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DEEL I 

POLYFONIE 

"Alle in einem verschlungen, 
Jeder im eigenem Klang, 

Mächtig durchs Ganze geschwungen, 
Eilet der Geister Gesang" 

(uit Clemens Brentano's Simphonie) 





Hoofdstuk 1,1 

MUZIKALE POLYFONIE 

Er bestaat geen consensus over wat onder een polyfone of contrapuntische lite
raire tekst moet worden verstaan, noch over de hoedanigheid van de polyfone 
stemmen. De muziektheoretische betekenis van het concept polyfonie zal het 
richtsnoer moeten vormen. De muziektheorie verstaat onder polyfonie een be
paalde vorm van meerstemmigheid. Kan de term veelstemmigheid verwijzen 
naar een afwisseling van stemmen, in meerstemmigheid klinken de stemmen 
simultaan. In polyfone meerstemmigheid zijn de stemmen bovendien zelfstan
dig. Dat wil zeggen dat ze geprononceerde en aan elkaar gelijkwaardige profie
len bezitten, waardoor hun samenhang zich onderscheidt van homofonie of van 
een accoordenreeks. De profilering vereist een horizontaal verloop, waarmee 
polyfonie zich onderscheidt van een accoord. Bovendien dienen de zelfstandige 
profielen, ongeacht hun gelijkwaardigheid, onderling te verschillen, willen ze 
elkaar niet bedekken in een unisono. Ondanks deze verschillen is hun samen
klank synthetisch. Het zijn juist de verschillen die de synthese tot een polyfone 
harmonie bestempelt. Hierna volgt een korte bespreking van deze eigenschap
pen, die in de muziektheorie als definiërend worden beschouwd. 

Simultaneïteit 

De letterlijke betekenis van het woord polyfonie duidt op de aanwezigheid van 
meerdere klanken. Het muziektheoretische gebruik neemt al genoegen met een 
hoeveelheid van twee, verschaft de klanken bovendien de betekenis van grafisch 
of akoestisch aanwijsbare vocale of instrumentale partijen ofwel 'stemmen' en 
voegt daaraan een simultane manifestatie van deze stemmen toe. Tot de acht
tiende eeuw bleef het hierbij en vatte men polyfonie in het algemeen op als sim
pelweg elke vorm van meerstemmigheid. Homofonie duidde dan op eenstem
migheid.' Daarbij klonk dus slechts één stem of zongen meerdere stemmen 
unisono, dat wil zeggen dezelfde partij: 

Sadie 1995. L. Mendel-Reissmann in 1877: "(...) in alter Zeit wurde das Wort 
[Polyphonie] nie anders gebraucht als im Gegensatz zur Homophonie, zur Einstimmigkeit." 
(Vgl. Frobenius 1980:4) E. Schilling in 1837: "(...) obschon das Polyphonische im Allge
meinen dem Homophonischen (...) entgegensteht, oder die Polyphonie (Vielstimmigkeit) der 
Homophonie (Einstimmigkeit)". (Id.) Nog tot in deze eeuw lijkt de term soms naar eenstem
migheid te verwijzen. E. von Hornborstel in 1908: "Aus der reinen Einstimmigkeit 
(Homophonie) (...) enwickeln sich (...)." (Ibid.: 10) 
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Hoofdstuk 1,1 

Ich bin Got - tes Sohn. 

Ich. hin Got- tes Sohn. 

Ioh bin Got - tes Sohn. 
¥fr-

Ich bin Got- tes Sohn, 

muziekvoorbeeld 

Leipzig) 

Johann Sebastian Bach. Uit: Matthäus Passion, dl.2 (Edition Peters, 

De ontwikkeling van de christelijke kerkzang, de terugdringing van de een
stemmigheid en de groeiende complexiteit van de meerstemmigheid, deden in de 
loop van de achttiende eeuw de mogelijkheid en de behoefte ontstaan om de 
termen homo- en polyfonie op diverse vormen van meerstemmigheid toe te pas
sen.2 Het belangrijkste verschil bestaat er uit dat in homofonie hooguit (en 
meestal) één stem, in het algemeen de bovenste, een geprononceerd melodisch 
profiel bezit en de overige stemmen vooral voor passende harmonieën zorgen: 

2 L. Mendel-Reissmann (vgl. Frobenius 1980:4) 
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Hoofdstuk 1.1 

Moderato. 
Serbisch. 

