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Inleiding

Aanleiding

In de moderne concertpraktijk is het niet uitzonderlijk dat men in een pro-
grammaboekje een toelichting  krijgt bij de muziekstukken die ten gehore wor-
den gebracht. Zo bezocht ik in 2008 een concert, waar Messiaens orgelcyclus 
Livre du Saint Sacrement integraal werd uitgevoerd. Alle bezoekers kregen twee 
dubbelzijdig bedrukte A4’tjes met een nietje erdoor. Deze vier pagina’s boden 
een uitleg bij het gespeelde werk.1 Zo is bij deel 2 van dit werk, getiteld La Source 
de Vie, te lezen: ‘Een langzaam deel als het eerste, maar eleganter en met een 
verschillende textuur. Uitdrukking van de dorst naar genade die door het Hei-
lig Sacrament gegeven wordt.’ Bij deel 10, La Résurrection du Christ, staat uitge-
legd: ‘Christus verheft zich plotseling, in alle kracht van zijn heerlijkheid, uit-
gebeeld in het fortissimo van het orgel en met de stralende akkoorden waarin 
alle kleuren van de regenboog schitteren.’ Deze uitleg geeft aan wat de werken 
betekenen; ze vertelt de luisteraar wat de klank uitdrukt. In dit voorbeeld is de 
uitleg gebaseerd op de intentie van de componist. De organist vindt het rele-
vant te vermelden hoe Messiaen het bedoeld heeft. 
 Een dergelijke bijgevoegde uitleg van het muziekwerk zegt veel over hoe 
muziek als kunst wordt beschouwd. Ik zou willen zeggen dat de uitleg functio-
neert zoals de toelichting die naast een schilderij in een museum hangt. Maar 
ik zou de vergelijking nog verder willen trekken. Ook het muziekwerk zelf 
functioneert in de concertzaal als een schilderij in een museum. Het is inge-
klemd tussen de stilte die ontstaat als de musicus het podium betreedt en het 
applaus dat losbarst na de slotakkoorden, zoals een schilderij is ingeklemd in 
zijn lijst.2 Binnen die kaders heeft het werk namelijk een (in het programma-
boekje) vastomschreven identiteit. Bovendien wordt er naar het muziekwerk 
geluisterd vanuit een esthetische houding, die ik in de loop van dit boek uitleg 
als een gedistantieerde houding. Er is een zekere kloof tussen de muziek die op 
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het podium wordt uitgevoerd en de veilige wereld van de stoel van de luisteraar. 
Het begrijpen van de muziek blijft een tamelijk rationele activiteit als men de 
muziek ervaart vanuit de vraag wat het zou (moeten) betekenen.
 In dit boek staat de verhouding tussen de luisteraar en het muziekwerk cen-
traal. In hoeverre grijpt de muziek echt in in de existentiële belevingswereld 
van de luisteraar ? Tegelijkertijd is dit de vraag naar de verhouding tussen de ‘ei-
gen wereld’ die de muziek oproept en de alledaagse belevingswerkelijkheid van 
de luisteraar. Creëert de moderne concertzaal niet te veel een eigen wereld en 
werkelijkheid, die losstaat van de wereld buiten de concertzaal ? Vooronderstel-
ling bij deze vraag is dat men in de concertzaal vanuit een esthetische houding 
luistert, die de zintuigen (oren) bewuster en aandachtiger wil laten waarnemen 
dan in het alledaagse horen buiten de concertzaal.3 Vanzelfsprekend behoeft 
een dergelijke vooronderstelling nuance, maar mijn bezwaar betreft het gege-
ven dat de concertzaal een afgesloten werkelijkheid wordt, waarin de muziek 
als een abstract en clean gegeven wordt gepresenteerd, terwijl alle geluiden van 
de wereld daarbuiten zo veel mogelijk worden verbannen. In bovenstaande 
voorbeeld wordt er vanuit die intensieve, maar gedistantieerde esthetische luis-
terhouding naar betekenis gezocht achter de hoorbare klank. 
 Wat het zoeken naar betekenis betreft is er echter in dit voorbeeld nog iets 
anders aan de hand, namelijk dat het (juist bij Messiaen !) zogenaamde ‘religi-
euze muziek’ betreft. Door hemzelf,4 zijn navolgers en sommige onderzoekers,5 
maar vooral ook in concertprogramma’s en in cd-boekjes wordt de betekenis 
van de klank uitgelegd in lijn met de bedoeling van de componist. Messiaen 
legt de rijkdom van de kleurakkoorden bijvoorbeeld metaforisch uit aan de 
hand van een glas-in-loodraam, ook geeft hij de precieze weergave van vogel-
geluiden in zijn partituren weer, en vooral wijzen deze muzikale vormen op de 
achterliggende theologische betekenissen, zoals op de goddelijke eigenschap-
pen in de negen delen van Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité. Toch levert 
dit geven van betekenissen die zich achter de waarneembare oppervlakte be-
vinden een probleem op, vanuit de theologie beschouwd. In dit boek wil ik na-
melijk Messiaens muziek niet vanuit een esthetisch betekenisbegrip interprete-
ren, maar vanuit een religieus presentiebegrip. Religieuze presentie verdraagt 
zich moeizaam met de seculiere concertpraktijk, waar men luistert vanuit een 
gedistantieerde esthetische houding en een houding van betekenisgeven door 
middel van conceptualisering, zoals in bovenstaande voorbeeld. De betekenis 
is een van tevoren bepaalde en de luisteraar kan zich niet meer onbevangen la-
ten overweldigen door wat zich onvoorzien manifesteert in de klank. De uitleg 
van tevoren dwingt de verstaanshouding van het luisteren namelijk al in een 
bepaalde betekenisrichting. De relatie met de religieuze betekenis is er dan niet 
één van persoonlijke gelovige toe-eigening, maar de muziekwerken (en daar-
mee hun betekenissen) worden na(ast) elkaar tentoongesteld; ze worden in een 
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abstracte museale werkelijkheid gepresenteerd en gepercipieerd. Daar komt bij 
dat er in een seculiere tijd, die wordt gekenmerkt door een pluriform religieus 
landschap,6 steeds minder vanzelfsprekende binding is met traditionele reli-
gie. Religieuze ervaring wordt individualistischer en laat zich niets meer voor-
schrijven, zoals een veronderstelde religieuze betekenis van een muziekwerk. 
Wel neemt kunst steeds meer de rol van religie in de samenleving over als raak-
punt met het transcendente. Daar zit voor mij een aanknopingspunt om tot 
een andere benadering van het religieuze van de muziek te komen.
 In dit boek wil ik namelijk het verstaan van muziek vanuit een esthetische 
houding bekritiseren door het religieuze van muziek niet te verstaan als een 
inhoudsaspect van de muziek, die wordt gearticuleerd door de klank, maar ik 
wil de klank zelf beschouwen als religieuze presentie in de wereld. Een ‘andere’ 
werkelijkheid stelt zich present in onze zintuiglijke werkelijkheid als klankma-
nifestatie. Door niet te zoeken naar betekenis in de muziek, maar door haar zin-
tuiglijke presentie te benadrukken, zie ik het fenomeen muziek als zodanig als 
manifestatie van een religieuze dimensie in de wereld.

Presentie

De literatuurwetenschapper Hans-Ulrich Gumbrecht bepleit een presentie-op-
vatting in de kunstfilosofie, die de eenzijdige ‘betekenis-opvatting’ moet corri-
geren. Hij illustreert dat aan de hand van de Argentijnse tango.

There is a rule, a prescription, a convention in Argentinian culture that very 
beautifully illustrates why I am emphasizing so much this noncomplemen-
tarity in the relationship between presence effects and meaning effects. In 
Argentina, you are not supposed to dance a tango that has lyrics [...]. The 
rationality behind this convention seems to be that, within a nonbalanced 
situation of simultaneity between meaning effects and presence effects, 
paying attention to the lyrics of a tango would make it very difficult to fol-
low the rhythm of the music with one’s body; and such divided attention 
would probably make it next to impossible that one let go, that one – quite 
literally – ‘let fall’ one’s body into the rhythm of this music, which is cer-
tainly necessary for whoever wants to execute the very complex steps of the 
tango, that is, the forms of a dance whose female and male choreographies 
are never coordinated before the actual performance begins. In other words 

– and this is an exact example of what I mean when I speak of a ‘tension’ 
or an ‘oscillation’ between presence effects and meaning effects: whoever 
tries to capture the semantic complexity that makes tango lyrics so melan-
cholic, will deprive herself of the full pleasure that may come from a fusion 
between the tango movement and her body.7
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Gumbrecht beschrijft hier dat tekst in de Argentijnse tango geldt als een ob-
stakel om de muziek onbereflecteerd te ervaren. De muziek bevat geen inhoud 
buiten de directe muzikale ervaring om. Evenals Gumbrecht richt ik mij op in-
strumentale muziek. Ik laat vocale (dus tekstgebonden) muziek in deze studie 
buiten beschouwing.8 Bovenstaand citaat is exemplarisch voor het probleem 
dat ik aankaart, omdat er zich een betekenislaag tussen de presente klank en 
de ervaring van de ‘luisteraar’ dringt, die een directe ervaring als actief deelne-
mer aan de presente klank in de weg staat. Deze directheid is een ongelaagde 
ervaring in de zin dat zij niet verwijst naar een diepere betekenislaag achter de 
klank, maar een ervaring van presentie van en in de klank evoceert. De luiste-
raar wordt in de beweging meegetrokken en wordt actief deelnemer.
 Nu gaat dit boek niet over dansmuziek in een feestelijke context, maar om 
kunstmuziek in de concertzaal. Toch geef ik dit citaat van Gumbrecht in zijn 
geheel weer, omdat ik naar een dergelijke actieve wijze van muziek ervaren 
wil toewerken, waarbij de luisteraar actief en affectief betrokken is op de pre-
sente klankwerkelijkheid, maar dan in de concertzaal.9 Het gaat mij dus niet 
om een andere praktijk, maar om een andere luisterhouding, die muziek er-
vaart als presente klank. Die presentie noem ik de religieuze dimensie van mu-
ziek, omdat ik haar baseer op een christelijk presentiebegrip. Het religieuze 
bevindt zich niet als uiteindelijke betekenis achter de klank, maar wordt ge-
manifesteerd door de klank en komt vervolgens tot verwerkelijking tussen het 
muziekstuk en de luisteraar. In het voorbeeld van Gumbrecht heeft muziek 
een extatisch effect, maar dient zij geen extern doel, zoals bijvoorbeeld litur-
gische muziek wél altijd middel is om tot God te geraken.10 Deze studie richt 
zich weliswaar op het religieuze van de muziek, maar in tegenstelling tot litur-
gische muziek gaat het om de onmiddellijkheid als religieus aspect van klank.11 
Er wordt geen religieuze inhoud bemiddeld, maar de articulatie van de klank is 
zelf het transcendente. De muziek wil het ‘hogere’ of het ‘andere’ niet bemidde-
len door het te verklanken, maar wil het zelf zijn in de onmiddellijke ervaring.
 Een dergelijke verstaanswijze van concertmuziek zal worden uitgelegd aan 
de hand van enkele werken van de Franse componist Olivier Messiaen (1908-
1992). Zijn vroege werken Diptyque (1930) en L’Ascension (1933-34) en zijn latere 
werk Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité (1969) komen aan bod. Deze 
stukken worden als voorbeeld genomen omdat Messiaens muziek een zeer 
sprekend voorbeeld uit de twintigste eeuw is waarin de luisterervaring ge-
baat is bij het vooraf weten van de betekenis van de werken. Bovendien vormt 
Messiaens werk een zeer geprononceerd voorbeeld van de opvatting van re-
ligieuze muziek als muziek met een religieuze inhoud in de seculariserende 
twintigste eeuw. Immers, gezien zijn vele toelichtingen, lijkt hij veel woorden 
nodig te hebben om zijn muziek duidelijk te maken, alsof de klank niet voor 
zich spreekt. Tegen beide punten wil ik een alternatief bieden. Mijns inziens 
biedt juist zijn muziek, vanwege de gehanteerde vormen, veel aanknopings-
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punten voor een presentie-opvatting van concertmuziek, waarbij het woord 
‘ongelaagdheid’ een centrale positie inneemt. De ongelaagdheid van vorm en 
inhoud zorgt voor een directe presentie. In dat geval bemiddelt de vorm de in-
houd niet. In het eerste hoofdstuk zal deze ongelaagde eenheid van vorm en 
inhoud worden uitgelegd vanuit het theologische incarnatiebegrip. Omdat dit 
christelijke begrip de basis blijft voor het hele boek, spreek ik van de religieuze 
dimensie van de muziek.

