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Hoofdstuk 1,4 

SIMULTANEÏTEIT 

Discussie 

"Diese Zweistimmigkeit und ewig schreitende Antithese, diese Doppellinie 
möchte ich mit meinem Material, mit Worten, zum Ausdruck bringen und ar
beite mich wund daran, und es geht nicht. Ich versuche es stets von neuem, und 
wenn irgens etwas meinem Arbeiten Spannung und Druck verleiht, so ist es 
einzig dies intensive Bemühen um etwas Unmögliches, dieses wilde Kämpfen 
um etwas nicht Erreichbares."1 Dit zijn woorden van Hermann Hesse. Hesse was 
niet de enige die uiting gaf aan zijn verlangen meerstemmig proza te schrijven. 
Wel behoort hij tot een minderheid met zijn wanhoping aan de mogelijkheid. De 
simultaneïteit blijkt het struikelblok te zijn. Maar dat is zij niet alleen voor hem. 
De meeste auteurs die over de polyfonie van hun tekst spreken, wijzen op een of 
andere vorm van simultaneïteit, of - beter - op wat zij daarvoor aangezien willen 
hebben. Ook de vele theoretici die talige teksten op polyfonie (of contrapuntiek) 
onderzoeken, en het begrip niet im- of expliciet hanteren als een bij-wijze-van-
spreken2, stellen vrijwel altijd de eis van gelijktijdigheid en bijten daarop hun 
tanden stuk. 

P. Fiebig (1974), die vaststelt dat polyfone literatuur net als muziek 
streeft naar synchrone communicatie, concludeert dan ook dat deze gelijktijdig
heid is voorbehouden aan muziek. Ook C. Brown ziet zijn interessante speur
tocht gehinderd door de vereiste simultaneïteit en beschouwt die daarom even
eens uiteindelijk als de barrière voor literair "contrapunt"/1 H. Petri daarentegen, 
beschouwt de gelijktijdigheid weliswaar "zunächst für die Literatur we
sensfremd" maar meent dat zij desondanks realiseerbaar is. Zo stemt hij in met 
Hans Henny Jahnn, die vertelt dat hij in zijn roman Fluß ohne Ufer zelfs voor 
imitatie en stretto niet is teruggeschrokken, en dat de "Strophe" "Gewitter" er 
verschijnt "in drei Zeiten unmittelbar hintereinander wie die Stimmen einer 
Fuge".4 Op de polyfone stretto-techniek kom ik later terug. Hier volstaat het 
erop te wijzen dat wat de fuga tot polyfonie bestempelt, niet de snelle herhaling 
van het thema is, maar de samenklank van het thema met zich zelf of met van 
hem zelf afgeleide melodische gestalten. 

Wat opvalt in deze en andere analyses, is dat men de literaire simultaneï
teit gewoonlijk wil vinden in een diachroon beschreven veelheid van zich ge
lijktijdig afspelende gebeurtenissen of in een snelle opeenvolging van hun be-

1 Hesse 1952:113 
" Zo dienen formuleringen als die van Windisch-Laube (1995:329). die een beschrijving 

"gleichsam kontrapunktisch wirksam" noemt, in deze discussie uiteraard buiten beschouwing 
te blijven. 

'Brown 1948:39 
4Petri 1984:232,233; Jahn (1959:17) aan Werner Helbig op 29 april 1946 
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Hoofdstuk 1,4 

schrijvingen. Zelfs Freedman, die de simultaneïteit in het werk van Joyce, 
Flaubert en anderen tot op zekere hoogte geslaagd noemt, erkent dat snelle af
wisseling de standaardtechniek is geworden waarmee simultane actie wordt ge
suggereerd. Brown bijvoorbeeld zoekt de simultaneïteit in de opvoering van 
voldoende karakters en parallel lopende ("contrapuntische") gebeurtenissen. En 
Paul-Émile Cadilhac, schrijver van twee "symfonische novelles"6, meent dat aan 
de eis van gelijktijdigheid en polyfonie is voldaan met een snelle opeenvolging 
in de beschrijving van zulke gebeurtenissen. Maar zelfs als vele zich simultaan 
afspelende intriges worden beschreven binnen een en hetzelfde hoofdstuk of 
zelfs binnen enkele pagina's, hoeft er van een vernemen van simultaneïteit nog 
geen sprake te zijn. De beschrijving van 'contrapuntisch' verlopende gebeurte
nissen is immers iets anders dan een contrapuntische beschrijving. 

Of ook Petri's visie op het veelbesproken 11e hoofdstuk van James 
Joyce's Ulysses aan dit probleem mank gaat, is niet te beoordelen. Hij beschouwt 
het hoofdstuk als opgebouwd uit een motiefrijk thema met herhalingen, waarbij 
"Verschlingungen der Gegebenheiten und Personen (...) die kontrapunktischen 
Gegenstimmen" vormen. Zijn bespreking is echter geserreerd en hij gaat niet in 
op de aard van de verstrengeling.7 Cadilhac beschouwt dialogen in een literaire 
tekst als voorbeelden van polyfonie. Doch ook stemmen in een geschreven dia
loog brengen gewoonlijk geen gelijktijdigheid tot stand, hoe snel ze elkaar ook 
opvolgen. Zelfs wanneer ze elkaar onderbreken, evoceren ze een gesprek waarin 
men elkaar wel in de rede valt maar niet overstemt. In de volgende paragraaf zal 
op dit fenomeen nog eens worden ingegaan. 

De door Brown vermelde acties in Aldous Huxley's Point counter point, 
die halverwege worden onderbroken door volgende acties, stuiten op hetzelfde 
bezwaar. Hoewel zich een vergelijking opdringt met een stretto, een passage 
waarin een volgende stem het thema inzet voordat de vorige stem het heeft vol
tooid, Ji J - J 2[ j 

muziekvoorbeeld 7: Johann Sebastian Bach. Uit de 5e fuga in Das Wohltemperierte Klavier II. 
(Henle Verlag, München) 

valt ook het radicale verschil in het oog: de ene muzikale stem laat zich door de 
andere niet tot zwijgen brengen, maar klinkt door en met de volgende mee. Het 
literaire procédé verschilt dus van muzikale polyfonie door het ontbreken van 
deze simultaneïteit. 

