 
current paradigms in theatre sciences and musicology. Common areas of interest for these disciplines 
are performance, body and materiality as objects, but usually drama as pretexts or semiotics are not 
addressed. This means, before we can develop a more theoretical and analytic approach, a couple of 
aspects have to be clarified. Firstly, the relationship between drama and theatre, between music as 
scripted and music as heard, will be commented upon. Then, the reasons for choosing a semiotic 
approach are explained. Finally, the concept of time will be described. The provisional statements on 
these issues in the first three chapters will function initially as starting-off points, and are then 
elaborated upon throughout the rest of this study.  

The score as object of study 

From the very beginning theatre studies has dissociated itself strongly from its larger ‘parent’, literature 
studies. To claim, and justify, its own independent area of research, a kind of patricide was necessary. In 
addition to that, a more hermeneutic and phenomenological approach gained terrain from semiotic 
analysis. As a result there is a strong emphasis on the performative aspects of theatre, whereas the 
position and identity of drama ‘as text’ has been marginalised within theatre studies. A similar tendency 
can be observed in musicology where the long tradition of score examination loses ground to 
paradigms that focus more on sounding music. Notwithstanding the fact that a text-based analysis 
doesn’t necessarily correspond with the dynamics of its performance, there would still be no reason to 
exclude studies of drama or musical scores from theatre and music studies. For dramatic texts and 
musical scores share one important feature: they have the potential to activate the imagination / mental 
intonation of the reader, they both ‘imply’ virtual performances. This does not mean, however, that 
performances should be considered mere concretisations of dramatic texts. On the contrary, the shifts 
in dominance between text and performance fluctuate, and nowadays texts are often not the vital 
central starting point for theatre performances that they used to be. For the same reasons, dramatic 
analysis should not be confused with performance analysis: they involve separate objects that require 
different methods as well. 
 
On the other hand, many performances depend on their adaptive relationship with a known text, opera 
in particular. Of course, in opera there are even more signs to relate to. This could be one of the 
reasons why there are but so few studies on the semiotics of opera (NATTIEZ, VAN BAEST, HELBO, 
AND TARASTI). It must be emphasised that the purpose of this study is to describe potential meanings. 
Theatrical implications are not binding instructions (see the chapters on the sign status of the different 
genres), and particularly not for theatre performances. The analyzed theatrical implications are part of 
the text, of the score, and not of any concrete performance. Still, they can reveal some aspects of 
contemporary theatre habits. So in addition to other historical sources, further research could reveal 
more details about the way performances were executed and contributes to theatre history. Because of 
their potential mutual relationships, texts, scores and performances should be read as part of both 
theatre studies and musicology.  
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Semiotics 

There are several reasons for choosing a semiotic approach for the analysis of opera. In the first place, 
it makes it possible to use a set of homogeneous concepts to describe different media, and specifically 
the intermedial character that constitute the genre opera. Semiotics has explanatory power, in that it is 
able to explain how meanings are created in scores. Secondly, semiotics has, due to the breadth of the 
analysis a large heuristic value. Thirdly, and most importantly, semiotics provides strictly regulated 
methods and formalized concepts, and therefore functions as an adequate touchstone for the more 
speculative claims that can be formulated within, for instance, cultural study approaches.  
 
I have selected the semiotic approach that stems from the so-called ‘Paris School’, since this approach 
seems to be the most appropriate for the analysis of meaning production. This study will contribute to 
the development of tensive semiotics, as defined by Zilberberg and Fontanille. In this tensive approach, 
every value is created by the relationship between two dimensions: intensity and extension - extension 
describing the range of the intensity. The combination of these dimensions makes it possible to better 
describe the continuity of processes and the graduality of values.  
 

Temporality 

Chapter 3 sets out how the concept of time will be used in this study. Like all meaning, temporality 
arises when there is some sort of urge that makes subjects reflect on the process-character of their 
experiences. Since this requires a kind of transcendence of sorts, two types of subject positions can be 
distinguished: the position of the acting subject that participates in the ongoing process and the 
position of the observing subject that reflects on the temporality of this process. An awareness and 
consciousness of the movement involved may distract the subject from the present experience and could 
lead to the representation of this still proceeding movement. This fundamental simultaneity of both 
positions could be called the ‘paradox we live by’.  
 