Werkwijze

Methodisch vraagt het verstaan van het muziekstuk als religieuze presentie 
een tweeledige aanpak. Ten eerste gaat het om het begrip van het muziekstuk 
zelf;12 om de benadering van de klankgestalte als object. Ten tweede is de ver-
houding tussen het muziekstuk en de luisteraar aan de orde, dus de relatie van 
het object met het subject. De oneven hoofdstukken (1, 3 en 5) maken deze 
beweging. Hoofdstuk 1 richt zich op het verstaan van het muziekstuk als zelf-
standige gestalte. Hoofdstuk 3 gaat eveneens over de identiteit van het mu-
ziekstuk, echter tegen de historische achtergrond van de moderne, seculiere 
(concert)cultuur. Daar zal blijken dat een ontologisch verstaan altijd is ingebed 
in de kenstructuur; in de verstaanswijze van een bepaalde historische periode 
en cultuur. Tot slot voltrekt hoofdstuk 5 deze beweging door het muziekstuk 
hermeneutisch te benaderen, dat wil zeggen in zijn relatie tot de (individuele) 
luisteraar. In alle hoofdstukken komt de thematiek van het religieuze in een se-
culiere tijd aan de orde.
 Deze verschuiving in focus gedurende de achtereenvolgende oneven hoofd-
stukken verraadt al welke kant de argumentatie op gaat. De aandacht voor zo-
wel de object-zijde als de subject-zijde – de identiteit van het muziekwerk en de 
muzikale ervaring – is van belang omdat de verhouding van het muziekstuk 
met zijn context centraal staat. De verstaanscontext van religieuze muziek is 
verschoven in de moderne cultuur, omdat de traditionele levens- en wereldbe-
schouwingen niet meer normgevend zijn sinds de tweede helft van de twin-
tigste eeuw. De concertcultuur, zo zal worden betoogd, is seculier van aard. 
Daarom is de zeggingskracht van religieuze muziek in relatie tot de seculiere 
luisteraar (die ‘esthetisch’ luistert) in het geding. In Gumbrechts citaat is er wel 
sprake van een organische eenheid van de muziek met zijn context. De tango 
is deel van het feest als geheel en bepaalt deze mee. Toehoorders worden aan-
gespoord om mee te doen: de toeschouwer wordt bij uitstek medespeler.13 In 
de liturgie is dat niet anders. Ook de liturgische muziek heeft zijn functie in de 
context van vieren, aanbidden, leren en dienen. Er is niet sprake van een mu-
ziekwerk als afgerond geheel, waar de hele context zich naar richt. De muziek 
heeft weliswaar een andere vorm dan het omringende gesproken woord, maar 
voegt zich qua functie in haar context. Ze is niet het hoofdgerecht van het 
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diner, maar één van de ingrediënten van het gehele menu. Ze behoort als geïn-
tegreerd onderdeel tot het geheel.
 In de concertzaal is het muziekstuk wel het hoofdgerecht, wat zich com-
plex verhoudt tot het religieuze gehalte van de muziek. De esthetische houding 
maakt de luisterhouding gedistantieerd; de luisteraars staan als publiek ‘tegen-
over’ het kunstwerk, dat als een zelfstandig betekenisgeheel wordt tentoon-
gesteld. Muziek en publiek zijn weliswaar deel van het sociale gebeuren in en 
rondom de concertzaal, maar de luisteraars zijn tijdens de uitvoering tot waar-
nemend publiek geworden, terwijl in liturgie of feest de ‘luisteraars’ meer di-
rect deelnemer zijn in het grotere gebeuren. Zonder kerkgangers kan de litur-
gie niet tot verwerkelijking komen, terwijl zonder publiek het kunstwerk wel 
zijn autonome betekenis houdt, als men vanuit de esthetische betekeniscultuur 
redeneert. Het feit dat ik orgelwerken bestudeer, die veelal worden uitgevoerd 
in kerkgebouwen omdat daar dergelijke instrumenten nu eenmaal staan, doet 
niets af aan het feit dat het hier om een concertante setting gaat en niet om een 
liturgische.14 Messiaen beoogde ook een concertante setting voor zijn muziek 
en impliceert daarmee in eerste instantie een esthetische luisterhouding. Dat 
maakt het spanningsveld tussen liturgie en concert des te groter, zoals dit boek 
inzichtelijk wil maken.
 Ik wil pleiten voor een luisterhouding waarbij de luisteraars existentieel wor-
den betrokken om tot een zingeheel te komen. De muziek functioneert dan in 
mindere mate als een ‘tegenover’, maar grijpt zoals in feest en liturgie vanaf de 
achtergrond in in de bestaanswerkelijkheid.15 In feest of liturgie zet de muziek 
de hoorders aan tot een persoonlijke devotie of extase, wat zich in hun fysieke 
reactie uit. In de concertzaal is dat in mindere mate het geval, afgezien van de 
staande ovatie aan het slot, maar die is sterk gestandaardiseerd en ontdaan van 
individuele toe-eigening. De kloof tussen de luisteraar en het ‘tegenover’ van 
het muziekstuk als kunstwerk, die door de abstracte werkelijkheid van de con-
certzalen wordt gecreëerd, wil ik dichten door in te zetten bij het theologische 
gestaltebegrip. In dit begrip grijpt de openbaringsgestalte direct in in de be-
levingswereld van de luisteraar en bemiddelt ze niet slechts een inhoud. De 
 ‘eigen wereld’ van de muziek wordt dan direct betrokken op de existentiële be-
levingswerkelijkheid van de luisteraar16 door middel van de zintuiglijkheid. 
 Het existentieel op elkaar betrekken van muziek en luisteraar vraagt een an-
dere manier van interpreteren van de muziek dan vanuit de esthetische hou-
ding, namelijk niet door de inhoud die verstaan moet worden tot uitgangspunt 
te nemen, maar juist door de muzikale vormen als zintuiglijke fenomenen te 
volgen. Dit wordt gedaan in de even hoofdstukken (2, 4 en 6). Ieder nemen zij 
een typologie als instrument ter hand om de ervaring van de muzikale vormen 
nader te kunnen duiden. Dat wil niet zeggen dat de muziekstukken in hokjes 
te vangen zijn van afgebakende concepten of typen. Integendeel, het gaat juist 
om de overweldigende ervaring die door het conventionele heen breekt. De 
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typologieën functioneren slechts als aanleiding om in een bepaalde richting te 
wijzen, die nader kan worden ingevuld door de luisteraar zelf. Wel wil ik ermee 
aantonen dat interpretatie van muziek niet puur subjectief is, maar dat de mu-
zikale vormen in een bepaalde richting van religieuze of esthetische ervaring 
wijzen. Mijn aanpak noem ik fenomenologisch, in de zin zoals de godsdienst-
fenomenoloog Van der Leeuw dat ontwikkelde.

Waar de geschiedenis vraagt: hoe was het ? vraagt de phaenomenoloog: hoe 
begrijp ik het ? waar de wijsbegeerte onderzoekt naar de waarheid of werke-
lijkheid, stelt de phaenomelogie zich tevreden met de gegevenheid als zoo-
danig zonder naar de waarheid of werkelijkheid daarvan te vragen. Wij zoe-
ken dus geen causale relaties na te speuren, maar begrijpelijke verbanden. 
Wij zoeken niet de waarheid achter de verschijnselen te doorgronden, maar 
die verschijnselen zelf in hun eenvoudige gegevenheid te verstaan.17

Ik probeer eenvoudigweg te kijken: wat gebeurt er, wat roepen de muzikale 
vormen op ? Daarbij geef ik vooral aandacht aan de muzikale vormen die zich 
als gegevenheid van klank voordoen en niet zozeer aan de Wirkungsgeschichte 
van historische en musicologische achtergronden. Ook kijk ik niet naar wat 
het zou ‘moeten’ betekenen, maar probeer ik in een methodische onbevangen-
heid de vormen op hun merites te beoordelen. Ik kies daarvoor omdat dit boek 
focust op het verstaan van muziek in een seculiere tijd. En deze tijd wordt aan 
de kant van de luisteraar meer en meer gekenmerkt door een gebrek aan ge-
deelde traditie met de muzikale en religieuze traditie van de muziekwerken.

Indeling en hoofdpersonen

Een drietal denkers bepaalt de hoofdlijn in dit boek. Dit zijn in de oneven 
hoofdstukken achtereenvolgens Hans Urs von Balthasar, Charles Taylor en 
Hans-  Georg Gadamer. In de kortere tussenhoofdstukken, waarin concrete mu-
zikale voorbeelden uit het oeuvre van Messiaen worden geïnterpreteerd, maak 
ik gebruik van typologieën van achtereenvolgens Brillenburg Wurth, Stoker 
en Tillich. Andere denkers spelen meer op de achtergrond mee.
 Eerst wordt het gestaltebegrip van Von Balthasar vruchtbaar gemaakt voor 
een ontologisch verstaan van muziekwerken (hoofdstuk 1). Vooral de ‘brede’ 
inzet van zijn transcendentale schoonheidsbegrip maakt zijn esthetiek tot een 
vruchtbaar model om de verhouding tussen het transcendente en de wereld-
werkelijkheid weer te geven. Kern ervan is, dat het muziekstuk zelf deel is van 
de zintuiglijke werkelijkheid, ondanks dat ze iets ‘anders’, overstijgends, ‘ho-
gers’ of zelfs goddelijks toont.18 Om met Tillich te spreken, wordt de diepte van 
de ultieme realiteit19 getoond in het muziekstuk zelf. De diepte is present in het 
klankfenomeen.20 Deze presentie-opvatting komt tot een vergelijkbaar resul-
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taat als de presentie-opvatting van Gumbrecht. Ik keer me daarbij tegen de op-
vatting van het muziekwerk als kunstwerk, in de negentiende-eeuwse puur es-
thetische zin van het woord. Die benadering maakt het muziekwerk te veel een 
afgesloten realiteit, die losstaat van de wereld buiten de concertzaal. Ik pleit 
ervoor de muziek te zien als een klankfenomeen, dat weliswaar tijdens uitvoe-
ringen op de voorgrond treedt,21 maar fenomenologisch altijd deel blijft van de 
geluiden in de wereldwerkelijkheid. Muziek is klank (of stilte) die op de voor-
grond treedt en zich nestelt tussen alle klank en stilte van de wereld in. Drie 
aspecten uit Von Balthasars christologie – die de basis vormt voor zijn esthe-
tiek – maken deze verhouding tussen het transcendente en het aardse duidelijk. 
Aan het slot van het hoofdstuk rek ik Von Balthasars schoonheidsbegrip op in 
de richting van het sublieme, om in het volgende hoofdstuk de proef op de som 
te nemen met enkele muziekstukken van Messiaen.
 Voor de verhouding tussen het transcendente en de wereldwerkelijkheid 
worden wij op weg geholpen met een drietal typen van het sublieme in de mu-
ziek, zoals we die bij Brillenburg Wurth vinden (hoofdstuk 2). De hoofdzaak 
hier is dat het concept van het sublieme altijd een paradox in zich draagt. Toe-
gepast op het fenomeen muziek kan het muziekstuk dan gehoord worden als 
aanknopingspunt tussen de zintuiglijke wereldwerkelijkheid en de wereld die 
wordt gemanifesteerd door het muziekstuk. Brillenburg Wurth vult haar con-
cepten niet religieus in. Maar toegepast op de muzikale vormen van Messiaen 
zullen haar typen ons naar een parallel spreken over religieuze ervaring leiden.