'Freedman 1978:59,72 
6 Cadilhac 1924 

Petri 1984:229,232. Luciano Berio (1984:383) wijst op dezelfde verstrengeling, eveneens 
zonder specificatie. 

"Brown 1948:210 
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De vier naast elkaar afgedrukte gedichten van Sacheverell Sitwell, samen 
On Hearing four bands play at once in a public square genoemd , geven even
min aanleiding om te spreken over literaire polyfonie. Volgens Brown is een 
simultane uitvoering door vier lezers klaarblijkelijk de bedoeling. In dat geval 
geldt hetzelfde bezwaar als bij een dramatekst waarbij een heterogeen stemmen
complex wordt voorgeschreven. En bij stille lezing doet zich geen mogelijkheid 
voor om de simultaneïteit, of zelfs maar de perceptie daarvan, te realiseren. Mis
schien dacht Sitwell, die Mexico weliswaar nooit zelf bezocht maar zich juist 
voor dit land zeer interesseerde, aan de veel meer dan vier ensembles die de in
woners van de hoofdstad op de Plaza Garibaldi simultaan op hun liedjes plegen 
te vergasten. Men hoeft het niet gehoord te hebben om te begrijpen dat het resul
taat uiterst heterofoon, om niet te zeggen kakofoon is. Sitwell lijkt dus niets an
ders te doen dan een dergelijke kakofonie (bij simultane declamatie) te schrijven 
of (bij stille lezing) daarnaar te verwijzen. 

Voorts bespreekt Brown het idee om Wagners leidmotieven-taal 
(muzikale motieven met een niet-muzikale betekenis; zie 11,6) uit te breiden. 
Een doordacht samengaan van de leidmotieven zou een 'literaire' combinatie -
Brown noemt het een contrapunt - van concrete betekenissen ten gevolge heb
ben. Om een dergelijk "contrapunt" te bediscussiëren, had Brown zich tot de 
bestaande taal van Wagner kunnen beperken. Deze combineerde immers zelf al, 
ook in instrumentale passages, betekenisvolle leidmotieven. Het resultaat is 
echter vertellende muziek; en wat ons hier bezighoudt, is muzikale vertelling. 

De door Brown genoemde, maar helaas niet met een voorbeeld geïllu
streerde, techniek die de lezer tegelijkertijd met twee standpunten confronteert, 
kan inderdaad een meerstemmigheid bewerkstelligen. Maar een beschrijving 
van een gebeurtenis die bij de lezer de gedachte aan een andere gebeurtenis op
roept, vat ik, anders dan Brown, als geïsoleerd fenomeen niet zonder meer op als 
een polyfone beschrijving. Aangezien lezing van welk stuk proza dan ook steunt 
op herinnering of associatie, en er in die zin dus altijd sprake is van een ge
laagde perceptie, zou elke tekst dan in meer of mindere mate polyfoon, althans 
muzikaal genoemd moeten worden. Dat een romantekst in zekere zin altijd ge
laagd is, werd in Hoofdstuk 1,2 verduidelijkt. Maar er werd ook op geattendeerd 
dat er meer dan één stem (i.e. subtekst) nodig zou zijn om over meerstemmig
heid te kunnen spreken. De gedachte aan één verborgen gebeurtenis volstaat dus 
niet. Bovendien ging het in de roman om een samengaan van inhoud en idee en 
is de gelaagdheid dus van een andere, meer objectieve aard dan in een stuk tekst 
dat willekeurige, misschien zeer subjectieve associaties aan andere gebeurtenis
sen oproept. En ten slotte: zelfs wanneer de door Brown bedoelde herinnering 
een objectievere, veelvuldige gelaagdheid teweegbrengt, kan het ook gaan om 
een 'homofone meerstemmigheid' of een enkel 'accoord'. 

Op literaire homofonie zal in de volgende paragraaf worden ingegaan. 
Dan zal ook blijken dat de gelaagdheid van een romantekst niet altijd een simul
taneïteit van verhaal en gedachte hoeft te betreffen. 

'The thirteenth Caesar' and other poems. London 1924:46ff 
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Bachtins theorie 

In La poétique de Dostoïevski uit 1929 stelt M. Bachtin dat de roman tot diep in 
de negentiende eeuw altijd "monologisch" of "homofoon" was. Zoals het histo
rische stadium van de eenstemmige muziek, aldus Bachtin, werd gevolgd door 
dat van de meerstemmige, zo schreef Dostojevski als eerste polyfone romans. 
(33,53)10 Hier, en in het volgende hoofdstuk gewijd aan de harmonie, baseer ik 
mijn bespreking van Bachtins theorie overwegend op het hoofdstuk "Le roman 
polyphonique" uit bovengenoemde verhandeling, waarin hij de termen homo- en 
polyfonie of contrapunt hanteert. In Hoofdstuk 1,6, bij de behandeling van de 
zelfstandigheid van de stemmen, komt ook zijn essay The discourse of the novel 
ter sprake. De bespreking behoeft niet uitgebreider te zijn dan nodig om te ver
duidelijken wat Bachtin onder literaire polyfonie verstaat en om zijn visie te 
toetsen aan de in deze studie vastgestelde kenmerken van muzikale polyfonie. 
Aangezien hij de muzikale begrippen homofonie en polyfonie niet definieert, 
moet de betekenis die hij hun geeft, uit zijn literaire toepassing van de begrippen 
worden herleid. Bij literaire meerstemmigheid ("plurivocalisme") denkt Bacht
ins aan de stemmen van de personages en eventueel de auteur (of verteller; 
Bachtin brengt niet consequent een onderscheid tussen beiden aan).(33) Hij gaat 
dus, net als Cadilhac, uit van de dialoog, met dien verstande dat de auteur hier 
een van de medespelers kan zijn. (58) 