Time is measurement. To measure a process, the observing subject uses the marks of a regular 
movement as reference. When several simultaneous processes share marks at the same time, they are 
synchronous. Also, because time is considered a construction, several constructions may be possible. 
The signification of these constructions depends on the reasons why they were constructed in the first 
place.  
 
Apart from the global perspective of the auctor, which offers an overall view of the process as system, 
and apart from the local perspective of the acting subject in process, many different layers need to be 
defined in order to analyse temporal signs. Within both perspectives four components are to be 
considered; First objectivated time, in short the time defined by concepts derived from referential 
processes (clocks, calendars, musical time indications et cetera); second, subjectivated time, which 
includes references to past and future, recollection and retrospection, projection and prospective 
tensions, anticipation, retention, protention and their synthesis, the present; the third component 
consists of a description of time figures, like circularity, linearity, cone-shaped time, the width of the 
time horizon; whereas in the fourth component the motivations that lead to these specific time figures 
are discussed. This results in a more analytical treatment of temporality that consists of four 
distinguished areas, form both the auctorial and the local perspective. This approach has been applied 
in the analyses of the four opera scores (chapters 10-14). 

Semiotics of drama, music and opera 

After a description of the central concepts (semiotics in chapter 2, and temporality in chapter 3), the 
next chapters examine the semiotic status of drama, music and opera. Chapter 4 is dedicated to drama 
and the layers of its articulation. To be ‘dramatic’, a narrative has to involve at least three codes 
simultaneously: the codes for reality and narrativity, and another code, that refers to theatrical 
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implications. This ‘theatralizing code’ (based on the theatre code, that consists of a system of rules and 
values that originate from and apply to performances) implies inference of construction possibilities in 
the verbal context of drama. The theatrical potential of a dramatic sign comes into existence if a possible 
resemblance with a theatrical sign strikes the addressee. The theatrical potential, then, includes figures 
from all codes and possible expression forms t to construct a possible world, provided that they are 
embedded in a theatralizing code.  
 
Within this context the aesthetic sign occupies a specific position: it individualises and liberates itself 
from meaning because it lacks in first instance any referential value. It is at that moment as yet not 
possible to decide which code to apply. So temporality is involved: the aesthetic sign disconcerts, and 
amazes. As soon as a definite interpretant arises, the sign loses some of its aesthetic value and gains 
semiotic characteristics. Semiosis implies partial detachment of a process to create a relation between 
sign and signified, while the nature of the process can be described by categories of temporalization. 
The tension due to the partial disassociation from the process operates in the aesthetic domain. The 
aesthetic does not belong to the relation ‘sign – signified’, but is derived from the attempt to create this 
relationship. It has what is called process-character. 
 
In this chapter, communication and enunciation are also addressed in relation to the semiotic status of 
drama. Combined with the distinction between internal and external communication, Jakobson’s 
communication model proves useful when clarifying dramatic and theatrical positions and typologies. 
 
Chapter 5 discusses the semiotics of music. Here, the semantics, syntaxis and enunciative aspects of 
music are explored. From a semiotic point of view, we first need to define what kind of communication 
music generates. Faltin argues that music does not communicate statements but utterances. 
Reconceptualized in Jakobson’s terms, this would mean that in music the expressive function 
dominates the referential function; and, more importantly, that it is a form of communication. The 
sense of these utterances lies primarily within the capacity to communicate ideas or feelings that cannot 
be expressed in another way. No other code is of any use: in music the sign is ‘idea’ and ‘message’ at the 
same time. 
 
This musical expression can be placed between two other types of sign relations: that of representation 
and ‘presentification’ (PARRET). Representation implies the passive relationship a posteriori with no 
constitutive value of its own. Articulation breaks with representation and introduces semiotic dynamics, 
but is still oriented on semantics and pragmatics. In contrast to articulation, where the articulated is 
already present (a priori), the terms that compose ‘presentification’, are present only a posteriori (as a 
result of an interpretating activity). Music can function as `auto communication’ as well: playing or 
listening to music makes us return back to ourselves, within ourselves. We learn not only to understand 
music, but also ourselves: “…because music, in its essential temporality, is perhaps the perfect 
metaphor and model of human life: birth, death, and what happens in-between. By music we transcend 
our existential situation. Music returns us to the primal moment of narration: hic, nunc, ego”. (TARASTI 
2002:18-19) 
 