Het spreken over religieuze muziek als zintuiglijke manifestatie van het trans-
cendente, vraagt om een breed religiebegrip. Zelf definieer ik religie zo breed 
mogelijk als ervaring van het overstijgende (of ‘hogere’), dat we als absolute 
bestaansvoorwaarde ervaren en dat ons onvoorwaardelijk aangaat.22 Dat uit-
gangspunt is te vinden bij Taylor, die spreekt over de plaats en de aard van het 
religieuze in de seculiere tijd. De seculiere tijd, zo wordt duidelijk, verstaat zich 
niet langer met een vastomlijnd begrip van religie of transcendentie. Taylor 
zoekt naar een nieuwe (‘vierde’) weg die aan het existentiële raakt, buiten de 
drie traditionele westerse wegen die hij meent waar te nemen. Een voorbeeld 
van deze vierde weg wordt gevormd door de ‘subtiele talen’ van de kunsten. 
Drie algemene aspecten van de moderne cultuur, die hij beschrijft, blijken re-
levant voor het denken over muziek (hoofdstuk 3). Waar het eerste hoofdstuk 
over de ontologie van het muziekstuk ging, gaat het in hoofdstuk 3 veeleer om 
identiteitskenmerken van het muziekstuk, verstaan vanuit de seculiere tijd. 
Mijn kritiek op de sinds de negentiende eeuw gevormde concertcultuur komt 
hier naar voren. Deze richt zich te veel op louter de immanente vormen, ter-
wijl de muziek als subtiele taal zelf tot een religieuze dimensie kan worden en 
daarmee een voorbeeld kan zijn van wat Taylor beoogt met zijn vierde weg.23 
Mijn standpunt is dat ieder muziekstuk iets ‘sacraals’24 bevat: een lading die 
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de alledaagse tijds- en werkelijkheidservaring doorbreekt en er bovenuit stijgt. 
Het creëert als ware een eigen tijd en werkelijkheid ten opzichte van de omrin-
gende tijdservaring.25 Het stelt een ‘durationless “now”’26 present, die een eigen 
sacraliteit bezit. Hoewel Gadamer met het begrip ‘sacraal’ niet noodzakelijker-
wijs op het religieuze wijst, noem ik het toch de ‘religieuze dimensie’, omdat 
ik het in het eerste hoofdstuk immers baseer op een theologisch model van 
incarnatie.
 De typen van transcendentie, zoals we die bij Stoker vinden, geven, als we ze 
toepassen op de kunstvorm muziek, zicht op de verhouding tussen het trans-
cendente en het immanente (hoofdstuk 4). De focus ligt hier op het tijdsaspect. 
Enerzijds als wereldlijk gegeven en anderzijds als gegeven in de muziek, dat 
zich onttrekt aan het alledaagse en tegelijkertijd ermee verbonden is. Op deze 
wijze wordt de vierde weg van Taylor nader begrepen, omdat ook deze vierde 
weg zich richt op de ervaring van tijd als ‘hogere tijd’.

Na het theologische model van Von Balthasar, dat een fundamenteel verstaan 
van het muziekstuk als religieus fenomeen laat zien, en de cultuurfilosofie van 
Taylor, die het muziekstuk verstaat als religieuze dimensie in een seculiere tijd, 
richten we ons op de wijsgerige hermeneutiek van Gadamer. Gadamer brengt 
ons terug naar de directe relatie tussen de individuele luisteraar en het muziek-
stuk (hoofdstuk 5). Hier blijkt meer dan in de andere hoofdstukken dat we al-
leen over muziek kunnen spreken als de ervaring van de luisteraar ook mee-
speelt. Dat geldt eens te meer voor religieuze muziek. De ervaring van muziek 
als religieuze dimensie wordt namelijk mede bepaald door de belevingswereld 
van de luisteraar. Een aantal aspecten van Gadamers hermeneutiek van hori-
zonversmelting verduidelijkt waarom ik ook in een seculiere tijd wel degelijk 
vasthoud aan het spreken over muziek als religieus fenomeen. Daarmee is de 
cirkel rond en zijn we weer terug bij Von Balthasars gestalte-begrip. Hoewel 
(na Taylor en Gadamer) zijn exclusieve claim op het christelijke openbarings-
begrip onhoudbaar is gebleken, blijkt het presentie-aspect van zijn gestalte-
 begrip juist in een seculiere tijd vruchtbaar voor het verstaan van muziek als 
religieuze manifestatie. Wat de drie oneven hoofdstukken verbindt, is dat zij 
alle handelen over de verhouding van het muziekstuk met de omringende we-
reld. Von Balthasar over het zintuiglijk fenomeen binnen de context van de we-
reldwerkelijkheid, Taylor over de sociaal-culturele context van het muziekstuk 
in de moderne tijd en Gadamer over het muziekstuk in relatie tot de individu-
ele luisteraar. Alle drie de denkers schreven niet of nauwelijks over muziek. In 
alle drie de gevallen maak ik hun gedachtegoed vruchtbaar voor het wijsgerig 
denken over muziek.
 Het slothoofdstuk richt zich op een kort maar belangrijk artikel van  Tillich 
over kunst als ultieme realiteit (hoofdstuk 6). Evenals bij de vorige typologieën 
presenteert hij verstaanstypen die hun uitgangspunt niet bij voorbaat nemen 
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in concepten van religieuze of niet-religieuze kunst, maar die fenomenologisch 
kijken naar de vormen van de kunstwerken. Er komt naar voren dat bij ieder 
type religieuze ervaring een parallel in een bepaalde kunststijl hoort. Daar-
mee geeft deze typologie een voorbeeld van hoe Gadamers horizonversmel-
ting in de praktijk werkt; we proberen de muziekstukken te verstaan vanuit 
deze kunststijlen die uit een religieuze ervaring vandaan komen. Ook hier is er 
sprake van een breed religiebegrip. Evenals bij Stoker is deze typologie niet ex-
clusief op muziek gericht, maar in dit geval op beeldende kunst. Ik laat evenwel 
zien dat dergelijke typologieën juist heel vruchtbaar kunnen zijn voor het hel-
pen verstaan van muziekstukken. Steeds staat de vraag centraal welke werel-
den geopend worden door de muziekstukken, binnen de klankwerkelijkheid 
van onze eigen belevingswereld. Zowel de positie van de luisteraar als de mu-
zikale vormentaal van Messiaen krijgen aandacht. Uiteindelijk gaat het om de 
interactie tussen die twee.

Het gaat in dit boek primair over de fenomenologie van de klank als religieuze 
manifestatie. Om met Hamilton te spreken: ‘music is abstract in form, but humane 
in utterance – and utterance is essential.’27 De muzikale zeggingskracht vormt 
haar relevantie, die ik beschouw als de religieuze dimensie van het muzikale 
fenomeen. Wat voor religieuze dimensie dat precies is, moet benoemd worden 
vanuit de structuur en de ervaring van het individuele muziekstuk. In die zin 
stem ik in met wat de titel van het eerder genoemde boek suggereert: Elke mu-
ziek heeft haar hemel.28 Maar dan wel een hemel die door de klanken zelf wordt 
gecreëerd en niet wordt verstaan door een a priori begrip van een bepaalde in-
gelegde betekenis.
 Omdat er meer over te zeggen is dan de algemene bewering dat muziek ‘het 
onuitsprekelijke uitdrukt’, laten de even hoofdstukken zien hoe een aantal ty-
pologieën ons op een meer gedetailleerde wijze helpen te spreken over de ver-
houding tussen de wereldwerkelijkheid en het transcendente. De hoofdstukken 
richten zich onder meer op ‘grensmomenten’ in enkele werken van Messiaen: 
het begin of einde van een stuk, of de overgang van het ene naar het andere 
deel. Dat kan een bruuske overgang zijn, of een korte stilte die een kloof vormt 
of juist een langzaam evoluerende ontwikkeling. Juist deze grensmomenten 
zeggen veel over de verhouding tussen de klankwerkelijkheid die de muziek 
oproept en de ‘gewone’ werkelijkheid die weer aanbreekt zodra de klanken 
vervlogen zijn. Ook vormt deze thematiek van grensmomenten het verband 
met de oneven hoofdstukken, die immers ook handelen over de muziekstuk-
ken in relatie tot de context van de wereldwerkelijkheid.
 Dit boek beoogt niet een totaalvisie op het oeuvre van Messiaen te geven 
of een nieuw inzicht in zijn werk als geheel. Dat discours wordt door ande-
ren gevoerd.29 Messiaen functioneert hier als uitgesproken voorbeeld van hoe 
muziek verstaan kan worden als religieuze manifestatie in de seculiere cultuur. 
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Als er al over ‘werk’ wordt gesproken, betreft dat zijn compositorische arbeid 
in de breedte en niet zijn oeuvrecatalogus in strikte zin. Toelichtingen die Mes-
siaen zelf bij zijn werken gaf wijs ik niet af, maar worden bewust tussen haken 
gezet.30 Zij spelen geen rol bij de interpretatie van de besproken werken, om-
dat dit boek wil zoeken naar het religieuze van de muziek op basis van de mu-
zikale vormentaal en niet op basis van een door de componist geïntendeerde 
inhoud.
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M A N I F E S T A T I E

‘Boso: Ik verzoek u mij te willen ontvouwen, wat naar gij weet velen met mij 
vragen, krachtens welke noodzaak en om welke reden God, ofschoon de Almach-
tige, de geringheid en zwakheid der menselijke natuur, tot haar herstelling heeft 

aangenomen.
[...]

Anselmus: Dit houdt mij terug van de inwilliging van uw verzoek, dat de zaak 
niet alleen kostelijk is, maar dat het gaat over Hem, die ‘schoon is boven de kin-
deren der mensen’ (ps. 45, 3). Het onderwerp is dus schoon door innerlijke gron-

den en gaat het menselijk verstand te boven.
Vandaar dat ik vrees, dat, zoals ik mij gewoonlijk verontwaardig als ik zie, dat 
onbekwame schilders de Heer met een lelijke gestalte afbeelden, het mij ook zo 
vergaan zal, wanneer ik ertoe overga, zulk een schoon onderwerp met ruwe en 

ongeschikte uitdrukkingen te behandelen.’

– Anselmus, Cur deus homo, liber primus, capitulum I: quaestio de qua totum opus pendet 
(vert. P. C. IJsseling, Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Holland, 1952)
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H O O F D S T U K  1