De vraag die in dit hoofdstuk ter zake doet, is de gelijktijdigheid. Bachtin 
acht die al kenmerkend voor Dostojevski's tijd: "La complexité, la contradiction, 
le multivocalisme (...) de l'époque de Dostoïevski, (...) la faculté de voir le 
monde à travers les interactions et les coexistences, tout cela a préparé le terrain 
sur lequel s'est ensuite développé son roman polyphonique." Het was, aldus 
Bachtin, Dostojevski's bijzondere gave om alle stemmen samen te horen en te 
begrijpen, die het hem mogelijk maakte de polyfone roman te creëren. Want de 
elementen "ne s'engageaient pas sur une voie temporelle, dans un série du 
devenir, ils se développaient, à un même niveau, comme juxtaposés ou se faisant 
front (...)." (64) 

Dostojevski ervoer de wereld dus als een simultaneïteit van visies, opvat
tingen, stellingnames. En volgens Bachtin kon hij die ervaring ook literair ge
stalte geven. Bachtin spreekt over Dostojevski's "tendance obstinée à voir tout 
dans la coexistence, à tout percevoir et tout décrire comme juxtaposée et 
simultané (...)." Deze simultaneïteit ziet hij onder meer bereikt door de persona
ges te laten spreken met hun dubbelganger, hun alter ego, hun karikatuur. We 
kunnen ons afvragen of in een dergelijke dialogue interieur (of monologue 
exterieur) niet juist eerder sprake is van het (literair haast onvermijdelijke) uit 
elkaar halen van wat zich in werkelijkheid simultaan voordoet. Bachtin zelf er
kent: "On peut même dire qu'avec chaque contradiction à l'intérieur d'un 
individu, Dostoïevski essaie de faire deux individus, pour dramatiser cette 
contradiction (...)." (61) Hoe bepalend de dramatische botsing is in Bachtins vi-

10 De nummers tussen haakjes verwijzen naar Bachtin 1970. 
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sie op gelijktijdigheid, blijkt voorts uit zijn instemming met Michael Glinka's 
visie op contrapunt'. "Dans la vie tout est dialogue, c'est à dire opposition 
dialogique." (79) Ook de analyse van O. Kaus draagt om die reden zijn goed
keuring weg. Kaus onthield zich van een monologisering van de Dostojevski-
aanse wereld en achtte juist de veelheid en tegenspraken wezenlijk voor de 
structuur en de artistieke conceptie. (51) De simultaneïteit hangt dus samen met 
een behoefte aan drama, aan conflict. Bachtin ziet die behoefte ook in 
Dostojevski's voorkeur voor ensembles, in zijn neiging zich te concentreren op 
een enkele plaats en, soms met minachting voor de pragmatische waarschijnlijk
heid, op een maximum aan personages en thema's, ofwel "de grouper à un 
instant unique, une diversité qualité maximale." (61,62) 

Een "uniek moment", zegt Bachtin. Als hier al sprake zou zijn van ge
lijktijdigheid, dan zou deze dus zo kort duren dat het effect eerder doet denken 
aan een dissonerend accoord. (Bachtin trekt ook zelf de vergelijking met een 
enkele samenklank, maar noemt deze consonant. Daarop wordt later ingegaan.) 
(52,64) Hij verklaart juist deze kortstondigheid als zijnde essentieel in het werk 
van Dostojevski: "Seul (...) ce qui rationellement peut être réuni en un moment 
unique, est essentiel (...)." Alleen feiten van deze soort worden door Dostojevski 
geïntroduceerd in de biografie van zijn personages, "parce qu'ils coïncident avec 
son principe de concomitance." (62) 

Zelfs ontwikkeling krimpt bij Dostojevski ineen tot een ogenblik. Hij 
neigt er toe "à percevoir même les étapes dans leur concomitance, d'établir entre 
elles un raprochement et un affrontement dramatique au lieu de les disposer en 
une série du devenir. Pour lui, penser le monde c'était penser ses différents 
contenus dans leur simultanéité." (61) Bachtins bewondering voor Dostojevski's 
techniek staat zijn kritische oordeel over deze kortstondigheid niet in de weg: 
"Dostoïevski resta prisonnier de cette vision d'un temps porteur de diversité, se 
contentent de l'organiser et de construire cette dernière dans la coupe de 
l'instant." (64) 

Passen we de strenge eisen die we in eerdere voorbeelden aan simulta
neïteit stelden, ook op Bachtins theorie toe, dan moeten we ons opnieuw afvra
gen of er wel van gelijktijdigheid kan worden gesproken, en niet toch van een 
opeenvolging. Een gesprek (al is het met een alter-ego), een ensemble, een 
maximum aan personages en aan thema's, garandeert zoals eerder gezegd geen 
simultaneïteit. Bachtin geeft dat impliciet toe. Wanneer hij spreekt over 
Dostojevski's kortstondigheid, wijst hij erop dat de behoefte daaraan neerkomt 
op een conformering aan het dramatische principe van de eenheid van tijd. En 
hij voegt er aan toe: "De là, la rapidité 'catastrophique' de l'action, le 'tourbillon 
des événements', le dynamisme de ses oeuvres. Ces qualités ne représentent pas 
(...) la victoire du temps: au contraire, la rapidité est le seul moyen de dominer le 
temps dans le temps." (62) De snelheid lijkt inderdaad het enige middel. De tijd, 
dat wil zeggen het na-elkaar, wordt overwonnen, aldus Bachtin. Maar dat ge
beurt, zoals hij erkent, in de tijd, dus eveneens in een na-elkaar, hoe snel ook de 
opeenvolging. We moeten constateren dat het ook bij Dostojevski, althans zoals 
geanalyseerd door Bachtin, alle drang naar gelijktijdigheid ten spijt, blijft bij een 
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snelle opeenvolging in de beschrijving van gebeurtenissen (waaronder uitspra
ken). De gelijktijdigheid strekt zich niet uit tot de beschrijving maar beperkt zich 
tot de inhoud. Ze bestaat er uit dat de personages en hun visies coëxisteren en 
met elkaar in interactie zijn. (60) De schrijftechniek maakt deze gelijktijdigheid 
inderdaad zeer inzichtelijk en invoelbaar. Maar niet hoorbaar. De diverse 
componenten komen niet simultaan op de lezer af, doordat de gelijktijdigheid 
van de beschrijving ontbreekt. 