Chapter 6 looks towards aspects of sign production in opera. First, a working definition of the genre is 
formulated: opera is a form of theatre that partly or entirely - in any case at decisive moments of the 
intrigue - is realized through music. Apart from this working definition, the specific status of the music-
dramatic sign then is formulated. In opera an interference of referential and self-referential functions 
takes place that causes some sort of tension, not simply between theatre and music, but because 
theatrical signs operate within the musical domain, and musical signs operate within the theatrical area. 
The musical structures have an impact on the paralinguistic aspects of the expression, whereas the 
verbal structures influence the ‘paramusical’ characteristics. How the music-dramatic sign oscillates 
between synergy, syncretism and synesthesia depends on the intensity and extent of these relationships. 
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Moving on from Jakobson’s communicative functions I then distinguish different epic, dramatic and 
lyrical positions. These positions play an important role in the distinction between distance or 
proximity, in relation to the enunciating subject and the diëgesis. 

Temporality of drama, music and opera 

Chapters 7, 8 and 9 consist of an examination of the aforementioned four temporal components in 
relation to the different genres: subjectivated time, objectivated time, time figures and underlying 
motivations. The purpose of auctorial temporalization is to compose tension. ‘Tension’ is difficult to 
define, and is provisionally described as the resistance that one force bears on an other. Such forces are 
realized in several ways: resistance against stability or change, or tension as a result of the contrast 
between two different types of stability or change. Whenever the opposing forces are kept in balance, 
tension manifests itself as an oscillation, a vibration; if one of these forces dominates, a transformation 
will take place and a discursive situation arises. How tension is produced is part of tensive semiotics. 
 
Drama, music and opera are generated through double enunciation, and enunciation is made possible 
by (dis-) engaging-procedures that are the result of  a partition within the tensive space. The articulating 
subject projects at the same time actantial, spatial and temporal representations of  the expressed, and 
on the other side the subject, place and time of  expressing. In this way the deictic categories, ‘I’, ‘here’ 
and ‘now’ are installed. The engaging procedure demonstrates the presence of  the articulating subject; 
the engaging procedure does not cancel the presupposed disengagement, but incorporates it. For the ‘I’ 
of  the subject is not distinguishable until the ‘Other’ is recognized.  
 
The primary expressing subject, which acts as the centre from where temporalization takes place, is 
called the `auctor’. The auctor is the only actant that introduces temporalities within a work: the story 
represents temporality. Like the destinator, the auctor is an authority endowed with transcendental 
power. Specific to its position in the aforementioned genres is the fact that it hardly ever reveals its own 
subjective time. The most explicit examples of auctorial temporality are to be found in didaskalia 
(`enters quickly') or musical tempo expressions (`allegro'). The auctor is also the subject that produces 
theatrical implications. In general, the differences between the auctorial positions in music, drama and 
opera appear to be gradual. 
 
The auctor does not realize any deixis; disengagement towards a character-subject is needed for this. 
Deixis and ostension together form the demonstrative moment in language, and therefore can be 
considered the basic concepts for theatrical potential in drama. Performative deictic orientations 
(SERPIERI) and the changes between them are useful instruments when distinguishing segments in a 
dramatic text.  
 
Just like in drama, the auctorial position and the ‘voice’-position are present in music and opera, 
respectively the global perspective (`top Z bottom') consisting of an arithmetic temporality (without 
manifested position and size), and the voice-position from a local point of view containing process-
elements (thus including position and size). Both subject-positions are also interrelated. Not until both 
structures collaborate, will the `bottom Z top'-perspective be perceivable: the musical process constitutes 
its structure by constantly becoming form; through semiosis music emerges from the acoustic. The 
`meaning’ of auctorial temporal forms strongly depends on the degree to which a recipient is able to 
match her or himself with the auctorial implied temporal consciousness, since a semiotic process exists 
between the acoustic and the musical. This applies also to the rhythm of tension and relaxation, musical 
style and intertextual references. Moreover, a strong consistency with stylistic standards exists, for 
instance in relation to the elasticity that might extend or shorten the duration of a musical process 
before the solution can be reached. 
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The subjectivated present consists of a synthesis of retention and protention, from a position within 
the process itself. At the same time, music constantly introduces punctualities by repeatedly marking 
moments. The prominence of the moment, together with its retention or protention, form the tension 
of continuously moving musical actuality. In addition, recollection and retention guarantee the 
accumulation of information in a musical semiosis. The preceding events affect the way present events 
are manifested. In this way, continuities and discontinuities of voices and auctor are able to gear into 
each other. 
 