Mel. aufgez.v. Ludvik Kuba') 

muziekvoorbeeld 2: "Wenn ich doch wüßte. Herr mein Gott!" (anoniem Servisch lied) Uit: 
Südslawische Volkslieder. (H. Möller, red. Schott, Mainz) 

Voor eenstemmigheid ging toen veelal de term monofonie dienst doen. 
O. Tiersch merkt terecht op, en veel muziek laat horen dat de grenzen 

tussen polyfonie en homofonie vaag zijn.3 Stemvoeringsregels tonen aan dat ook 
homofone stemmen een zekere mate van polyfone profilering en polyfone 
stemmen een homofone harmonie nastreven. Zo merkt T. Adorno op dat in alle 
meerstemmigheid de verticale (i.e. harmonische) problemen voortkomen uit de 
eisen van de horizontale (i.e. geprofileerde) stemvoering en de horizontale pro
blemen uit de verticale eisen.4 De graduele verschillen tussen de beide meer
stemmige structuren ontstaan door de verschillende compositorische uitgangs
punten. Deze bepalen de dominantie van poly- of homofone eigenschappen en 
de uiteindelijke classificering. Wat G. Adler in 1911 over homo- en polyfone 
stemvoering opmerkte - namelijk dat de tussen- en overgangsvormen eindeloos 
veelvuldig zijn5 - blijkt dus uit de praktijk. Theoretisch accentueert men echter 
juist deze verschillen en spreekt men over polyfonie en homofonie als over twee 
antonieme zettingswijzen die alleen de meerstemmige simultaneïteit gemeen 
hebben. De verschillen worden hier besproken. 

'Tiersch 1880:283 
4 Adorno 1975:81,82 
5 Adler 1911:246 
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Zelfstandigheid 

In de achttiende eeuw werden door F.W. Marpurg (1759) en H.C. Koch (1782) 
bij polyfone stemmen een "Gleichberechtigung" en een "gleichwertige Indivi
dualisierung" geconstateerd. In de eeuw daarna was het bijvoorbeeld Richard 
Wagner (1851) die sprak van hun "individuelle Kundgebungen".6 Polyfoon 
componeren is dus, zoals Arnold Schönberg het in deze eeuw (1911) formu
leerde, "Komponieren mit selbstständigen Stimmen".7 De zelfstandigheid mani
festeert zich op drie manieren. De eerste is de melodische profilering van alle 
stemmen, de tweede hun uiterlijke verscheidenheid in het samengaan en de 
derde hun gelijkwaardigheid. 

De profilering komt er op neer dat geen van de stemmen 'neventhema's', 
maar alle stemmen 'hoofdthema's' laten horen. Ze zijn, zoals J.C. Lobe het in 
1851 omschreef, dus "melodisch bedeutend". Anton Webern noemde dit in 1933 
de essentie van "polyphones Denken".8 Is geen of slechts één stem melodisch 
geprofileerd, dan spreekt men van homofonie.9 De middenstemmen zijn daarin 
gewoonlijk 'vulstemmen' met een overwegend verticale functie en de basstem 
dient meestal ter ondersteuning van die functie. (Zie muziekvoorbeeld 2.) Zou 
geen der stemmen hoofdthema zijn, dan brachten ze samen 'nietszeggende' mu
ziek voort; we hoorden dan een accoordopeenvolging waarin hooguit sprake is 
van een harmonische spanning, zoals het geval zou zijn in een koraalharmonise
ring zonder koraalmelodie. 

Naarmate de uiterlijke verscheidenheid van de profielen - men spreekt 
ook wel van hun onafhankelijkheid10 - ontbreekt, zal de simultaneïteit meer en 
meer in de richting gaan van een unisono; dat zou de spanning van het samen
gaan niet oplossen maar bij voorbaat elimineren. In 1862 kende H. Bellermann 
de onafhankelijkheid van de stemmen zo veel belang toe dat hij polyfonie ermee 
onderscheidde van contrapunt (punctum contra punctum), waaronder hij een 
ritmisch identieke beweging van de stemmen verstond, zoals muziekvoorbeeld 1 

"Wagner z.j. (1851): 161 
Schönberg schreef het fragment Das Komponieren mit selbständigen Stimmen in 1911. 