Bachtin noemt Dostojevski's complexe tijdperk "multivocale" en zijn ro
mans "plurivocale". (bv.64,35) Het voorgaande wekt echter de indruk dat juist 
de wereld waarin de figuren leven misschien meerstemmig kan worden ge
noemd, maar de dialogen in de roman eerder veelstemmig zijn. Want voor 
meerstemmige literatuur, dus voor literaire poly- en homofonie, is simultaneïteit 
nodig. In Dostojevski's schrijfwijze van de dialogen, zoals gepresenteerd door 
Bachtin, is deze simultaneïteit niet gerealiseerd. 

Bachtins stelling dat de 'simultaneïteit' zich afspeelt binnen één enkel 
moment, suggereert dat ook de horizontaliteit is uitgesloten. Deze biedt zelf
standige stemmen de tijd zich als zodanig te ontplooien en bepaalt het verschil 
tussen meerstemmigheid en een enkel accoord. Bachtin meent echter dat Dosto
jevski's stemmen geprofileerd zijn (waarover in 1,6). De aanwezigheid van deze 
geprofileerde stemmen staat dus haaks op de kortstondigheid van het enkele 
moment. De verklaring voor deze incongruentie ligt in de aard van het "enkele 
moment", de dialoog. Een dialoog bezit immers wel degelijk de duur waarin 
stemmen zich kunnen profileren. Deze durende simultaneït stelt Bachtin in staat 
ook de harmonie van de samenklank onder de aandacht brengen. Zijn visie op de 
harmonie in Dostojevski's romans zal in het volgende hoofdstuk aan de orde 
komen. 

Freedmans theorie 

In Laurence Sterne's roman The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman 
- rijk aan muzikale handeling en behandeling - zijn talloze plaatsen aan te wijzen 
die een discussie over simultaneïteit uitlokken. W. Freedman nam die uitdaging 
aan. In zijn uitgebreide studie over Tristram Shandy als uitgangspunt voor het 
genre van de muzikale roman verduidelijkt hij dat Sterne bewust streefde naar 
een muzikaliteit van zijn tekst. Tristram zelf, de fictieve autobiograaf, wees hem 
de weg: "In my opinion, to write a book is for all the world like humming a song 
(...)." En "attitudes are nothing, Madam, - 't is the transition from one attitude to 
another - like the preparation and resolution of the discord into harmony, which 
is all in all." (4,vi) Na te hebben uitgewijd over de rol van muziek in Sterne's 
leven, behandelt Freedman de muzikaliteit van Tristram Shandy, waaronder dat 
wat hij het contrapuntisch samenspel noemt. Hij doet dat zo uitvoerig en gron
dig, met aandacht voor simultaneïteit, zelfstandigheid en harmonie van de 

De nummerparen tussen haakjes verwijzen naar deel en hoofdstuk in de roman (Sterne 
1978), de enkele nummers naar de pagina's in Freedman 1978. 
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stemmen, dat een beschouwing van zijn analyse hier evenmin als die van Bach-
tin achterwege kan blijven. 

Was het Dostojevski's bedoeling de rijkdom aan stemmen in de werke
lijkheid literair te weerspiegelen, Sterne's poging is volgens Freedman gericht op 
een literaire realisering van de absurditeit en ongeordendheid van het bestaan. 
Sterne biedt ons, zo legt hij uit, dat waar conventionele literatuur zich verre van 
hield - een waarachtig beeld van de complexe menselijke ervaring. (56) In het 
hoofd van de verteller, de volwassen Shandy, worden tijd en leven niet ervaren 
als een ordelijke opeenvolging van gescheiden gebeurtenissen maar als een he
den dat verleden zowel als toekomst in zich draagt. De wens daarvan een lite
raire weerslag te geven, dwingt Sterne dus het probleem van de simultaneïteit 
onder ogen te zien. Maar gebeurtenissen in de fictieve wereld vormen zichzelf 
niet naar de beperkingen van de traditionele narriviteit. Ze komen lang niet altijd 
voor zoals de schrijver gedwongen is ze te beschrijven, seriatim, maar vaak ge
noeg simultaan. (56) Freedman zegt dat alleen de muziek daarmee raad weet, de 
harmonie en - misschien het belangrijkst voor Tristram - het contrapunt. (58) 

Het streven naar een vorm die deze chaotische "stream of consciousness" 
kan uitdrukken en objectiveren, blijkt uit Tristrams poging de psychologische 
tijd evenveel kansen te bieden als de kloktijd, een poging die later, aldus Freed
man, opnieuw zal worden ondernomen door schrijvers als Joyce, Marcel Proust, 
Virginia Woolf, en André Gide. (4) Want de psychologische tijd kent een simul
taneïteit die de kloktijd vreemd is. (79) Als het Sterne lukt om dat wat hem be
zighoudt en voortdurend onderwerp van zijn beschouwing vormt, tijd en simul
taneïteit, ook in zijn schrijfwijze te reflecteren, dan staat de vorm van zijn ver
haal gelijk aan de inhoud. (25) Slaagt Sterne in zijn vermetele meerstemmige 
onderneming? Freedman wijdt zijn Hoofdstuk 3, Simultaneity, Time and 
Literary Counterpoint, aan het antwoord op deze vraag. 