Making music from a score is a /doing/, mostly motivated by an aspect of playing. In relation to 
temporality it is, according to Georgiades, ‘counting’. But mere counting alone already presupposes 
submission to creating and not purely undergoing a particular course of time, whilst the continuity of 
the sustained tone does not articulate the linear quantitative movement, but a sound quality in itself. 
Static sound avoids temporalization. 
 
In opera, the changing proportions between cyclic and linear time figures are used to generalize or to 
specialize. Recurrence or repetition offer the possibility to escape from the irreversible; the irreversible 
that liberates from endless recurrence. From this point of view, cyclic time figures seem to be most 
suitable for representing the archetypical. Because the cyclic form is based on re-cognition, the 
inference of linearly structured developments and expectations becomes more rudimentary. This cyclic 
focalization generates a centring effect: the time form aims at little sense of time. The linear time figure 
seems more applicable to particularisation and concretisation. Opera offers innumerable occasions to 
bring both time figures into play in changing configurations, such as the relation between aria and 
recitative. But it remains essential precisely to state which forces and figures evoke these spatial 
metaphors (line and circle) and what explanatory value they can have in concrete situations. 

Analyses 

Chapter 10 analyses LA DELIVRANCE DE THESEE (1927). This opéra-minute is an independent third part 
of a trilogy that Milhaud wrote at Hindemith’s request. It is a modernist work that plays with the genre, 
with classical works (Racine’s PHÈDRE) and with time. Until its tragic conclusion, signs on the meta-
level predominate, such as the hasty quality of the entrances that disqualify the characters from 
becoming mythical figures. Their dispatched style of speaking contrasts with the notorious lengthy 
monologues of Racine's PHÈDRE. These aspects, together with the large quantity of contrasts in 
orientations bring about a distance. The seduction of the destinataire is brought about not by 
engendering empathy, but by rewarding him for recognizing the mythical and theatrical allusions and 
structures. However, at the end, an inversion towards a more emphatic attitude takes place. This short 
opera successfully presents an actual tragic development during the mere seven minutes of its course, 
supported greatly by the overall slowing down of the tempo. 
 
LA DÉLIVRANCE DE THÉSÉE was chosen to illustrate the consecution of  analytic strategies that were 
elaborated on in the chapters before. The application reveals some restrictions that are then taken to 
heart in the analyses that follow. Applied to a larger opera, the analysis would be too extensive, and it is 
difficult to decide on the analytical distance that would generate the appropriate sensitiveness. To find 
this out, the scope of  the analyses in the next chapters vary. 
 
The analysis in chapter 11 confirms that Monteverdi's L'INCORONAZIONE DI POPPEA is clearly part of 
a musical rhetoric tradition; and that there is a strong affiliation between the pathemic and the 
performative dimensions. With respect to the former monody, in which the vocal part adapts to the 
verbal expression, however, it becomes clear that the voice has moved towards a more musical quality 
of expression. Because of this, it is difficult to distinguish between the status of singing as speaking and 
singing as singing within the diegetic reality. 
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It seems that this ambiguity has been used as a seduction strategy both at the level of the diegetic 
universe and at the level of external communication between auctor and receiver, particularly in the 
triple metre passages. This reaches its strongest expression by maintaining the junction with the 
beloved, musically manifested by a descending tetrachord. It presents a continuous, repeated act that 
actively keeps the enjoyment going. When the beloved subjects are not united, however, this is 
expressed by using figures that project the beloved in the immediacy, be it in circular time forms, as if 
the desired object already has been included. In line with the baroque central perspective and with the 
aforementioned circularly embedded desired object, the succession of spatial metaphors in the first 
scenes offers a kind of focal zoom from the universe onto, eventually, Poppea’s eye and her inner 
motivation. Contrasting melodic directions between vocal and bass lines present manifestations of 
desire with an emphasis on deficiency. Sometimes epic effects arise from this, like the bass line being 
clearly disconnected from the singing subject, which is the case in Ottone's `e pur io torno’ (I,1). 
 