* Webern 1933:37 
Onder homofonie wordt ook wel een weefsel verstaan waarin de stemmen zich ritmisch 

gelijk bewegen. (Zie muziekvoorbeeld 3) In deze studie werd voor de duidelijkheid vastge
houden aan de betekenis van een weefsel met één sterk geprofileerde stem, terwijl voor de 
andere betekenis het begrip homoritmiek is gehanteerd. 

10 Vgl. Frobenius 1980; Krützfeldt 1996:596 
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234 

muziekvoorbeeld 3: Heinrich Schütz: uit de 5e psalm: Herr höre mein Wort (Neue Ausgabe 
sämtlicher Werke bd.27: Einzelpsalmen I. W. Breig, red., Bärenreiter Verlag, Kassel 1970) 
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of in: 

ri - de, ma ri.de ben, ri.de ben „chi ri . de la ri sa ta fi 

4 • •? • . • ' • # ' • . •? • /• •? . f . .1 , 
« — É — n i i : — à — « — « — * — Ä — v ~ ~P~ M 1 _ . # " Ä - ' ' i « • • ! « - * • • ~ - * > 

ma ri.de ben.ri.de ben .. chi ri _ de la r i . s a . ta f i . 

muziekvoorbeeld 4: Giuseppe Verdi, Falsraff, III. (G. Ricordi, Milaan) 

22 

http://ri.de
http://ri.de
http://ri.de
http://ben.ri.de


Hoofdstuk 1,1 

Hoewel deze ritmisch identieke voortbeweging - ze wordt veelal homoritmiek 
genoemd - (volgens de hier gehanteerde betekenissen) een bepaalde vorm van 
homofonie betreft , heeft Bellermann in zoverre gelijk dat het in polyfonie 
idealiter niet bij ritmische contrasten blijft. In onderstaand voorbeeld bewegen 
de stemmen zich niet alleen overwegend in respectievelijk 16en met puncterin-
gen, 4en en 8en, maar wijken hun karakters ook door een divergerend melos van 
elkaar af: 

muziekvoorbeeld 5: Guido (veertiende eeuw). Uit: Dieu gart. Polyphonie Music of the four
teenth century, Vol VXIII. (K.v. Fischer, red., L'oiseau-Lyre, Monaco 1981) 

E. Schilling riep in 1837 een metafoor te hulp om de wederzijdse onafhankelijk
heid te preciseren; zij zorgt ervoor dat "gleichsam die Empfindungen mehreren 
Personen zugleich ausgedrückt werden".12 De noodzaak verschillen tussen de 
stemmen aan te brengen, werd zo sterk gevoeld dat sommigen in onze eeuw 
overgingen tot polytonaliteit, waarbij elke stem zelfs in een andere toonsoort 
werd gecomponeerd. Misschien was die behoefte aan divergentie tussen de 
stemmen des te groter doordat polyfonie in de praktijk frequent imitatorisch is. 
In imitatorische polyfonie ontbreekt de verscheidenheid van de stemmen; zij 
laten een (soms volstrekt) identieke melodie horen. Men kan twee methoden 
onderscheiden waarmee ondanks de imitatie diversiteit wordt gegarandeerd en 
een unisono wordt voorkomen. In het eerste geval klinkt het thema samen met 
zijn eigen 'omkering' (waarbij elk stijgend interval daalt en vice versa), met zijn 
eigen 'vergroting' of 'verkleining' (waarin elke notenwaarde wordt verdubbeld 
respectievelijk gehalveerd) of met zijn 'kreeft' (waarbij de melodie van achter 
naar voren klinkt). Zo worden verschillend klinkende componenten verkregen, 
met behoud van het materiaal. De tweede methode om een unisono te voorko-

' Sadie 1995:Homorhythmic 
12 Vgl. Frobenius 1980:4 
1 H. Zimmermann spreekt in dit geval van homogene (versus heterogene) polyfonie, (vgl. 

Frobenius 1995 en 1990:12) 
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Hoofdstuk 1.1 

men is de desbetreffende melodie op te bouwen uit contrasterende motieven en 
er zorg voor te dragen dat juist deze contrasterende motieven samenvallen. Hier 
zijn de verschillende stem- of themaprofielen dus vervangen door verschillende 
motief-profielen. Een canon berust op dit principe, evenals een stretto. (Zie 1,4 
muziekvoorbeeld 7.) 