Sterne's roman is een fictieve autobiografie; Tristram Shandy is zowel 
verteller als vertelobject. Freedman noemt het werk polyfoon en illustreert deze 
polyfonie op twee niveaus. Ten eerste analyseert hij vele "polyfone" of 
"contrapuntische" fragmenten. En ten tweede behandelt hij het boek in zijn ge
heel als een voorbeeld van vierstemmig contrapunt. (79-83) Daarin fungeert de 
eerste stem als "cantus firmus"1"" of basso ostinato ("ground bass"); zij wordt 
gevormd door het belangrijkste element uit de vertelde tijd, de kleine Tristram 
en zijn familie. Deze stem zou het materiaal leveren voor de structuur van de 
vertelling in zijn geheel en voor de melodische uitwerking door de andere 
stemmen. De tweede stem is die van de verteller, de volwassen Shandy die 
overal expliciet naar voren treedt als schrijver van zijn boek. Freedman noemt 
deze vertellende instantie de belangrijkste begeleidende melodie. Deze om
schrijving wekt verbazing omdat polyfone (of contrapuntische) stemmen per 
definitie niet begeleidend maar zelfstandig zijn. Ook de derde stem is in zijn 
ogen zowel zelfstandig als begeleidend. Zij wordt gevormd door de lezer in de 
tekst. De vierde stem zorgt voor "decoraties", die soms samenlopen en soms 

Een cantus firmus is een bestaande melodie die wordt opgenomen in een nieuwe meer
stemmige compositie. 
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afwisselen met de andere stemmen. In het laatste geval noemt Freedman hen, 
om niet geheel begrijpelijke redenen, homofoon. Het zijn de uitweidingen van 
de verteller over een recenter verleden dan de vertelde kindertijd van de kleine 
Tristram. 

Op deze vier stemmen kom ik in de volgende twee hoofdstukken nog te 
spreken. In hoeverre ze simultaan verschijnen, kan alleen blijken uit analyses 
van fragmenten waarin deze stemmen, of een aantal daarvan, zich laten horen. 
In deze paragraaf beperk ik mijn onderzoek naar de simultaneïteit tot de frag
menten die Freedman zelf polyfoon noemt. Hij geeft overigens toe dat de gren
zen tussen simultaneïteit en voortgang vaag zijn. (13) Daarin stem ik met hem 
in. Er zijn dus ook maar enkele van zijn voorbeelden aan te halen, waarmee ik 
het pertinent met hem eens of oneens kan zijn. Vaak zijn het subtiliteiten of per
soonlijke accentleggingen die de doorslag geven. De fragmenten waarin de si
multaneïteit mijns inziens ontbreekt, breng ik als eerste onder de aandacht. 

Om te beginnen poogt de verteller te concretiseren wat Freedman een 
simultaneïteit van gebeurtenissen in de historische wereld van de vertelling 
noemt. Korporaal Trims voordracht van Yoricks preek (2,xvii) zou zelfs als ge-
isoleerd fragment een vierstemmig contrapunt opleveren, waarin de menselijke 
stemmen, aldus Freedman, zijn veranderd in muzikale stemmen. (67) Trims le
zing wordt namelijk onderbroken door commentaren van drie anderen, die el
kaar op hun beurt in de rede vallen. De bedoeling om in Trims voordracht een 
wirwar van stemmen te schrijven is evident. Maar het komt mij niet juist voor 
deze voordracht, zoals Freedman doet, schijnbaar ongestoord en ononderbroken 
(en dus simultaan klinkend met de onderbrekende stemmen) te noemen. (62,63). 
De onderbrekingen worden niet alleen conventioneel beschreven, maar zijn als 
zodanig zelfs de personages duidelijk: "'Go on, Trim, qouth my father'." De 
sermoen is dus geenszins "onmiskenbaar muzikaal en polyfoon (...)" geschreven. 
(65) 

Hetzelfde kan worden gezegd van het komische "duet" dat ontstaat wan
neer Dr. Slop iets voorleest terwijl Uncle Toby er bij wijze van spot een storend 
(dus heterofoon!) "Lillabullero" doorheen fluit. (3,x,xi) Al is een der stemmen 
muzikaal (fluiten), al staan Tristrams muzikale bedoelingen buiten kijf dank zij 
zijn dynamische voorschriften ("as loud as he could", "not quite as loud as 
before" en "monstrous, loud whew-w-w~") en al wordt hier simultaneïteit be^ 
schreven, er lijkt mij geen sprake van een geschreven simultaneïteit. Elders on
derbreekt Sterne een verhaal door een ander verhaal. We laten ons ook niet ver
leiden zo een onderbreking "a dance, a song, or a concerto between the acts" 
(ii.8) te noemen, alleen omdat de verteller dat zelf doet. (78) Willen we ons door 
de verteller laten leiden, dan kunnen we dat (ten aanzien van voornoemde frag
menten) met meer recht doen bij de grafische figuur waarmee hij in 6,xi zijn 
vertelbetoog weergeeft: één ononderbroken horizontale lijn met vele kronkels, 
bobbels en pieken. 

In bovenstaande fragmenten waren andere stemmen (die van Trim, Uncle 
Toby enzovoorts) te horen dan de vier die de roman in toto bepaalden: m beide 
voorbeelden, preek en duet, betrof het als het ware 'stemmen' binnen de eerste 
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romanstem, Tristrams vertelde jeugd. Freedman wijst echter ook met klem op 
het samengaan van deze eerste romanstem met de tweede, de verteller. Hij doelt 
op de talloze plaatsen waar verhaal en vertellen, (fictief) verleden en heden, of
wel de kleine Tristram als vertelobject en de volwassen Shandy als vertelsubject 
samen optreden. Freedman noemt het een constante strijd tussen plot en bespie
geling (70), namelijk de haast onophoudelijke beschouwelijke uitweidingen van 
de verteller over zijn verhaal en over het vertellen. Daarmee voldoet Tristram 
Shandy dus op belangrijke punten aan de eisen die Fr. Schlegel aan 
"Universalpoesie" stelde (zie ook 11,6: Manns Muziekesthetica): het bevat kriti
sche uitweidingen en verregaande versmelting van kritiek, romantheorie en 
poëzie.13 Is hier inderdaad sprake van versmelting of simultaneïteit? Men dient 
zich, opnieuw, niet te laten verleiden constante wisselingen van verhaal en be
spiegeling muzikaal te noemen, alleen omdat de bespiegeling zelf gewijd is aan 
deze 'muzikaliteit'. Volgens Freedman horen we gelijktijdigheid bij het fragment 
waarin Shandy zijn herinneringen aan een reis door Frankrijk, die hem doet 
denken aan een eerdere reis door Frankrijk, onderbreekt met gedachten aan de 
simultaneïteit van de eerste reis en de twee herinneringen. (7.xxviii) 