Hans Urs von Balthasar : Schoonheid 
als gestalte

Inleiding

De titel van dit boek, ‘Klank als religieuze presentie’, bevat twee uitgangspun-
ten, die beide in dit eerste hoofdstuk aan de orde komen. Ten eerste gaat het 
over ‘klank’, wat een bredere term is dan ‘muziek’. Gaat het boek dan niet over 
muziek ? Jazeker, maar muziek wordt hier benaderd als klank. Anders gezegd: 
als zintuiglijk fenomeen, hoorbaar in de wereldwerkelijkheid, dat zich voor-
doet tussen alle andere hoorbare en anderszins zintuiglijk waarneembare feno-
menen in de wereld. Ten tweede gaat het om klank als religieuze manifestatie. Dat 
wil zeggen dat het religieuze niet wordt gezocht in een religieuze inhoud van de 
muziek, die de verbondenheid met een religieuze tekst of traditie tot uitdruk-
king brengt, maar dat in muziek klank zich manifesteert als een religieus feno-
meen.
 Beide aspecten worden in dit eerste hoofdstuk uitgelegd aan de hand van 
het Gestalt-begrip van de Zwitserse rooms-katholieke theoloog Hans Urs von 
Balthasar (1905-1988). De ‘gestalten’ zijn bij hem openbaringsgestalten die de 
waarheid in de wereldwerkelijkheid manifesteren. Zij doen dat door vormen 
van zintuiglijke schoonheid te articuleren. De oergestalte wordt gevormd door 
Christus, die in zijn menswording de waarheid in ultieme zin manifesteert. 
Kunstwerken kunnen niet in dezelfde mate een meerwaarde geven aan de ver-
werkelijking van de waarheid, omdat de openbaring van Christus uniek en 
eenmalig is, maar Von Balthasar ziet ze wel analoog aan de gestalte van Chris-
tus. Het aanknopingspunt tussen beide ligt in het fysieke en zintuiglijke karak-
ter; een geestelijke ‘inhoud’ krijgt een waarneembare vorm, zoals God mens 
werd. Dit gestaltebegrip leidt ertoe dat het religieuze aspect van het kunstwerk 
niet wordt gezocht in een religieuze betekenis, waarbij de muzikale vorm naar 
een zekere inhoud zou verwijzen. Het gaat dus niet om het religieuze gehalte, 
in de zin van een inhoud of vorm die verwijst naar een andere werkelijkheid, 
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maar om de klankgestalte, die als onlosmakelijke eenheid van vorm en inhoud 
zelf het ‘hogere’ (men kan ook zeggen de ‘diepte’1) belichaamt en daarmee een 
religieus fenomeen is. Daarmee wordt meteen een eerste aanzet gegeven om een 
centrale thematiek in dit boek, namelijk de verhouding tussen het muziekstuk 
en haar context, te beantwoorden. We zoeken namelijk niet hoe de klank het 
religieuze betekent, maar beschouwen de muziek als religieuze manifestatie in de 
wereld. Anders gezegd: het muziekstuk draagt niet een religieuze betekenis, 
die we via de klank op het spoor moeten komen, maar toont een andere werke-
lijkheid, die ze zelf is in onze zintuigelijke werkelijkheid.
 Von Balthasars gestaltebegrip draagt een presentie-karakter in zich. Ik noem 
dat zo in navolging van de literatuurwetenschapper Hans Ulrich Gumbrecht, 
die in de loop van dit hoofdstuk kort aan de orde komt. Hij heeft bezwaar tegen 
de westerse hermeneutische traditie, omdat zij te eenzijdig naar de betekenis 
achter het zintuiglijk waarneembare zou zoeken. In plaats van het verwijzende 
aspect van teksten (of kunstwerken) beklemtoont hij de fysieke aanwezigheid. 
Hij verdedigt hiermee een ‘presentiecultuur’ en wil daarmee een correctie aan-
brengen op de dominante ‘betekeniscultuur’. De parallel met mijn zoektocht 
naar een model van een directe presentie in plaats van bemiddeling, ligt in het 
gegeven dat de gangbare opvatting van religieuze muziek als ‘verwijzingsmu-
ziek’ ook omschreven kan worden als een betekeniscultuur.2 En juist die wil ik 
doorbreken door middel van een presentie-opvatting van muziek, aan de hand 
van de theologische esthetiek van Von Balthasar.
 Eerst wordt het gestaltebegrip uitgelegd. Iedere gestalte is een gestalte van 
schoonheid. Deze openbaringsgestalten manifesteren het goddelijke in de zin-
tuiglijke wereld. Dit geschiedt door het typische karakter van Von Balthasars 
schoonheidsbegrip; het wordt gevormd door het samengaan van een geeste-
lijke inhoud met een zintuiglijke vorm. De inhoud uit zich in de vorm. Vanuit 
dit begrip gestalte worden in de opeenvolgende paragrafen drie aspecten ge-
analyseerd die vruchtbaar zijn voor het denken over muziek: ongelaagdheid, 
de gestalte als manifestatie en het paradoxale karakter van de gestalte. Alle drie 
de aspecten worden achtereenvolgens uitgelegd en daarna, met behulp van de 
muziekfilosofie, toegepast op het denken over muziekstukken als gestalten. 
Bindende factor is dat de gepresenteerde denkconcepten vorm en inhoud sa-
mennemen als één organisch geheel.
 Zo doende beoogt dit eerste hoofdstuk twee dingen toe te voegen aan het 
wetenschappelijke discours. Ten eerste wil het Von Balthasars schoonheids-
begrip toepassen op één specifieke kunstvorm (muziek), wat hij zelf in zijn 
hoofdwerk Herrlichkeit achterwege laat vanwege zijn focus op de achterliggende 
fundamentele theologie. Ten tweede zal het theologische denkmodel relevant 
blijken te zijn voor het denken over kunst in het algemeen; het theolo  gische 
Gestalt-begrip verzamelt in een soort ‘totaalvisie’ essentiële noties en kan zo 
een aanvulling zijn op het aan het algemeen wijsgerige denken over religieuze 
muziek als presentie.
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 Het tweede hoofdstuk past de inzet bij de zintuiglijke vorm toe op enkele 
muziekstukken, door vormen van sublieme schoonheid op het spoor te ko-
men in het werk van Messiaen. Omdat Von Balthasars esthetiek van schoon-
heid geen typologie bevat voor concrete artistieke vormen, ontleen ik een 
hanteerbaar model van het sublieme in de muziek aan Brillenburg Wurth. De 
verhouding tussen Von Balthasars transcendentale schoonheidsbegrip en de 
meer radicale achttiende en negentiende-eeuwse concepten van het sublieme, 
komen daar aan de orde. 

Het begrip ‘gestalte’

Schoonheid als transcendentale

Von Balthasar is een groot pleitbezorger voor de rehabilitatie van het begrip 
schoonheid in de theologie. Schoonheid articuleert zich in openbaringsgestal-
ten. Schoonheid is echter niet alleen een eigenschap van objecten, maar wordt 
door Von Balthasar transcendentaal opgevat. Dat wil zeggen dat zij als moge-
lijkheidsvoorwaarde geldt voor alle mogelijke entiteiten. Dit hoofdstuk licht 
drie aspecten uit van het schoonheidsbegrip die belangrijk zijn om het begrip 
toe te passen op muziek. Eerst worden de begrippen ‘schoonheid’ en ‘gestalte’ 
uitgelegd en worden hun theologische achtergronden verhelderd.
 Riches vat Von Balthasars theologie kernachtig samen.

God does not come primarily as a teacher for us (‘true’), as a useful ‘re-
deemer’ for us (‘good’) but for himself, to display and to radiate the splen-
dour of his eternal triune love in that ‘disinterestedness’ which true love has 
in common with true beauty. For the glory of God the world was created; 
through it and for its sake the world is also redeemed.3

Het primaat van het schone ten opzichte van de twee andere klassieke trans-
cendentalia – het goede en het ware – komt in dit citaat voort uit Von Baltha-
sars godsbeeld. Gods heerlijkheid is namelijk een doel in zichzelf; Hij heeft de 
wereld niet nodig voor zijn eigen existentie. Waar het ware gebonden is aan 
noodzakelijkheid en het goede aan doelmatigheid, is het schone sinds Kant 
doelloos oftewel vrij.4 De doelloosheid van het schone in de wereld is een af-
beelding van het oerbeeld van Gods heerlijkheid en vrijheid. Daarnaast staat 
schoonheid in directe relatie met verlossing, omdat het verwijst naar de escha-
tologische wereld van Gods belofte. Daarom noemt Von Balthasar de schoon-
heid het eerste en het laatste woord van de theologie: betrokken op schepping 
en op verlossing.
 Aan het einde van zijn theologische esthetiek Herrlichkeit geeft Von  Balthasar 
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zijn wetenschappelijke programma als volgt weer: openbaring betreft drie ca-
tegorieën, waarheid, goedheid en schoonheid.5 Alle drie de gebieden, kenthe-
oretisch denken (‘die Logik’), ethiek en esthetiek, zijn van belang voor de we-
tenschap en niet slechts de eerste twee. De vraag naar de verhouding tussen de 
‘mythische’ schoonheid – waaronder Von Balthasar het wereldse schone ver-
staat dat voor de westerse cultuur zijn oorsprong heeft in Hellas6 – en de chris-
telijke openbaring is daarbij een voortdurend spanningsveld. Von Balthasar 
wil ze niet tegen elkaar uitspelen, omdat de categorie van het schone onmis-
baar is voor geloof en theologie. Beide doen namelijk geen exclusief beroep op 
de rede, maar juist ook op de ervaring. Von Balthasars hoofdwerken willen een 
overgang vormen van een ware (‘en dus religieuze’) filosofie naar een bijbelse 
theologie van openbaring.7

 Het woord schoonheid wordt breed opgevat en komt voort uit (geloofs)-
ervaring. Onder het schone wordt verstaan: ‘alles wat aanschouwelijk is in het 
menselijk religieus denken en voorstellingsvermogen.’8 De eenzijdig rationele 
wetenschappelijke benadering in de theologie doet haar onderwerp van studie 
geen recht, omdat theologie bij Von Balthasar alleen binnen de context van ge-
loof, van een zich gegrepen en aangesproken weten, werkelijk theologie kan 
zijn. Theologie is een geloofsact en als zodanig per definitie verbonden met de 
christelijke religieuze ervaring. Dat onderscheidt haar van de metafysische be-
nadering van de filosofie. Voor Von Balthasar is dus de christelijke religieuze 
ervaring zowel voorwaarde als object van de theologie. De persoonlijke be-
trokkenheid staat centraal.
 De titel van het eerste deel van Herrlichkeit: Schau der Gestalt zegt veel over Von 
Balthasars benadering. Hij zet in bij de menselijke perceptie (Schau). Deze zoge-
naamde Subjektive Evidenz staat altijd in relatie met de Objektive Evidenz van de ge-
stalten van schoonheid (Gestalt). Ware schoonheid ontstaat waar beide – mense-
lijke (gelovige) waarneming en openbaringsgestalte – elkaar kruisen. Beide zijn 
op elkaar betrokken en veronderstellen elkaar voortdurend. In zijn systemati-
sche behandeling scheidt hij beide als twee noodzakelijke momenten van de es-
thetiek. In dit eerste deel van dit boek staat de objectieve gestalte van de muziek-
stukken centraal, terwijl ik in de delen II en III (met name de hoofdstukken 3 en 
5) voornamelijk kijk naar de relatie tussen object en subject: de perceptie.

Gestalte: eenheid van vorm en inhoud

Met de toepassing op muziekstukken in het achterhoofd, is het dubbele karak-
ter van de Gestalt (openbaringsgestalte) het centrale gegeven, namelijk de on-
losmakelijke eenheid van vorm en inhoud. Deze holistische opvatting vormt 
de kern van het begrip gestalte. Eigenlijk is het de balans tussen het goddelijke 
en het wereldlijke. Het schone is altijd gebroken en nooit volmaakt in deze we-
reld, betoogt Von Balthasar. Als het goddelijke en wereldlijke samenvielen, was 
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openbaring niet nodig en de belofte aan Israël niet waar. ‘Wäre dieses volle, das 
Ereignis und die Gestalt umfassende Sein ungebrochenes Sein, so würde Israel 
Lüge, und wäre es nacktes Nichtsein, so würde Hellas zu einem Trug, von dem 
Notiz zu nehmen sich nicht lohnte.’9 Er is dus een balans nodig tussen de mo-
mentane historisch-dynamische openbaring (Ereignis) en het blijvende zintuig-
lijk waarneembare (Gestalt). Die balans is alleen mogelijk als de openbaringsge-
stalte het dubbele karakter bevat van een zintuiglijke vorm met een geestelijke 
inhoud.
 Bij uitstek is deze balans te vinden in de historische persoon van Christus, 
aldus Von Balthasar. Zijn theologische esthetiek is dan ook sterk christocen-
trisch.10 De Urgestalt, waarvan alle overige momenten en gestalten van openba-
ring afhankelijk zijn, is Jezus Christus: centrale gestalte van de openbaring,11 
‘Zentrale Kunstwerk Gottes’12 en ‘Ur-Schöne’;13 ‘das ästhetische Modell aller 
Schönheit’.14 Een belangrijk christologisch gegeven is de klassieke tweenaturen-
leer, die stelt dat de goddelijke en de menselijke natuur in de ene persoon van 
Christus tegenwoordig zijn.15 Al het schone is bij Von Balthasar namelijk het 
samengaan van een onzichtbare goddelijke kern en een zichtbare aardse ge-
stalte, wat bij uitstek ontstaat in de incarnatie van de eeuwige Zoon van God. 
Von Balthasar denkt in zijn christologie sterk johanneïsch,16 gezien de sterke 
beklemtoning van de vleeswording van Gods heerlijkheid. Dit werkelijkheids-
karakter is zodanig fundamenteel, dat het door geen enkele filosofie, religie of 
mystiek ‘gespiritualiseerd’ kan worden, zegt hij. Met andere woorden, de on-
middellijkheid van de openbaring bevindt zich in de positieve gegevenheid van 
het zintuiglijke. Het tweede johanneïsche aspect wordt gevormd door het feit 
dat het absolute Zijn (God) zelf in gestalte verschijnt; het is geen platoonse ver-
wijzing naar een geestelijke werkelijkheid, maar de gestalte zelf articuleert het 
eeuwige. Zoals een lichaam de ziel niet gevangen houdt, maar de vrije fysieke 
uitdrukkingsvorm is van de ziel. 
 De gestalte van Christus is de eenheid van het onzichtbare Woord dat vlees 
wordt. God zelf is subject van de menswording: ‘Die ästhetische Erfahrung[17] 
ist die Einheit einer grösstmöglichen Konkretheit der Einzelgestalt mit der 
gröstmöglichen Allgemeinheit ihrer Bedeutung oder der Epiphanie des Seins-
geheimnisses in ihr.’18 En: ‘beide Formeln: fliessender Glanz und geprägte 
Form, ergänzen sich zum Geheimnis des Schönen: die Gestalt die sie verbin-
det, ist das Ur-Schöne.’19 Deze citaten laten zien dat het voortdurend gaat om 
een geestelijke inhoud en een concrete vorm, die gezamenlijk de onscheidbare 
eenheid van de gestalte bepalen. Ten opzichte van het Oude Verbond vindt er 
vanwege de incarnatie een sprong plaats: het hopende geloof van het Oude 
Verbond wordt existentieel anders, want haar beeldkarakter krijgt een werke-
lijkheidskarakter in een concrete aardse gestalte. ‘Im alten Bund mass Gott den 
Menschen sich an mit seinem göttlichen Mass, aber im Neuen Bund wurde das 
göttliche Mass selber Mensch.’20 
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 Dit laatste citaat impliceert nog een andere consequentie wat betreft de reli-
gieuze ervaring. In de religieuze ervaring ontmoeten God en mens elkaar. Dit 
gebeurt op een bijzondere manier in de gestalte van Christus, die als volledig 
mens tegelijkertijd de persoonlijke belichaming is van godservaring. In Chris-
tus licht het menselijk geloof in God op, terwijl Hij tegelijkertijd een getuige-
nis van God voor de mensen is.21 Dat betekent dat Jezus’ godservaring geen 
ervaring met een ‘tegenover’ is, maar dat het goddelijke zijn eigen existentiële 
werkelijkheid is. Enerzijds is hij zowel grond als doel van het geloof, anderzijds 
is zijn zelfervaring onscheidbaar goddelijk en menselijk. Het subjectieve inner-
lijke geloof en de objectieve uiterlijke openbaring smelten samen.22 Het waar-
heidsgehalte komt tot stand in de persoonlijke relatie van het waarnemend 
subject met het object. In de ervaring van de gestalte, die altijd in de histori-
sche werkelijkheid is ingebed, worden zij één. Voor ons betoog is dit van be-
lang, omdat de dualiteit tussen subject en object wordt overstegen door middel 
van de religieuze ervaring, op een andere manier dan dit bij wijsgerige denkers 
het geval is. De analogie met het muziekstuk is even eenvoudig als doeltref-
fend: het waarheidsgehalte van het muziekstuk komt tot stand in de relatie tus-
sen subject en object; in een ervaring van gegrepen zijn, die de hoorder ervaart 
gedurende de uitvoering van het muziekstuk.23