De imitatietechnieken lenen zich er, ten slotte, goed toe om te illustreren 
dat de melodische profilering van polyfone stemmen resulteert in hun gelijk
waardigheid. Een stem met een duidelijk eigen profiel bezit per definitie meer 
dan alleen de steunende of begeleidende functie van homofone stemmen die ge
zamenlijk slechts één geprofileerde melodie begeleiden. In het ideale geval ver
tonen polyfone stemmen ten opzichte van elkaar geen dienend noch een domine
rend karakter. Daaraan dachten ook de genoemde theoretici wanneer ze spraken 
van "gleichwertig" en "gleichberechtigt". 

Harmonie 

Uit de genoemde polytonaliteit blijkt duidelijk dat de zelfstandigheid van de 
stemmen een gevaar voor de harmonie in zich bergt, namelijk een dissonant sa
mengaan dat resultaat is van toeval. Adler meende zelfs dat de zelfstandigheid 
van de stemmen dissonante samenklanken rechtvaardigt. Sommige theoretici 
gingen zo ver te stellen dat ware polyfonie per definitie dissoneert. Een voor
beeld vormt E. Stein die in 1934 opmerkte dat Schönbergs polyfonie juist om 
die reden pas werkelijk polyfoon is. De consensus verlangt echter, naast en on
danks de verscheidenheid, een synthese die de spanning van de simultaneïteit 
oplost. W. Rein formuleerde de spanning tussen verscheidenheid en synthese 
bijzonder plastisch: "Jede Stimme wird Träger der Idee und schreitet in aller 
Selbstherrlichkeit vorwärts. Welch ungeahntes Leben erschließt sich damit! Hart 
stößt auf Hart! Der Kampf der Stimmen entbrennt. Die Dissonanz ist die leben
dige Kraft, die alles in Bewegung bringt und die Konsonanz erst in ihrem wah
rem Werte, als Ruhe, als Erlösung erscheinen läßt. In kalmere bewoordingen: de 
dissonanten dienen geen onbedoeld gevolg van de samenklinkende zelfstandige 
stemmen te zijn, maar beoogde harmonische effecten die steeds opnieuw uit
monden in consonante oplossingen. Schönberg zelf bevestigde dit criterium in 
de versie uit 1922 van zijn Harmonielehre. Daar stelt hij namelijk dat alleen in 
de zeer oude en de zeer nieuwe polyfonie "die Zusammenklänge Ergebnis der 
Stimmführung" [dat wil zeggen zuiver van het melos] zijn."14 Dat hij zich ver
giste met betrekking tot de oude muziek doet hier niet ter zake. Het gaat om zijn 
constatering dat tijdens de lange tussenliggende periode de samenklank niet op 
toeval berustte maar de stemmen dusdanig waren ontworpen dat hun simulta
neïteit in een harmonische synthese zou resulteren. 

Schönberg stond daarin niet alleen. Ferruccio Busoni sprak in hetzelfde 
jaar over de nieuwe "äußerst kultivierte Polyphonie" met haar "vollends ab-

1 Schönberg 1922:466 
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sichtslose" samenklanken. En ook voor Charles Ives onderscheidde de nieuwe 
samenklank zich door het toevallig-ongeorganiseerde. Volgens Busoni en Ives 
zou de verticale samenklank dus pas in de nieuwe muziek op toeval berusten. 
Overigens relativeerde Adorno zelfs dat. Hij ontkende de toevalligheid van de 
moderne samenklank, beschreef de stemmen in de dodecafonische simultaneïteit 
als complementair en beschouwde deze complementaire samenklank als een 
historische consequentie van de harmonie bij Debussy en in het Tristan-ac-
coord'.15 Ook P. Bekker wilde in 1921 niet geloven in de toevalligheid van de 
moderne samenklank. Hij wenste de dissonante resultaten in de nieuwe muziek 
zelfs te zien opgevat als een nieuwe eenstemmigheid en in die zin als perfecte 
harmonie. Het is een interessante visie, maar een waarin de eis van de comple
mentariteit misschien te ver wordt gedreven. Want Bekkers tot harmonie ge
transcendeerde heterofonie heft in de praktijk niet zozeer zich zelf op als wel de 
betekenis van de concepten. Verschillen tussen hetero- en polyfonie, zowel als 
tussen eenstemmigheid en harmonie komen in Bekkers opvatting vrijwel te ver
vallen.16 (En de verwarring wordt nog groter wanneer we bedenken dat de een
stemmigheid ooit juist homofonie werd genoemd.) 