The granted possibilities of focalization are clearly reflected in the relation between auctorial and 
character bounded temporalization: Ottone expresses himself within a tight, auctorially given structure, 
whereas Amore and Poppea seem to control their whole situation themselves. Besides this, the impact 
of tensive polarities like /attraction/ vs /repulsion/ and /expansion/ vs /condensation/ is assignable 
to certain semantic meanings, resulting in large shifts of accent taking place. 
 
Chapter 12 is dedicated to the fourth act of Meyerbeer’s LES HUGUENOTS. Here, political-religious 
issues are put in conflict with romantic tensions. Striking is the fact that this act opens and ends with 
Valentine and Raoul’s love conflicts. By means of this framing position, the conspiracy and ritual 
scenes in the middle are related to the lovers’ perspectives. This dramaturgical intervention is necessary 
because psychological developments of the characters are hardly temporally manifested. In fact, the 
characters barely develop within musical form; they often express just one emotion. This is called a 
‘succession of states’, ‘aestheticizing’ moments. Apart from the continuously changing performative 
deictic orientations in the other operas analyzed here, in LES HUGUENOTS orientation changes are 
primarily expressed musically. 
 
The question, then, emerges, what does this mean with respect to the music-dramatic characteristics of 
this opera? After all, this is ‘grand opéra’, theatre pur sang. Whereas – and I am generalizing here - the 
musical form in the monody of early opera adapts to dramatic expression, in this opera it is the musical 
expression that develops dramatic topics. The performative dimension does not so much follow the 
pathemic trajectory of the performing subject, as it does the pathemic aspects of thematic isotopies. 
These pathemic aspects are modalized by a very strong intensity; as a result they can generate a long-
term expansion of speech acts (taking an oath, dedicating the swords, declaring love). This /doing/ of 
the subjects is decisive, not their /being/.  
 
Lastly then, PELLÉAS ET MÉLISANDE is analyzed in chapter 13. As opposed to the aesthetics of large 
gestures with completing elaborations of musical phrases in LES HUGUENOTS, in PELLÉAS ET 
MÉLISANDE one encounters brief, often uncompleted evocations, described by Boulez as `catlike 
strokes’ (BOULEZ 1992). Due to Debussy’s additive (ESCHER) style, every new turn appears to emerge 
at that same moment, resulting in a strong distinction between local character-bounded perspective and 
the global form. 
 
Just like in LES HUGUENOTS most of the developments happen particularly on the musical level. 
However, in the analyzed fifth act of PELLÉAS ET MÉLISANDE, there is a recurring connection with the 
subject as agens of these developments. Because the performative realisation of the suggested musical 
changes in orientation frequently fails to appear (the musical expressions create - just like the verbal 
expression - possibilities), and because the speech acts mostly are related to the mental condition of the 
characters, they tend to function as figures that represent an inner disposition. The fact that these 
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musical changes seem to represent a character’s psyche is also the result of the incomplete and transient 
nature of the music; it appears to articulate energies with divergent meanings, without defining these 
energies as completed objects. A complete and terminated representation, an interpretable symbol, 
would reduce the subject to an object. It is the indeterminate nature of these energies that activates the 
recipient. The musical evocation initiates a presentation of signs that doesn’t want to develop into a 
representation of meanings. The analysis points out that rhythm presents a suggestion of energy, of 
/life/, whereas metre represents stasis and /not-life/. 

Semiotics of fascination 

In conclusion then, this dissertation aims to integrate perceptual trajectories within the dramaturgical 
analysis as a contribution to the development of tensive semiotics. It is necessary, therefore, to define 
the capacity to imagine as a counterpart of the theatrical potential produced by the auctor. The 
imaginative faculty is worked upon in several ways, but there is one category that stands out in this 
study as a substantial factor in describing temporal works of art, namely the tensive category of 
fascination. The concept of fascination makes it possible to clarify meanings that are difficult to 
verbalize. Fascination is a type of tension that puts the recipient on hold to reflect on the moment, 
since he cannot determine which code should be used for attaching meaning to the signs involved. 
 
Fascination as such is also set apart from the sublime. Where the sublime derives its strength from 
simultaneously experiencing and overcoming discomfort arisen from the perception of objects that are 
too large to imagine, fascination doesn’t emerge from excessive intensity (`too large') but from 
excessive extension (`too much'). The semiotics of fascination is an important contribution to the 
analysis of aesthetic temporal works. 
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