 Alle mogelijke andere gestalten van schoonheid noemt Von Balthasar chris-
tusförmig en ‘co-extensief met het Licht-Wort-Gottes’. Met andere woorden, het 
goddelijke wordt in het zintuiglijke gemanifesteerd, zoals Christus in de zintui-
gelijke ‘positiviteit’ van zijn menselijke gestalte ‘unüberholbar’24 de objectieve 
maatstaf wordt voor het goddelijke zijn in de wereld. De positiviteit bevindt 
zich dus in de formele gegevenheid van de gestalte. Dit principe van een ‘gees-
telijke’ inhoud in een onomkeerbare zintuiglijke vorm past Von Balthasar toe 
op alle openbaringsgestalten die hij beschrijft. De zintuiglijke gegevenheid is 
bepalend. In beginsel is het aantal mogelijke gestalten oneindig. Von Baltha sar 
presenteert immers een fundamentele theologie en geen kunstfilosofie. Zo be-
schrijft hij in Herrlichkeit onder meer de Schrift als vehikel van de Geest25 en als 
uiterlijke traditie van innerlijk geloof,26 de Kerk als lichaam waarin het Woord 
geloofd, gedragen en herinnerd wordt zoals in Maria het Woord vlees werd en 
zij als oergelovige de woorden van Jezus ‘in haar hart bewaarde’,27 de sacra-
menten als ‘Verleiblichung der Liebe’.28 Maar aangezien Von Balthasar naast 
de ‘Wortoffenbarung’ en ‘Menschoffenbarung’ de ‘Seinsoffenbarung’29 onder-
scheidt, die de schepping als geheel betreft, hebben alle zijnden een aankno-
pingspunt om potentiële openbaringsgestalten te zijn, die het geheimenis van 
de schepping fysiek articuleren: ‘Im Rhytmus der Pflanzengestalt vom Keim bis 
zum Vollwuchs, von der Knospe bis zur Frucht offenbart sich ein Wesen, des-
sen Gesetz auf blosse Nützlichkeiten zurückzuführen blasphemisch war.’30 De 
natuurlijke theologie is hier paradoxalerwijze de voedingsbodem en het aan-
knopingspunt voor een openbaringstheologie. Deze ontologische  benadering 
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opent de weg naar een fenomenologisch verstaan van kunstwerken als fysieke 
zijnden. Zo beschrijft Von Balthasar in de lijn van de scheppingsopenbaring de 
mens als eenheid van ziel en lichaam als spiegel van God.31

‘Ereignis’ en ‘Schau’

Het begrip gestalte is dus bij Von Balthasar de manifestatie van schoonheid, 
waarvan de basis wordt gevormd door de openbaringsgestalte van Jezus Chris-
tus. Alle andere gestalten zijn daarvan afhankelijk en verwijzen ernaar.32 Het 
belangrijkste element van de historische gestalte van Christus bevindt zich in 
het gegeven dat Hij het samengaan van een goddelijke inhoud en een mense-
lijke vorm (re)presenteert. Niet als twee gescheiden elementen, maar juist als 
de synthese van een mysterieus samengaan van beiden. Deze beide kanten van 
de gestalte verbindt Von Balthasar aan de twee noties die Thomas van Aquino 
het begrip schoonheid meegeeft, namelijk de goddelijke glans (splendor, lumen 
dei) en de harmonieuze vorm (species, forma).
 De openbaringsgestalten kunnen echter vele vormen aannemen. Hij schaart 
naast de oergestalte van Jezus Christus de Heilige Schrift, de Kerk, de sacra-
menten, de schepping, de mens, de theologie en de kunsten onder de gestal-
ten. Wat deze gestalten openbaren is de heerlijkheid van de Schepper (zowel 
‘Herrlichkeit’ als ‘Hehrlichkeit’ Gods; kabôd-JHWH, doxa kyriou, gloria dei). In al 
deze gestalten gaat het om een eenheid van het tijdelijke en het eeuwige, zo-
als Von Balthasar de eenheid van de tijdelijke mens en de eeuwige Zoon een 
kruispunt tussen het historische en het eeuwige noemt.33 Het gaat hem ech-
ter niet alleen om de objectieve gestalten. In de esthetische ervaring speelt im-
mers ook de subjectieve ervaring een rol.34 De ware schoonheid kan alleen ont-
staan wanneer het subject bereid is te aanschouwen. Von Balthasar pleit voor 
een existentiële grondhouding van (aan)schouwen, zoals men in de middel-
eeuwse mystiek de goddelijke schoonheid trachtte te schouwen door een ge-
richtheid op het goddelijke als elementaire grondhouding voor het leven als 
geheel. Het ware schouwen van de openbaringsgestalten is een gave van de 
Geest.
 Dat betekent dat er in deze opvatting van gestalte, van de manifestatie van 
schoonheid, sprake is van een objectieve openbaringsgestalte, die manifest 
aanwezig is als harmonische gestalte die een goddelijke glans uitstraalt. De na-
druk ligt op de zichtbare presentie in de wereld. ‘Zichtbaar’ moet hier overi-
gens pars pro toto worden opgevat voor alle zintuiglijke vermogens. Maar juist 
in die zintuiglijke waarneembaarheid zit ook de andere kant van het gestalte-
begrip, namelijk de subjectieve kant. Want de gestalte van schoonheid kan al-
leen als zodanig worden waargenomen op het moment dat het subject daartoe 
in staat is. Als een flits is de ervaring van de ‘juistheid’ van de Gestalt voor een 
moment aanwezig en net zo snel weer weg. Voor deze zeldzame ervaring, die 
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zich in een ogenblik voordoet, gebruikt Von Balthasar het bijbelse woord kairos. 
Het kairos-moment vat hij op als de dialectiek van Ereignis en Schau.35 Zowel de 
objectieve incarnatie van de gestalte als de (subjectieve) perceptie zijn voor-
waarden om het ware schone te kunnen aanschouwen. Ik vat dat samen in de 
termen zintuiglijk en dynamisch. Het eerste wijst op het werkelijkheidskara-
ker, het tweede op de tijdelijkheid en historiciteit.
 Het Ereignis-karakter van de gestalten zal verderop in dit hoofdstuk (onder ‘2. 
manifestatie’) worden uitgelegd als manifestatie. Het heeft een verwijzingska-
rakter in zich. Alle gestalten verwijzen immers naar de oergestalte van Chris-
tus. Het aantrekkelijke van Von Balthasars begrip manifestatie is echter dat 
het de nadruk legt op de zintuiglijk waarneembare presentie in de wereld en 
niet primair op het verwijzingskarakter, zoals het symbool doet. Het volgende 
voorbeeld maakt dat duidelijk. Von Balthasar beschrijft de ervaring van Maria 
als de oerervaring van de esthetisch-religieuze ervaring. Deze archetypische 
bijbelse ervaring groeit volgens hem uit tot de belangrijkste traditiestroom van 
religieuze ervaring in de Kerk.36 De religieuze ervaring van het Woord begint 
bij Maria namelijk bij het tastbare, zo legt hij uit. Tastbaar wordt het Woord 
vlees in haar schoot, wanneer zij haar kind verwacht. Pas na de geboorte en 
wanneer haar Zoon langzaam maar zeker haar Heer en Verlosser wordt, ver-
schuift de ervaring van de tastbaarheid van het kind dat in haar schoot groeit 
naar de ervaring van horen en aanschouwen van Jezus als volwassene en als 
geestelijk leider. De ervaring vergeestelijkt meer en meer als de directe fysieke 
band verdwijnt, maar de zintuiglijke oorsprong van de (religieuze) ervaring 
blijft wel altijd het fundament.

Plaatsbepaling: tussen scholastiek en protestantisme 

Ik positioneer Von Balthasars schoonheidsbegrip tussen zijn twee primaire ge-
sprekspartners, de neothomistische scholastiek, zoals we die bijvoorbeeld bij 
Maritain vinden, en het protestantisme.37 Tegenover beide staat hij ambivalent: 
‘wie hätte das Christentum diese Weltmacht werden können, wenn es immer 
so sauertöpfisch gewesen wäre wie der humorlos bekümmerte Protestantis-
mus, der verorganisierte und verscholastizierte Katholizismus von heute ?’38 
Tegelijkertijd neemt hij kernwaarden van beide tradities over.
 Bahr geeft het onderscheid tussen de katholieke en de barthiaanse (als uiter-
ste representant van de protestantse) visie helder weer met de termen analoge 
Dimension respectievelijk personale Dimension.39 Daarmee wil hij zeggen dat 
binnen de catholica schoonheid een formeel en objectief gegeven is dat deel 
heeft aan alle graden van de zijnsordening. Bij Von Balthasar zien we dit te-
rug in zijn ‘brede’ inzet bij de natuurlijke theologie. Schoonheid is daar niet 
beperkt tot een exclusief openbaringsdomein, maar heeft deel aan alle zijn-
den in de schepping, inclusief de menselijke ziel en de rede, die in het scho-

Definitief.indd   30Definitief.indd   30 08-05-2014   09:37:1708-05-2014   09:37:17



31

lastieke grondschema ondanks de zondeval deel blijven hebben aan het zijn. 
Door de analogie is de mens wezenlijk beeld en gelijkenis van de Schepper. Dit 
is niet individueel, maar als ‘Ganzheit’ achter de tijdelijk-historische mens ge-
dacht. Omdat deze analoge overeenkomst tussen God en mens ontologisch 
is, krijgt ook de kunst, die door de mens wordt gemaakt, een zijnswaarde van 
transcendente orde. Het denken in Urbild en Abbild staat centraal. Het protes-
tantse denken over kunst daarentegen is meer persoonlijk en niet analoog ge-
dacht. De mens bestaat als schepsel slechts in relatie tot een ander Zijn: een 
Sein-in-Bezügen. De mens-tegenover-God participeert niet ontologisch aan de 
eeuwige zijnsorde, maar de nabijheid tot God ontstaat uit Gods vrije genade. 
De rooms-katholieke theoloog Przywara, die grote invloed op Von Balthasar 
had,40 erkent weliswaar dat er in de analogieleer behalve similitudo tussen God 
en mens een maior dissimilitudo is, maar de betrekking tussen beide is ontolo-
gisch, wat bij een protestant als Barth ondenkbaar is. Vanuit het katholieke ana-
logia entis-principe (de zijnsanalogie tussen Schepper en schepping) is de kun-
stenaar voltooier van Gods schepping; alter creator, die weliswaar niet ex nihilo 
schept, maar wel ‘Nachbildet’. Barth is een uiterste representant van de ‘per-
sonale Dimension’, wijst de analogia entis radicaal af en stelt er de analogia fidei 
tegenover.41 Schoonheid is bij Barth in eerste instantie een predikaat van God. 
Alle tijdelijke schoonheid is daarvan afgeleid, maar door de onbereikbaar-
heid van het goddelijke voor de mens heeft de kunst nooit direct deel aan het 
goddelijke.42 
 Von Balthasar zet zich af tegen de neo-scholastieke metafysische benade-
ring, omdat ‘die große Spekulation der Hochscholastik’43 geen ruimte laat voor 
de esthetiek. Zij zou de theologie beperken tot een act van de rede. Wel houdt 
hij vast aan de idee van de analogia entis. Die bepaalt bij hem het concept van 
schoonheid als harmonie, het schoonheidsbegrip dat ontwikkeld is in de klas-
sieke metafysica.44 De metafysica echter zet in bij de objectiviteit en vergeet 
daarbij volgens Von Balthasar de openbaring door de genade. Het levert het 
denken uit aan pure logica, wat de doodsteek is voor de theologie als weten-
schap. Daarom brengt hij het ontologische begrip van schoonheid als harmo-
nie in balans met het subjectieve criterium van de geloofservaring: ‘Wenn das 
Kriterium der subjektiven Evidenz aus dem Zusammenhang des klösterlichen 
und kontemplativen Lebens in die kühle rationale Schulluft und in die Atmo-
sphäre der Distinktionen heraustritt, [wird] es nicht lange standhalten.’45