Het doet in dit verband niet ter zake wie er gelijk had met zijn visie op de 
dodecafonische samenklank - Schönberg die haar toevallig of Adorno die haar 
berekend achtte. En evenmin dat Schönberg het, zoals opgemerkt, niet bij het 
rechte eind had met zijn stelling dat de toevallige samenklank evenzeer gold 
voor de oudste meerstemmigheid. Ook de veronderstelling van H. von Helm-
holtz, die in 1862 de toevalligheid niet alleen hoorde in de muziek van de tiende 
eeuw maar haar bleef horen tot maar liefst in de zeventiende eeuw, staat hier 
niet ter discussie. (De werken van Dufay, Palestrina, Sweelinck en vele andere 
componisten spreken voor zich, en tegen Helmholtz.) Wat ons tot steun dient, is 
de implicatie van de beweringen van Schönberg en genoemde tijdgenoten. Zij 
constateerden dus dat de verticale synthese in de muziek uit de lange periode 
tussen de vroegste meerstemmigheid en de serialiteit niet toevallig ontstaat. In 
deze discussie dienen we ons te richten naar die tussentijdse polyfonie omdat 
deze het concept zijn huidige betekenis heeft verschaft, en kunnen we de bij-

15 Adorno 1975:80. Dodecafonische muziek is opgebouwd uit een voor elke compositie 
nieuw ontworpen serie of reeks van twaalf verschillende tonen. Indien de stemmen deze 
twaalf simultaan laten horen, completeren ze elkaar serieel. 

16 Ook over de betekenis van het begrip heterofonie heerst tot op heden geen eendracht. 
(Schumacher 1996:274) Ik doel niet op het samengaan van variaties maar hanteer het begrip in 
de door G.Adler in 1909 gegeven betekenis van "rudimentäre, ungeregelte Verschieden-
stimmigkeit (...) als dritte Stilkategorie neben der Homophonie und Polyphonie". (Schumacher 
1996:275). Ook bijvoorbeeld Krützfeldt (1996:596) verstaat onder heterofonie een 
"überwiegend zufällige Kombination von Stimmen, die nicht durch ein vorbedachtes Ver
fahren verknüpft sind", terwijl ook Harburger de onaanvaardbare wrijvingen die in een con-
trapuntische zetting kunnen ontstaan in 1926 "willkürliche heterophonie" noemt. Deze om
schrijvingen komen het meest overeen met de door Schumacher (1996:276) als tweede 
aangevoerde van de vier door C. Sachs genoemde betekenissen, namelijk "alle Formen von 
Anderstönigkeit. aber mit Ausschluß der 'gelehrten' Polyphonie und Harmonie des nach
mittelalterlichen Westens". 
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zondere betekenis - polyfonie als (al dan niet toevallige of tot eenstemmigheid 
getranscendeerde) heterofonie - daarom naast ons neerleggen. 

Polyfone melodiek mag kortom niet, zoals H. Mersmann in 1928 ver
langde, "absolut" zijn en "jede rhythmische oder harmonische Bezogenheit" tus
sen de stemmen vermijden. Al lijken de stemmen als autonome eenheden, "ohne 
harmonische Rücksicht erfunden" (Marpurg e.a.) te zijn, toch is de samenklank 
slechts "anscheinend zufällig" (A. Ambras in 1868). De componist heeft, aldus 
Pierre Boulez in 1958, wel degelijk te zorgen voor een "responsabilité d'une 
note à une autre". De stemmen dienen in harmonie samen te klinken. Het is de 
moeilijkheid die schuilt in het combineren van zelfstandige stemmen met een 
harmonisch resultaat, die voor het polyfone componeren zulk een grote vaardig
heid verlangt. Wagner: "Hier jedoch wird es die notwendige Aufgabe des Ton
dichters bleiben, der Anteil der dramatischen Individualitäten (...) nicht als bloße 
harmonische Unterstützung der Melodie kundzugeben, sondern - gerade auch im 
harmonischem Zusammenklange - die Individualität des Beteiligten in 
bestimmten, wiederum melodischer Kundgebung sich kenntlich machen zu las
sen." Anders gezegd: de zelfstandigheid van de stemmen mag niet aan hun 
harmonisch samengaan worden opgeofferd. 

