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‘Religieuze muziek’ - dat 
duidt meestal op muziek 
met een religieuze 

inhoud. Dit boek zoekt het 
religieuze van de muziek juist in 
haar verschijningsvorm, dus in de 
wijze waarop haar vormentaal is 
samengesteld en hoe luisteraars die 
ervaren. Uitgangspunt daarvoor is 
de theologische esthetiek van Hans 
Urs von Balthasar, die het zintuiglijk 
waarneembare een goddelijk 
openbaringskarakter geeft. In 
het verlengde daarvan komt het 
spanningsveld tussen de religieuze 
vormen en de seculiere cultuur naar 
voren, dit mede geïnspireerd door 
Charles Taylors cultuurfilosofie

Prikkelend aan Klank als 
religieuze presentie is de 
kritiek op de moderne 

concertcultuur. Volgens de auteur 
stimuleert die onvoldoende een 
wakkere, actieve luisterhouding 
tegenover de opgevoerde 
muziekstukken. Hij op zijn beurt 
pleit voor een ervaring van directe 
presentie en laat aan de hand 
van enkele werken van de Franse 
componist Olivier Messiaen zien 
hoe een luisteraar diens muziek 
vanuit een betrokken luisterhouding 
kan ervaren. Dit standpunt wordt 
ontwikkeld vanuit de spelmetafoor 
ontleend aan de wijsgerige 
hermeneutiek van Hans-Georg 
Gadamer.

OANE REITSMA (1979) STUDEERDE 

THEOLOGIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT EN 

SCHREEF ZIJN PROEFSCHRIFT ALDAAR BIJ 

HET AMSTERDAM CENTRE FOR CULTURAL 

AND RELIGIOUS DIVERSITY (ACCORD), MET 

STEUN VAN STICHTING ORGELPARK. HIJ IS 

OOK ACTIEF ALS MUSICUS. MOMENTEEL 

IS HIJ PREDIKANT VAN DE PROTESTANTSE 

GEMEENTE MEDEMBLIK EN DE HERVORMDE 

GEMEENTE WESTER-KOGGENLAND.

WWW.VUUITGEVERIJ.NLVU UNIVERSITY PRESS

ISBN 97890 86596713
KLAN

K ALS RELIGIEUZE PRESEN
TIE  OAN

E REITSM
A KLANK ALS RELIGIEUZE 

PRESENTIE
DE MUZIKALE GESTALTE IN EEN SECULIERE 
TIJD BELICHT VANUIT WERK VAN MESSIAEN

OANE REITSMA

VU University Press

VUU_dissertaties_170x240-def.indd   Alle pagina's 07-05-14   13:59


		2014-05-07T13:59:18+0200
	Preflight Ticket Signature