 Anderzijds zet Von Balthasar zich ook af tegen het barthianisme, omdat 
de ervaring van de immanente realiteit en de transcendente geloofservaring er 
strikt gescheiden zijn. Daardoor kan het immanente schone geen religieuze er-
varing bewerkstelligen, omdat de zijnsanalogie als aanknopingspunt ontbreekt. 
Historisch kairos en christelijke openbaring sluiten elkaar dan uit. Zo komt de 
esthetica tegenover de ethiek en de kentheorie (Logik) te staan. Von Balthasar 
noemt ‘diese Verflechtung der objektiven Evidenz in die innere Erfahrung hin-
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ein’ de ‘Tragik des Protestantismus,’46 omdat de heilszekerheid er volledig in 
het subjectieve zit. Toch neemt hij het genade-aspect over; de analogia entis kan 
pas bestaan, als het schone wordt waargenomen vanuit een houding van ge-
lovige Schau, ofwel Entrückung. De analogia entis wordt hier omkaderd door de 
analogia fidei. Met het protestantisme neemt Von Balthasar namelijk zijn uit-
gangspunt in de realiteit, dus aan de kant van de menselijke perceptie. Tege-
lijkertijd is er sprake van ontologische openbaring. Van Erp noemt Von Bal-
thasars positie tussen de scholastiek en het protestantisme dan ook ‘the first 
serious Catholic answer to the Protestant discussion about natural theology’ 
en ‘a new Catholic approach to the problem of the relation between nature and 
grace’.47

 Omdat Von Balthasars schoonheidsbegrip een balans is tussen het histo-
rische en het eeuwige, tussen het dynamische en het zintuiglijke, lijkt het bij 
uitstek geschikt voor het denken over muziek. Immers, de aard van muziek is 
eveneens historisch-dynamisch. Het bestaat alleen op een kairos-moment en 
ontglipt net zo snel weer aan de zintuigen, doordat het afhankelijk is van het 
aardse tijdsverloop. Tegelijkertijd manifesteert het een andere tijds- of werke-
lijkheidservaring dan de alledaagse tijd door middel van het zintuiglijke. Bij 
Von Balthasar ontstaat een Gestalt – ontleend aan de rooms-katholiek Przywara 
– alleen in een Ereignis – ontleend aan de lutheraan Nebel;48 muziek bestaat al-
leen op het moment dat het gebeurt.

Kunstwerken als gestalte

Omdat Von Balthasars gestalte-begrip, als schoonheid of openbaringsgestal-
ten die analoog zijn aan de gestalte van Christus, de brede inzet van het analo-
gia entis-principe kent, is er geen sprake van een esthetiek als kunstfilosofie. Hij 
denkt over de schepping als geheel en niet over een bepaalde categorie zijnden, 
zoals artistieke. Slechts op enkele plekken spreekt hij over de ‘freien Gestal-
tungen des Menschen in seiner kulturellen Entfaltung,’49 waarmee hij impli-
ciet wijst op kunstwerken zoals we die kennen in de moderne zin van ‘schone 
kunsten’. Hij noemt in één adem filosofen, dichters en theologen in hun be-
trokkenheid op het existentiële en op Christus. Dat hij de kunsten geen zelf-
standige plek geeft als openbaringsgestalten,50 is te verklaren door het feit dat 
hij premodern denkt. De natuurlijke theologie vormt het aanknopingspunt of 
de inbedding waarin alle zijnden potentieel een openbaringsgestalte kunnen 
worden. Zodoende is kunst geen exclusief en zelfstandig domein waarin het 
authentieke, originele of goddelijke anders geopenbaard wordt dan buiten dat 
domein. Dat leidt er voor dit onderzoek toe dat we muziekwerken niet als een 
afgesloten eigengerechtigd domein beschouwen, zoals de negentiende-eeuwse 
kunstfilosofie deed. De benadering van muziek als klank die op de voorgrond 
treedt te midden van alle andere geluiden51 en niet als autonoom kunstwerk in 
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de negentiende-eeuwse zin van het woord, opent de weg om fenomenologisch 
in te zetten en muziek als fysiek fenomeen op te vatten met een onomkeerbaar 
werkelijkheidskarakter.52 Juist dit werkelijkheidskarakter geeft de relatie tot de 
omringende wereldwerkelijkheid weer. Muziek is deel van haar zintuiglijke 
omgeving, zoals Christus volledig mens onder de mensen was in zijn fysieke 
en zintuiglijke existentie. Juist deze relatie met de omringende werkelijkheid 
is essentieel, omdat het gearticuleerde mysterie uit de wereld zelf voortkomt, 
existentieel op haar betrekking heeft en niet een geïsoleerde entiteit uit een 
andere werkelijkheid is, zoals de moderne concertpraktijk soms wil doen ver-
moeden.53

 Het analogieprincipe is het eerste aspect dat het theologische model van 
Von Balthasar kan bijdragen aan het denken over muziek, omdat het een posi-
tieve waarde geeft aan zintuiglijke zijnden, waardoor het de inbedding vormt 
voor de incarnatie van het goddelijke. Het tweede aspect is het specifieke ka-
rakter van de verhouding van vorm en inhoud als onreduceerbare eenheid. Ten 
derde wordt het subject-objectdenken doorbroken op een wijze die anders is 
dan in de filosofie. In de volgende paragrafen wordt met achtereenvolgens drie 
aspecten een brug geslagen tussen aspecten van het begrip gestalte van Von 
Balthasar en het wijsgerig denken over muziek: (1) ongelaagdheid, (2) manifes-
tatie, (3) paradoxaal karakter.

1  /  o n g e l a a g d h e i d

Von Balthasars theologische esthetiek is geen kunstfilosofie. Vanuit het katho-
lieke oogpunt van de analogia entis zijn kunstwerken in de moderne zin van het 
woord weliswaar bijzondere zijnden binnen de schepping vanwege hun aard 
en oorsprong (de scheppende kracht van de kunstenaar), maar zijn zij fenome-
nologisch niet wezenlijk ‘anders’ dan andere zijnden. Hun manifeste aanwe-
zigheid als historische en zintuiglijke openbaringsgestalten doet zich voor als 
een incarnatie vanuit en te midden van de omringende wereld, zoals God mens 
werd tussen de mensen. Het uitgangspunt ligt niet in het kunstwerk opgevat 
als kunstwerk of in de artistieke oorsprong, aspiratie of betekenis ervan, maar 
primair in de transcendentale gestalte van schoonheid die een eenheid is van 
een geestelijke inhoud en een materiële vorm.
 Parallel aan de klassieke formulering van ‘ongescheiden en ongedeeld’, dat 
het concilie van Chalcedon in 451 in reactie op Nestorius’ scheiding van de god-
delijke en menselijke natuur van Jezus formuleerde, kan Von Balthasars begrip 
gestalte als ‘ongelaagd’ worden opgevat. Anders dan het ‘ongescheiden en on-
gedeeld’ legt de term ‘ongelaagd’ het accent erop dat het zintuiglijk waarneem-
bare niet verwijst naar het hogere als een diepere verstaanslaag, maar dit zelf ma-
nifesteert. Er zit niks ‘tussen’ het fysieke en het geestelijke, maar ze vallen samen. 
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Het één is de drager van het ander en vice versa. De term ongelaagdheid ontleen 
ik aan Ingarden. Met zijn begrip leg ik Von Balthasars gestaltebegrip uit in rela-
tie tot het muziekstuk.

Ingarden: ongelaagdheid

De literatuurwetenschapper Roman Ingarden zoekt – in tegenstelling tot veel 
muziekfilosofen – in zijn The Work of Music and the Problem of Its Identity geen 
positieve definitie van de essentie van muziek. Hij geeft slechts een aantal con-
touren aan als randvoorwaarden waarbinnen men van een muziekwerk kan 
spreken.54 Eén van zijn standpunten – relevant voor de verhouding tussen het 
fysieke en het immateriële – is dat de partituur geen ontische basis voor de mu-
ziek kan zijn, simpelweg omdat ‘a material object as such cannot, in the strict 
sense of the word, possess any immaterial properties or perform any immate-
rial function’.55 De partituur is weliswaar een onmisbaar communicatiemiddel 
tussen de intentionele act van de componist en de uitvoerend musicus, maar 
papier en inkt ‘klinken’ als zodanig niet. Ingarden noemt muziek echter even-
min een ‘geluidsstructuur van hogere orde’,56 omdat muziek dan moeilijk te 
onderscheiden is van niet-muzikale geluiden. Wanneer muziek wordt gezien 
als expressie van het innerlijk of als representatie, staat de muziek altijd ten 
dienste van een buitenmuzikaal element, namelijk een externe entiteit of de 
innerlijke gevoelswereld van de componist. Met zijn opvatting keert Ingarden 
zich tegen het mimetisch paradigma in de muziekfilosofie. Hij presenteert een 
alternatief, dat in zijn samenhang van vorm en inhoud een parallel vertoont 
met Von Balthasars begrip gestalte.
 Ingarden is in eerste instantie een literatuurcriticus. Literatuur ziet hij als 
een kunstvorm waarin vier lagen een rol spelen. Ten eerste bevat het verschil-
lende elementen, zoals linguïstische klanken, die allen betekenissen hebben of 
objecten representeren. Deze eerste laag van de betekenisvolheid van de te on-
derscheiden (klinkende) elementen zal cruciaal blijken wanneer hij over mu-
ziek schrijft. Daarnaast is er de laag van homogene betekenis, de linguïstische 
constructen moeten verwijzen naar een hogere orde waarin alle elementen 
verbonden zijn, zoals de betekeniseenheid van een zin. Die betekeniseenheden 
verwijzen op hun beurt naar een hogere orde, namelijk het gehele werk. Alle 
basiselementen zijn verbonden met dit geheel. Toch, en dat is laag drie, blijven 
alle te onderscheiden en scheidbare basiselementen een betekenis houden in 
zichzelf, zonder dat ze verdwijnen in het geheel. Ten vierde moet er een or-
ganische connectie zijn tussen al de elementen. Terwijl literatuur deze vier la-
gen bevat, bestaat een schilderij uit minstens twee lagen, namelijk de eerste 
twee. Muziek echter bevat alleen de eerste laag van losse betekeniselementen, 
aldus Ingarden. De eenheid van ieder van deze losse elementen bestaat uit een 
vorm en een inhoud samen. Het één bestaat niet zonder het ander. De inhoud 

Definitief.indd   34Definitief.indd   34 08-05-2014   09:37:1908-05-2014   09:37:19