Sterne graaft meer valkuilen. Soms suggereert hij ook op geraffineerdere 
wijze dan door de beschouwelijke parentheses een gelijktijdigheid van de be
schreven gebeurtenissen en hun beschrijving, zoals in: "But there is no treating 
the subject whilst my uncle is whistling Lillabullero (...)." (71) De lezer blijft 
zich evenwel ook dan realiseren dat de verteller 'in werkelijkheid' niet spreekt 
over een jeugdherinnering "terwijl" dat wat hij vertelt, plaatsvindt. Het "whilst 
my uncle is" zal worden opgevat als "whilst I tell how my uncle was", al formu
leert Sterne het op een wijze die ons een besef van gelijktijdigheid van verhaal 
en vertellen moet geven, een wijze die Freedman polyfoon noemt. Hier geldt 
wat hij zelf elders opmerkt, namelijk dat niet alle gelijktijdigheid muzikaal is. 
(59) 

Dat blijkt, meen ik, ook wanneer de verteller aan het slot van een frag
ment verzucht dat hij de personages even kan loslaten om het voorwoord te 
schrijven. (3,xx) Freedman spreekt hier van de schrijver naast de vertelling, het 
heden naast het verleden, de esthetische wereld van de roman naast de 'histori
sche' wereld van de familie Shandy en noemt het contrapunt. (69) Hij meent dat 
de karakters, eenmaal geschapen of herschapen, hun leven zelf in de hand ne
men, wat de schrijver ook met hen voorhad. (70) Maar wat de schrijver hier 
voorheeft, gebeurt ook: hij suggereert slechts zijn vertellerspersonage samen te 
laten werken met de andere personages. Uit Shandy's opluchting eindelijk aan 
zijn voorwoord toe te komen, blijkt zijn fictionaliteit; hij is een verteller die zich 
laat remmen en sturen door de (andere) personages. 

Hoezeer de personages feitelijk worden bestuurd, maakt Shandy zelf dui
delijk wanneer hij in het volgende op zijn schrijftechniek wijst: "It is about an 
hour and a half s tolerable good reading since (...) Obadiah was order'd to saddle 
a horse, and go for Dr. Slop, the man-midwife; - so that no one can say, with 

" Eichner in Schlegel 1967:LX 
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reason, that I have not allowed Obadiah time enough, poetically speaking, and 
considering the emergency too, both to go and come." Het tweede zinsdeel vanaf 
"that I have not allowed Obadiah time enough", beklemtoont de auctoriale be
heersing van de personages en de fictionaliteit van verteller en verhaal. Ook 
wijst de verteller er expliciet op de overeenkomst in duur tussen vertelde tijd en 
leestijd. Zo doet hij niet meer dan de duur van de vertelde tijd voor de lezer 
voelbaar maken. In het eerste gedeelte van het fragment ligt inderdaad ook een 
frictie verborgen. Zij zit hem in het "(...) reading since Obadiah (...)", ofwel: an
derhalf uur lezen geleden ontving Obadiah een bevel. Deze formulering sugge
reert inderdaad een simultaneïteit tussen lezen en verhaal. (77) Maar men mag 
aannemen dat ook hier geen lezer simultaneïteit percipieert. Men ontrafelt de 
formulering te gemakkelijk als: anderhalf uur geleden las men dat Obadiah een 
bevel kreeg. 

Freedman is zo voorzichtig de door hem gevonden simultaneïteit bij tijd 
en wijle te relativeren (86), bijvoorbeeld door, net als Brown en anderen, het 
probleem van de simultaneïteit in literatuur in principe onoverkomelijk te noe
men. Gebeurtenissen mogen coexistent zijn in het verleden, een roman, zo stelt 
hij, kan hen alleen ombeurten behandelen. Daarom bestempelt hij Sterne's 
simultaneïteit als een niet perfecte imitatie van muzikaal contrapunt. (64) Dat 
brengt hem op het idee deze quasi-simultaneïteit te vergelijken met de zogeheten 
schijnpolyfonie in Bachs solosuites en -sonates. In bedoelde composities voor 
één solostrijker verstrengelt de componist een hoger en een lager liggende me
lodie door (afgezien van dubbelstreken) afwisselend tonen van de een en van de 
ander te laten horen. Freedman vergelijkt de roman met een solo-instrument, en 
literaire pogingen om de beperkingen van dat instrument te overstijgen en poly
fone effecten te bewerkstelligen met slechts één enkele lijn als contrapunt. (64) 
Beide "instrumenten", het strijkinstrument zowel als de roman, "genereren poly
fonie uit hun eigen middelen". In de muzikale roman, zo concludeert hij, 
"imiteert de illusie van simultaneïteit Bachs illusie van simultaneïteit". (65) 