Dank zij de zelfstandigheid van polyfone stemmen is de harmonie in 
sterke mate complementair, en daarmee pas waarlijk polyfoon. Want hoewel het 
muzikale begrip harmonie ook wordt toegepast op de samenklank in homofone 
muziek, is haar complementariteit daar relatief zwak. Slechts één stem is er 
zelfstandig en wordt harmonisch gecompleteerd. De andere beperken zich tot 
completeren. Overigens wijzen deze zettingswijzen erop dat complementariteit 
niet alleen eigen is aan polyfone harmonie, maar dat zij eigen is aan harmonie 
überhaupt. In polyfonie is de complementariteit (idealiter) evenwel absoluut. 

En ten slotte: uit de stellingen van Schönberg, Adorno en Bekker kan 
men opmaken dat de vereiste synthese zich niet beperkt tot de functionele, to
nale harmoniek die de westerse muziek op zijn laatst vanaf 1700 voor het over
grote deel tot op heden kenmerkt. Wanneer de samenklank niet op toeval berust, 
kan van synthese worden gesproken. Daaraan zijn ook de begrippen con- en dis
sonant gerelateerd. Harmonie sluit geen dissonanten uit, maar gebruikt ze, of zet 
ze bewust in, om ze op te lossen in consonanten. 

Samenvatting 

Ooit, in het antieke Griekenland, paste men de term polyfonie ook toe op talige 
uitingen die een grote diversiteit aan expressie vertoonden.18 In onze cultuur is 
polyfonie echter een muzikaal concept waarin de gelijktijdigheid niet mag ont
breken. Bovendien dient het om een harmonische simultaneïteit van zelfstandige 
elementen te gaan. Zoeken we thans naar een op literatuur toepasbare formule
ring van 'polyfonie', dan zullen we aan deze synthese van minstens twee zich 

17 Wagner z.j. (1851):164 
lsFrobenius 1980:1 en 1995 

26 



Hoofdstuk 1,1 

gelijktijdig manifesterende, min of meer zelfstandige - te weten duidelijk en 
onderscheiden maar gelijkwaardig geprofileerde - partijen recht moeten doen. 

Onderstaand fragment kan polyfonie, en enkele verschijnselen die poly
fonie hinderen of relativeren, adstrueren. Alle stemmen klinken simultaan; de 
laatste maat toont dat de kortstondige afwisselingen binnen de solostemmen tij
delijk zijn. De samenklanken beperken zich tot twee vertrouwde accoorden; en
kele doorgangstonen worden opgelost. Alle vocale stemmen zijn even sterk ge
profileerd. Maar het schort aan hun onderscheidenheid. We horen drie of vier 
profielen bij dertien stemmen. De solostemmen delen een profiel (dat eventueel 
in twee profielen onder te verdelen zou zijn), zo ook de alt met de lage eerste en 
tweede tenoren, evenals de bassen met de hoge eerste en tweede tenoren. Het 
verloop binnen deze groepen is namelijk homoritmisch en melodisch sterk gelij
kend, terwijl Vogelsang en Eißlinger zelfs vrijwel unisono zingen. R. de Groot 
zou het weefsel van elk der drie groepen contrapuntisch homofoon noemen.19 

De groepen samen vormen een groepspolyfonie: 

•IE 

muziekvoorbeeld 6: Richard Wagner. Uit Die Meistersinger von Nürnberg, 111,5 (Peters Ver
lag, Leipzig) 

De Groot 1989:35 
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In dit hoofdstuk zijn drie kenmerken van polyfonie geformuleerd. In de 
volgende hoofdstukken zullen een vierde en een vijfde element worden bespro
ken: de verborgenheid van een stem en de intentionaliteit van een stem. Aan een 
literaire transponering van alle elementen zal vanaf Hoofdstuk 1,4, en aan de 
polyfonie in het werk van Thomas Mann vanaf Hoofdstuk 1,7 aandacht worden 
besteed. 
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