35

vindt zijn verwerkelijking in de vorm. Op dezelfde wijze verstaat Von Baltha-
sar de openbaringsgestalte. Er is altijd een aards-fysiek aspect dat expressie of 
manifestatie is van het goddelijke. Ingarden waardeert de onreduceerbare een-
heid van vorm en inhoud positief. Naast alle randvoorwaarden die hij schetst, 
is ‘compactheid’ de enige positieve formulering die Ingarden van muziek geeft. 
Hij ziet haar compactheid als haar enorme kracht;57 ‘the musical work forms 
an extremely compact and cohesive whole and in this respect outshines work 
in the other arts.’58 Zo keert hij zich tegen de mimesis-opvatting en ontwerpt 
hij een variant op Hanslicks formalisme.
 De waarde van Ingardens theorie is dat hij een weg opent naar het verstaan 
van muziek als ongelaagde structuur, waarbij vorm en inhoud in één laag func-
tioneren in een klinkende gestalte. Ingarden hoedt zich voor de benadering 
van een muziekwerk als (niet-concreet) ‘hoger’ idee en legt de nadruk op het 
zintuiglijk waarneembare klankfenomeen. Dat is de ene en enige laag die de 
componist ons via de partituur – die in mindere of meerdere mate de neerslag 
is van de intentie van de componist – overdraagt. De partituur geeft weliswaar 
alle aanwijzingen om tot een klinkende gestalte van één specifiek werk te ko-
men en in het geval van Messiaen zijn die aanwijzingen zelfs behoorlijk gede-
tailleerd, tot en met precieze registratie-aanwijzingen in zijn orgelwerken toe. 
Maar binnen deze regels kan de uitvoerend musicus zich een zekere vrijheid 
permitteren. Het is echter, vanuit bovenstaande gezien, niet de partituur, maar 
de klinkende gestalte die de uiteindelijke verwerkelijking (Ereignis) van de ge-
stalte vormt. Niet de intentie van de componist of de partituur is de manifes-
tatie. Een muziekstuk bevat altijd een principiële openheid naar nieuwe klan-
keffecten en -ervaringen, die niet in de partituur staan, noch geïntendeerd zijn 
door de componist, maar op een kairos-moment zich voordoen. De compo-
nist en de partituur bepalen weliswaar de individuele identiteit van het werk – 
zonder deze beide elementen zouden we niet kunnen spreken over een bepaald 
werk van een bepaalde componist. Zij geven het muziekstuk karakter en identi-
teit. Toch vormen zij niet de essentie als we spreken in termen van Gestalt, Ereig-
nis en fenomenologie. Pas in het uitvoeringsstadium is de muziek ongelaagd, 
namelijk in de expressie. Pas in dit ontwikkelingsstadium van het muziekstuk, 
het klinkende Ereignis, is een muziekstuk ongelaagd.59

 Het moge niet verwonderen dat Ingarden, als adept van Hanslicks forma-
lisme, hier relevant is. Het unieke van het fenomeen muziek bevindt zich in 
haar principiële compactheid en uniciteit. Daarmee beoog ik niet slechts de 
uniciteit van het fenomeen60 als zodanig, maar met Ingarden eveneens de 
uniciteit van iedere individuele uitvoering, de zintuiglijk waarneembare ma-
nifestatie op een uniek moment (kairos). Daarbij zijn vorm en inhoud, ziel en 
lichaam, een ongelaagde eenheid, zoals bij Hanslick muziek geen geestelijke 
inhoud kan hebben, maar de inhoud groeit met de vorm zoals de champagne 
met de fles groeit.
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Nichts irriger und häufiger, als die Anschauung, welche ‘schöne Musik’ mit 
und ohne geistigen Gehalt unterscheidet. Sie faßt den Begriff des Schönen in 
der Musik viel zu eng und stellt sich die kunstreich zusammengefügte Form 
als etwas für sich selbst Bestehendes, die hineingegossene Seele gleichfalls 
als etwas Selbständiges vor und teilt nun konsequent die Kompositionen in 
gefüllte und leere Champagnerflaschen. Der musikalische Champagner hat 
aber das Eigentümliche, er wächst mit der Flasche.61

De ongelaagdheid van het balthasariaanse gestaltebegrip wordt met Ingardens 
ongelaagdheid relevant voor muziekstukken, omdat zij beiden de directheid 
van het fenomeen uitleggen als een onlosmakelijke compacte eenheid, waarin 
vorm en inhoud niet meer onderscheiden worden. Gumbrecht, die in de in-
leiding van dit hoofdstuk al naar voren kwam en evenals Ingarden literatuur-
wetenschapper is, noemt de middeleeuwse opvatting van de eucharistie62 als 
voorbeeld voor de ongelaagde eenheid van substantiële presentie, waar imma-
teriële betekenis organisch één is met de materiële betekenaar. De achtergrond 
van dit voorbeeld is, dat hij zich in zijn kunstfilosofie tegen de eenzijdige na-
druk op betekenis en interpretatie van de westerse hermeneutische traditie ver-
zet. Daartegenover zet hij de termen materialiteit, non-hermeneutiek en pre-
sentie.63 De ontologische kern van zijn betoog is dat hij het lichamelijke als res 
extensa (presentiecultuur) plaatst tegenover het ‘Cartesiaanse cogito’ (betekenis-
cultuur), dat het westerse denken grotendeels bepaalt.64 De nadruk die deze 
moderne kunstwetenschapper legt op het substantialisme van de presentiecul-
tuur (body culture65) bevat een duidelijke overeenkomst met Von Balthasars the-
ologische theorie, namelijk het primaat van de vorm. Er is geen betekenis los 
van het medium; de ‘inhoud’ is als evidentie gegeven met de zintuiglijke vorm. 
Het goddelijke valt samen met het lichamelijke. Er zit niets ‘achter’. Gumbrecht 
vat dit uitgangspunt samen in de term epifanie.66 En hoewel hij het begrip epi-
fanie niet theologisch uitwerkt komt de nadruk ervan op de vorm als onlos-
makelijke eenheid met de inhoud – die ook als ongelaagd kan worden beschre-
ven – overeen met Von Balthasars incarnatiebegrip.
 Zowel Gumbrecht als Ingarden helpt Von Balthasars begrip ‘gestalte’ te 
begrijpen vanuit de kunstfilosofie en vormt een opstap om het toe te pas-
sen op muziekstukken. Het muziekstuk wordt dan niet langer verstaan van-
uit de dualiteit van vorm en inhoud, maar als een ongelaagde expressie die 
fysiek ontstaat in een tijdruimtelijke werkelijkheid. ‘Ongelaagd’ sluit geens-
zins uit dat er een relatie is met het ‘hogere’ of goddelijke, integendeel, het is 
juist een beklemtoning van een manifestatie van het goddelijke, primair ver-
wijzend naar zichzelf. Dat brengt ons op de tweede karaktertrek van de ge-
stalte, de positiviteit van het werkelijkheidskarakter. Dit wordt gevat in de term 
‘manifestatie’.
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2  /  m a n i f e s t a t i e

Het werkelijkheidskarakter van Von Balthasars begrip gestalte vat ik vanwege 
het (ontbreken van een) verwijzingsaspect in de term ‘manifestatie’, in onder-
scheid tot teken en symbool. De gestalte van Christus verwijst niet naar het 
goddelijke, maar is het goddelijke in een menselijke gestalte; hij manifesteert 
God op aarde. Het ontbreken van verwijzing is dan geen tekort of manco, maar 
het is een positieve radicalisering. Het gaat een stap verder dan verwijzen; het is 
present stellen, incarneren.67

 Maritain is samen met Von Balthasar één van de rooms-katholieke denkers 
die in de twintigste eeuw pleiten voor een rehabilitatie van de middeleeuwse 
verhouding tussen kunst en religie.68 Hij legt uit dat kunst tot de praktische en 
ambachtelijke orde hoort en niet tot de speculatieve, zoals in de romantische 
muziekpraktijk waarin de muziek een product wordt van en voor de bour-
geoisie. Hij wijst het negentiende-eeuwse virtuozendom van de hand en pleit 
voor een terugkeer naar de premoderne tijd, waarin kunst nog een eenheid is 
van intellectueel en praktisch handelen. De artiest is een ambachtsman en het 
domein van de kunst is van het volk. Voor dit model grijpt Maritain terug op 
Thomas van Aquino, ontwerpt een natuurlijke theologie van de kunst en zet in 
bij de schoonheid. Zijn thomistische benadering van schoonheid als transcen-
dentale kan als identiek beschouwd worden aan die van Von Balthasar. Omdat 
Maritain het explicieter uitlegt vanuit de scholastieke achtergrond, gebruik ik 
zijn uitleg om Von Balthasar te verduidelijken.

Maritain: manifestatie

Ook Maritain gebruikt de schoonheid niet als artistiek-esthetisch begrip, maar 
ziet eveneens schoonheid als één van de scholastieke transcendentalia naast 
eenheid, waarheid, goedheid en Zijn. Dat betekent dat schoonheid niet slechts 
een eigenschap is van een object, zoals een kunstwerk of iets uit de natuur. 
Schoonheid, opgevat als transcendentale, behoort tot de structuur van de zijn-
den. Dit schoonheidsbegrip is fundamenteler dan wanneer het wordt opgevat 
als artistiek-esthetische categorie, omdat het in beginsel op alle zijnden van 
toepassing is, volgens de eerder genoemde zijnsanalogie (analogia entis). Theo-
logisch gesproken doordrenkt het de hele schepping. In navolging van Thomas 
van Aquino verbindt Maritain daar de drie eigenschappen van glans (splendor), 
proportie (proportio) en heelheid (integritas) aan. Von Balthasar benadrukt met 
zijn eenheid van vorm en inhoud voornamelijk de eerste twee: glans en pro-
portie.
 Kunstobjecten maken wel deel uit van deze gehele wereldvisie, die voort-
komt uit de scheppingstheologie bij beide denkers. Kunstwerken kunnen een 
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manifestatie van schoonheid genoemd worden wanneer zij voldoen aan de 
drie eigenschappen van schoonheid, splendor, proportio en integritas. Deze mani-
festatie lijkt in tweeën uiteen te vallen. Enerzijds verwijst de vorm van het ob-
ject naar de goddelijke oorsprong. Gods schoonheid is analoog aanwezig in de 
vorm van het object. In meer theologische bewoordingen is de schepping een 
afspiegeling van de Schepper. In iedere analogie is er binnen de overeenkomst 
sprake van een des te grotere ongelijkheid. Hoeveel de wereld ook op de Schep-
per lijkt, de wereld wordt nooit Godzelf. Dan zou men in een pantheïsme ver-
vallen. De mens die als kunstenaar het schone kan voortbrengen en daardoor 
ook schepper is, zal nooit gelijk zijn aan de Schepper die ex nihilo schept. Uit-
eindelijk zal alle wereldlijke schoonheid verdwijnen.69 Juist het tekort aan vol-
ledige schoonheid verwijst naar Degene die alle wereldlijke schoonheid over-
stijgt, namelijk de Schone zelf, die tegelijkertijd de Goede, Ware en Ene is. Met 
het voorbehoud van deze ongelijkheid in het achterhoofd, is ook de gelijke-
nis te constateren en daar gaat het juist om in het katholieke analogiedenken. 
Schone kunstwerken verwijzen niet alleen door hun proportie of heelheid. Ze 
stralen zelf ook iets uit; de goddelijke glans (re)presenteert het hoogste Schone 
in de wereld.
 Het begrip manifestatie bij Maritain en Von Balthasar heeft in verschillende 
opzichten overeenkomsten met dat van het symbool, maar verschilt ervan op 
een essentieel punt.70 Zo is de manifestatie van het schone een verwijzing, zo-
als een symbool ook verwijst. Ze bevat bovendien de kracht zonder woorden 
de zaak ineens duidelijk te maken. Ze sluit aan bij intuïtieve, onbereflecteerde 
kennis. Tegelijkertijd sluit ze het rationele evenmin uit. De esthetische ervaring 
is een eenheid van onmiddellijk zien en verstaan.