Ook Freedman erkent dus dat snelle opeenvolging het standaard devies is 
geworden waarmee - bijvoorbeeld door Aiken, Huxley, Joyce, Flaubert - simul
tane actie wordt gesuggereerd. Sterne gaat in zijn ogen slechts iets verder. Wel
iswaar kan ook hij niet direct simultaan presenteren, maar hij kan het op zijn 
minst verbaal suggereren. Hij indiceert, zo zegt Freedman, wat hij niet kan ver
tonen (al zou hij het graag willen): dat het verhaal dat hij wordt geacht te vertel
len, en het verhaal over de verteller - i.e. het vertellen - samengaan. (72) Maar 
kan Sterne werkelijk geen simultaneïteit vertonen? Daar waar Freedman zich 
behoedzaam uitdrukt en de gelijktijdigheid relativeert, lijkt hem een akoestische 
simultaneïteit voor ogen te staan. Zo stelt hij dat de schrijver, al doet hij nog zo 
zijn best, anders dan de componist aan zijn gehoor uiteindelijk slechts één ding 
tegelijk kan presenteren. (59) Elders lijkt Freedman de simultaneïteit ook in an
dere zin op te vatten. Anders zou de opmerking dat het schrijven van simultaneï
teit sommigen in min of meerdere mate lukte (59), moeilijk te begrijpen zijn 
(tenzij hij op de schijnpolyfonie met haar schijnsimultaneïteit doelt). Ons gaat 
het in elk geval, zoals uiteengezet in Hoofdstuk 1,2, niet om het akoestisch horen 
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maar om het vernemen van simultaneïteit. En Freedman zelf geeft voorbeelden 
waarin zulk vernemen lijkt plaats te vinden, althans overtuigender dan in de 
hiervoor geciteerde fragmenten. 

Wanneer men er van uit gaat dat wat in één korte, simpele zin wordt ge
zegd, evenzeer als een eenheid wordt gepercipieerd als gelijktijdig klinkende 
onderscheiden stemmen in een muzikaal weefsel, dan confronteert Sterne ons 
wel degelijk met meerstemmigheid. Het betreft een simultaneïteit van de eerste 
twee stemmen uit de roman-vierstemmigheid - vertelling en verteller. Dat kan 
worden geïllustreerd aan de hand van drie fragmenten die Freedman als poly
foon waardeert. Over de eerste twee valt misschien te twisten. In "The door 
opens in the next chapter but one" (3,xi) worden het verloop van het verhaal en 
dat van het schrijfproces (nonsensicaal) vermengd. Het tweede voorbeeld is wat 
gecompliceerder en luidt: "A cow broke in (tomorrow morning) to my uncle 
Toby's fortification." (3.xxxviii). Deze zin biedt de lezer een verstrengeling van 
verleden en verleden toekomst - verleden voorzover het een gebeurd feit en toe
komstig voorzover het dit feit in de vertelling betreft. 

In het derde voorbeeld staat de simultaneïteit vast: "How many fair and 
goodly cities have I seen, during the time you have been reading, and reflecting, 
Madam, upon this story!" (7.xxvi) Freedman merkt op dat schrijver, verhaal en 
lezer hier een contrapunt vormen, dat Madam aan het lezen is terwijl Shandy 
zijn leven beschrijft, en het zich herinnert of het leeft. (76) Om te beginnen stel 
ik de identiteit van de eerste stem ter discussie. Het gaat, zo meen ik, niet om de 
schrijver maar om de verteller. Deze impliceert de synchroniciteit van Madams 
lezen en zijn eigen reizen plus reisbeschrijving, en ontkent wat geen auteur kan 
ontkennen, namelijk dat alleen reeds beschreven reizen gelezen kunnen worden. 
En wat de identiteit van de lezer betreft: met de lezer - Madam - moet Freedman 
de lezer in de tekst voor ogen hebben gestaan. 

Van deze drie stemmen gaan er twee inderdaad samen. De Ik in een au
tobiografische tekst verwijst normalerwijze naar het vertelobject. Wisselt de 
autobiograaf vertelde tijd af met vertellende tijd, dan verwijst de Ik nu eens naar 
de verteller en dan weer het vertelobject. Hier echter vallen deze twee zelfver
wijzingen over elkaar heen. De Ik in "have I seen" betreft hier tegelijkertijd zo
wel de vertelde Ik, de jonge reizende Tristram, als de vertellende Ik, de volwas
sen Shandy die een van zijn lezers aanspreekt. Doordat het om één persoon gaat 
(Tristram Shandy), valt de dubbele functie van het "I" niet direct op. Bovendien 
herhaalt de verteller de overlap van de jonge en van de volwassen Tristram 
Shandy inhoudelijk, namelijk door te beweren dat Madam zijn (Shandy's) verha
len leest tijdens zijn (Tristrams) reizen. 

Alleen al gezien de laatste drie voorbeelden lijkt Sterne in zijn Tristram 
Shandy dus meer te kunnen dan Freedman denkt, meer dan slechts een gevoel 
van gelijktijdigheid in een lineair medium te brengen. (55) Of men het hier te 
doen heeft met polyfonie, met heterofonie, met homofonie of, bij het dubbele 
"I", met een enkel Tristram-accoord', en of de meerstemmigheid van deze drie 
fragmenten volstaat om de hele roman vierstemmig te kunnen noemen, zal in de 
hoofdstukken 1,5 en 1,6 duidelijk moeten worden. 
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Nog een literaire poging 

Sterne's streven naar een 'meerstemmigheid' behoort in zijn onverbloemdheid tot 
de uitzonderingen.14 Die onverbloemdheid doet zich ook voor in enkele frag
menten die Freedman buiten beschouwing laat. Daar koos Sterne namelijk voor 
een notatie die gelijktijdigheid suggereert, doordat zij lijkt op de muziektechni-
sche methode voor het aangeven van simultaneïteit. Hij ordende zinsdelen vi
sueel tot wat in het muzikale jargon een systeem wordt genoemd: daarin zijn 
gelijktijdig uit te voeren partijen onder elkaar genoteerd en met een accolade 
verbonden. (Zie de muziekvoorbeelden uit 1,1.) 

In 7,xxxi wordt hardop uitgesproken 'meerstemmigheid' geschreven: 

(...) and each in well known accents calling out aloud, 

Is Amandus 

} still alive? 
Is my Amanda 

Behalve de muzikale betekenis bezit de accolade misschien ook de betekenis 
van een dubbele punt achter een verzameling, die we bijvoorbeeld aantreffen in 
aanwijzingen betreffende toneelpersonages: 

Karl 

} seine Söhne 
Franz 

(Uit Friedrich Schillers Die Räuber) 

of in het fragment uit Music Hall van Paul van Ostaijen (zie 1,2). Het systeem 
aan het slot van het 4,xii in Sterne's roman betreft synchrone gedachten13: 

God bless 'em all said my uncle Toby 

} 
Deuce take and my father each to himself. 

Hier combineert Sterne de onmiddellijke, muzikale modus met de narratieve: 
niet alleen het gemeenschappelijke deel van de dialoog - '"em all" - staat achter 
de accolade, maar ook een stukje diëgetische tekst - "said my uncle (...)". De 

1 Pas in de twinitigste eeuw zullen vooral dadaïsten opnieuw door middel van de lay-out 
pogingen tot gelijktijdigheid ondernemen. 

" Sterne 1978. De geciteerde fragmenten zijn ontleend aan bd. 1:340 en bd.2:614,628. 
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verteller poogt zich simultaan te voegen bij de simultaan optredende personages. 
De accolade kan hier dus niet als gemeenschappelijke dubbele punt zijn be
doeld, maar alleen als middel tot gelijktijdigheid. In beide accolade-fragmenten 
blijkt de simultaneïteit alleen uit de lay-out en de accolade; de narratieve text 
versterkt slechts de grafische verwijzing ernaar. Een vergelijking met het syn
chronisch spreken in een drama of hoorspel ligt voor de hand. Immers, be
schouwt men een roman als een (innerlijk) klinkende kunstvorm, dan verschilt 
haar tekst in dat opzicht niet van een drama- of hoorspelscript, dat eveneens niet 
meer is dan een verzameling voorschriften voor een werk dat tot klinken wordt 
gebracht. Nu zal niemand serieus op het idee komen door elkaar heen klinkende 
stemmen in een toneelstuk als polyfonie te betitelen. In het geval van Sterne's 
roman ligt dat anders. Dit is een gevolg van de bijzonderheid dat de simultaneï
teit hier niet (als in een drama) wordt voorgeschreven noch (narratief) wordt 
beschreven, maar als het ware wordt geschreven ofwel, zoals in een partituur, 
genoteerd. Dergelijke muzikale parentheses zijn zeldzaam. 

Vormen ze voorbeelden van polyfonie? Als de roman niet stil wordt gele
zen maar door een voorlezer ten gehore wordt gebracht, ontstaat er een pro
bleem. Want is het innerlijk oor van een stille lezer wel in staat de bedoelde 
meerstemmigheid te horen, de stem van slechts die ene voordrager is niet in 
staat de notatie te verwezenlijken. Hij kan de partijen niet anders dan ombeurten 
voorlezen, en maakt daarmee zowel een innerlijk als een klinkend meerstemmig 
vernemen problematisch. Juist de opvatting van een roman als akoestisch klin
kend werk, zou de simultaneïteit hier dus in de weg staan. 

De fragmenten onderbreken de vertelmodus, zelfs de taligheid, met een 
zuiver klankvoorschrift (dat het best gerealiseerd kan worden met behulp van 
een inzet). Met beide fragmenten wordt dus in zekere zin een heterofoon 'liedje' 
ingelast (waarbij de woorden zowel voor de noten als voor de tekst optreden). 
Het is duidelijk dat een onderbreking van een stuk proza door een 'muziekfrag
ment' de meerstemmigheid van de inlassing zelf niet in de weg staat, maar het 
proza zelf niet meerstemmig maakt. Immers, ook een meerstemmig instrumen
taal of gezongen muziekstukje dat wordt ingelast in een toneelstuk of vertelling, 
mag de taligheid daarvan onderbreken of de tekst zelfs overstemmen, zonder 
van deze een meerstemmige tekst te maken. Dat demonstreren de drie partituur
fragmenten uit Schumanns Carnaval voor piano, die door Arthur Schnitzler in 
zijn novelle Fräulein Else werden opgenomen: 

tausend, Herr von Dorsday. Schumann? Ja, Karneval . . . Hab' 
ich auch einmal studiert. Schön spielr sie. Warum denn sie? Viel

leicht ist es ein Er? Vielleicht ist es eine Virtuosin? Ich will einen 
Blick in den Musiksalon tun. 
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Zij laten de tekst intact, al hakken zij elk zelfs een prozazin in twee stukken. De 
parentheses in Schnitzlers verhaal betreffen muziek. Maar ik suggereerde al dat 
dit ook tot op zekere hoogte geldt voor de fragmentjes in Tristram Shandy. Dat 
wordt weliswaar niet zichtbaar door muzieknoten als in Schnitzlers novelle (en 
andere werken zoals het ingelaste stukje Gregoriaans uit Deel II van Joyce's 
Ulysses). Maar accolades die verwijzen naar een gelijktijdige klank, doen het
zelfde als noten. Zij vervangen een beschrijving van simultaneïteit door een 
onmiddellijker (muzikaal) symbool voor simultaneïteit. In Sterne's roman kan 
een stille lezer dus stukjes tweestemmige 'muziek' horen. 

Maar anders dan in muziek ligt hun inhoud bloot.16 De stemmen missen 
dus de wezenlijk muzikale verborgenheid. De fragmenten bezitten zowel de in
houdelijke onmiddellijkheid van taal, als iets van de expressieve onmiddellijk
heid die muziek, zoals Mandelkow in zijn eerder geciteerde opmerking aangaf, 
kenmerkt. Niet alleen de talige uitspraken worden de lezer voor ogen gevoerd, 
zelfs hun synchronie wordt gedemonstreerd. In de volgende hoofdstukken wordt 
bij deze fragmenten nog eens stilgestaan. 

Ook een vocale partij met een tekst kent natuurlijk die verborgenheid: het is niet gezegd 
dat de muzikale betekenis overeenkomt (zelfs maar kan overeenkomen) met die van de tekst. 
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