Toute oeuvre d’art doit être logique. Là est sa vérité. Elle doit tremper dans 
la logique: non pas dans la pseudo-logique des idées claires, et non pas dans 
la logique de la connaissance et de la demonstration, mais dans la logique 
ouvrière, toujours mystérieuse et déconcertante, celle de la structure du vi-
vant, et de la géométrie intime de la nature.71

Maritain spreekt hier over de logica van de onmiddellijkheid in de esthetische 
ervaring. De glans van de goddelijke waarheid weerspiegelt in de structuur van 
het wereldse. Schoonheid wordt onmiddellijk zichtbaar in de binnenwereld-
lijke werkelijkheid. In deze onmiddellijkheid ligt echter ook het verschil waar-
door de manifestatie verschilt van het symbool. Een symbool kan immers naar 
een buitenempirische werkelijkheid verwijzen, zoals een religieus symbool 
vaak doet.72 Maar een symbool doet dat door die werkelijkheid te bemiddelen, 
terwijl de manifestatie onmiddellijk toont. Maritain staat daardoor met het ge-
bruik van het woord manifestatie gradueel een stap dichter bij onmiddellijke 
presentie dan bij het (religieuze) symbool het geval is. Het symbolische karak-
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ter is nadrukkelijk aanwezig, maar door de positiviteit van de scheppingstheo-
logie lijken de manifestaties niet puur en alleen in dienst te staan van de trans-
cendente werkelijkheid. Er ligt namelijk ook een doel in het tot stand brengen 
van de manifestaties zelf, wat ook Von Balthasars opzet is. Alle manifestaties 
zijn imitaties van het transcendente schone, maar dragen niet als ‘imitatie als 
reproductie van dingen’, maar juist als ‘imitatie als manifestatie van vorm’ de 
transcendente waarachtigheid.73 Het geeft kunst universele waarde, doordat de 
vorm zelf niet analoog is aan het transcendente, omdat de transcendente vor-
men onkenbaar zijn. De vorm is dus eigen aan de wereldorde en iedere mani-
festatie voegt daar iets nieuws en onomkeerbaars aan toe, omdat het een reali-
satie is in het concrete. Maritain sluit op dit punt aan bij het vormprincipe van 
Aristoteles’ ontologie en nuanceert daarmee de platoonse mimesisopvatting 
van de wereldlijke vormen.
 Het begin van dit hoofdstuk liet de overeenkomst zien tussen Von Baltha-
sar en Maritain in beider katholieke vertrekpunt bij de analogia entis. Kunst is 
geen gesloten domein, maar schoonheid geldt de gehele werkelijkheid. Met dit 
uitgangspunt worden de grenzen van de kunst als afgesloten domein geslecht, 
doordat de benadering principieel breder is. Schoonheid hoort niet bij een af-
gesloten artistieke werkelijkheid, maar via het ambacht behoort zij de gehele 
werkelijkheid. Geen elitecultuur, maar van het volk, dus een horizontale struc-
tuur. Elders beweer ik dat Maritains schoonheidsopvatting te abstract blijft ten 
opzichte van dat van Von Balthasar, die immers de analogia entis aanvult met 
een protestants analogia fidei.74 De Maesseneer en Van Erp menen dat Von Balt-
hasars theologie te weinig praktijkgericht is en daardoor irrelevant wordt;75 hij 
zou zich te weinig rekenschap geven van de concrete wereldgeschiedenis, die 
in de twintigste eeuw deze vorm van theologia gloriae juist onder druk zet. Mijns 
inziens lijkt het er echter op dat Von Balthasar zich niet door de tijdgeest wil 
laten dwingen en daarom bewust de grote lijnen van de heilsgeschiedenis trekt. 
Niettemin ben ik ook van mening dat zijn specifieke invulling van de gestalte 
als eenheid van vorm en inhoud en bovendien op het kruispunt van Ereignis 
(van de manifestatie) en Schau (van het waarnemend subject) Maritains histo-
rische werkelijkheidskarakter consequenter voltrekt. De werkelijkheidswaarde 
is immers geen tijdelijke verwijzing naar het transcendente, maar betreft de 
fysieke manifestatie in een tijdruimtelijke historische realiteit, die bij Maritain 
slechts theoretisch wordt aangeduid.

Muziek als manifestatie76

De balthasariaanse gestalte onderscheidt zich van het teken en het symbool 
doordat hij primair naar zichzelf verwijst. Niettemin heeft de specifieke sym-
booltheorie van Langer veel overeenkomsten met het concept van manifesta-
tie.77 Bij haar verwijst het symbool naar hetgene dat er niet is. Voor muziek is 
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dat een relevant gegeven, omdat muziek zelf weliswaar zintuiglijk waarneem-
baar is, maar niet waarneembaar is door middel van de tastzin. Daardoor ‘be-
staat’ zij in zekere zin niet in de fysieke wereld78 en vormt ze in sterkere mate 
dan de beeldende kunsten een eenheid met de onkenbare wereld waarnaar zij 
verwijst. Echter, ook in de definitie van Langer is de muziek nog steeds te afhan-
kelijk van (of dienstbaar aan) een boodschap, concept of werkelijkheid buiten 
zichzelf. De verhouding tussen de muziek en deze externe werkelijkheid wordt 
in het manifestatiebegrip omgekeerd ten opzichte van het symbool begrip. De 
muziek, opgevat als manifestatie, is niet afhankelijk van een onzichtbare wer-
kelijkheid, zoals bij het symbool, maar de onzichtbare werkelijkheid komt pas 
tot verwerkelijking in de klank en wordt getoond door de klank. De klank gaat 
voorop.
 Het discours over de ‘tastbaarheid’ van muziek kent echter nog een andere 
kant, omdat muziek wel altijd noodzakelijkerwijs verbonden is met een fy-
sieke realiteit. Ze komt immers altijd voort uit een klinkend lichaam, een in-
strument met een klankkast, of dat nu een mens, een viool, een piano of een 
orgelpijp betreft.79 Daarnaast is ruimte een noodzakelijke voorwaarde voor 
muziek, omdat ze alleen kan bestaan in een ruimtelijke werkelijkheid, waar 
trilling van de lucht klank kan voortbrengen. Toch kan men in geen geval zeg-
gen dat het fenomeen van de klank zelf een tastbare realiteit is. Hoewel geen 
tastbare realiteit, creëert muziek wel degelijk een zintuiglijke manifeste realiteit. 
Daarom beklemtoon ik het Ereignis-karakter van de muziek. Muziek gebeurt na-
melijk op het moment dat het klinkt en is daardoor een kunstvorm die heel 
direct is. Het is een hoorbaar aanwezige realiteit, die juist door haar onzicht-
baarheid en ontastbare karakter directer tot vergeestelijkte ervaring komt, om 
in balthasariaanse termen te spreken. Ze is vanwege dit karakter directer dan 
bijvoorbeeld de beeldende kunsten in staat het transcendente op te roepen als 
onzichtbare realiteit, die toch waarneembaar present is in onze zintuiglijke 
belevingswerkelijkheid en die bovendien een geheel nieuwe dimensie oproept, 
naast de zichtbare en tastbare. Dat maakt de muziek bij uitstek tot een openba-
ringsgestalte op het raakvlak van tijd en eeuwigheid.
 De tweede ogenschijnlijke drempel om Von Balthasars esthetiek van mani-
festatie toe te passen op de muziek van Messiaen, naast dat van de tastbaarheid, 
ligt aan de subjectieve kant. Het kairos-moment maakt de esthetisch-religieuze 
ervaring tot een vluchtige ervaring. De ervaring doet zich voor op onvoorspel-
bare momenten en is ongrijpbaar en onafdwingbaar. Dit is op exact dezelfde 
wijze van toepassing op muziek. Muziek is immers ook vluchtig, bestaat alleen 
op het moment dat zij klinkt en men kan haar evenmin vasthouden, behalve 
in de verzwakte vorm van vage herinnering. In de muziek van Messiaen, die 
in het volgende hoofdstuk nader wordt geïntroduceerd, is er echter iets anders 
aan de hand. Hij tracht namelijk het statische element van de muziek te bena-
drukken en haar onderhevigheid aan tijd uit te bannen.80 Zeker in het geval van 
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zijn orgelwerken buit hij het statische karakter van het instrument uit, bijvoor-
beeld door akkoorden extreem lang vast te houden. Is dit statische karakter van 
Messiaens muziek nu in tegenspraak met Von Balthasars dynamische schoon-
heidsbegrip ? Dat hangt ervan af tot welke werkelijkheid we haar rekenen. Mes-
siaen lijkt namelijk te denken in een transcendente goddelijke werkelijkheid 
aan gene zijde van onze wereldlijke werkelijkheid. Beide vormen geen tegen-
stelling van elkaar, omdat ze door Gods scheppingsdaad verbonden zijn en op-
nieuw één worden door de incarnatie van de Zoon. Het dynamische karakter 
van Von Balthasars gestalten is duidelijk gedacht vanuit de tijdelijke werkelijk-
heid, terwijl Messiaen met zijn statische muziek denkt vanuit een transcen-
dente werkelijkheid, die hij verstaat als een werkelijkheid waarin de tijd is op-
geheven. Juist in de schone gestalten ontmoeten beide werkelijkheden elkaar, 
zoals ze één werden in de oergestalte van Christus en zoals ze bij Messiaen in 
zijn verklanking van beide werelden ook altijd met elkaar verbonden zijn. Juist 
in de tijdloze – statische – muziek van Messiaen manifesteert zich de trans-
cendente eeuwigheid binnen de tijd van de wereldwerkelijkheid. Het opent een 
nieuwe dimensie, die vreemd is aan de wereld, maar zich tegelijkertijd slechts 
kan manifesteren in de tijdruimtelijke werkelijkheid van die wereld. Het wordt 
een kruispunt tussen beide. Dit thema komt in de latere voorbeelden verder 
aan de orde.
 Deze paragraaf maakt duidelijk dat de gestalte, opgevat als manifestatie, 
geen verwijzing is naar een transcendente werkelijkheid zoals het symbool, 
maar deze present stelt. Het werkelijkheidskarakter wordt enerzijds gevormd 
door de bijzondere eenheid van vorm en inhoud. Maar door het samengaan 
van Schau (perceptie) en Ereignis (manifestatie) wordt het nogmaals versterkt. 
In het Ereignis wordt immers een aanknopingspunt gevonden met de histori-
sche werkelijkheid. De openbaringsgestalte breekt in de zintuiglijke wereld in 
en ontvouwt zich binnen haar tijdelijkheid. Er ontvouwt zich echter wel een 
‘eigen’ tijd. Daar focussen we in het tweede deel van dit boek op. Hier is van 
belang dat de manifestatie al bij Maritain door de analogia entis een sterker wer-
kelijkheidskarakter had dan een symbool of een teken. Von Balthasar neemt 
dit over, maar versterkt de verankering in de zintuiglijke werkelijkheid. De ab-
sentie van een verwijzing betekent dan niet een negatieve leegte, maar krijgt 
de positieve lading die het heeft in het theologische begrip van manifestatie. 
De positiviteit wordt gevormd door de evidentie van haar formele gegevenheid. 
Het tekort aan verwijzing is haar kracht. Dit ‘tekort aan verwijzing’ als positief 
gegeven vinden we in de postmoderne kunstfilosofie uitgelegd bij Gumbrecht. 
Omdat de balthasariaanse manifestatie ook een ‘presentietheorie’ genoemd 
zou kunnen worden en zijn denken opvallende overeenkomsten vertoont met 
wat Gumbrecht vanuit de postmoderne literatuurwetenschap zegt, volgt er 
een korte excurs over Gumbrechts presentietheorie.
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Presentie bij Gumbrecht

Von Balthasar wil ik in gesprek brengen met de contemporaine presentietheo-
rie van Hans Ulrich Gumbrecht. Hij bekritiseert de westerse hermeneutische 
traditie, vanwege haar eenzijdige nadruk op het zoeken naar betekenis. Zijn 
bezwaar is dat er te veel wordt gezocht naar een inhoud achter de zintuiglijk 
waarneembare vorm. Hij vult de traditionele hermeneutiek aan door de zin-
tuiglijke aanwezigheid te beklemtonen, die in eerste instantie naar zichzelf ver-
wijst en niet naar iets buiten zichzelf. Het fysieke aspect van de ‘presentiecul-
tuur’ geeft hij voorrang boven het verwijzende karakter van de in het westerse 
denken dominante ‘betekeniscultuur’. Gumbrecht beschrijft de ontwikkeling 
van hermeneutiek als Geisteswissenschaft naar fenomenologie als een ontwikke-
ling waarin het epistemologisch momentum van de uiterlijke betekenaar ver-
dwijnt. Er is volgens hem geen werkelijkheid achter de betekenaar, die los van 
de betekenaar gedacht kan worden.81 De diepte zit in zijn substantialistische 
opvatting in de manifestatie zelf en moet niet achter de tekst, de afbeelding of 
de klank gezocht worden. Als voorbeeld vanuit de kunsten noemt hij poëzie 
als de plek bij uitstek waar presentie en betekenis het dichtst bij elkaar liggen, 
omdat de betekenisvolheid direct in de formele aspecten zoals rijm, alliteratie, 
vers en stanza ligt.82

 In zijn zogenaamde ‘non-hermeneutische veld’ onderscheidt Gumbrecht 
(in navolging van Hjelmslev) vier polen, waarbinnen zich het debat van beteke-
nis en presentie afspeelt. Deze worden gevormd doordat het onderscheid tus-
sen inhoud en expressie (is gelijk aan ‘betekenis’ en ‘betekenaar’) wordt gecom-
bineerd met de aristotelische distinctie tussen substantie en vorm. Zo komt hij 
tot vier typen:83

1 ‘substantie van inhoud’: de inhoud van de menselijke geest, voordat deze 
 gevormd is door een structurerende interventie.

2 ‘vorm van inhoud’: het betreft hier geen ruimtelijke manifestatie, maar de 
inhoud van de menselijke geest in gestructureerde vorm.

3 ‘substantie van expressie’: het materiaal waarmee zich de inhoud manifes-
teert in de ruimte.

4 ‘vorm van expressie’: de vormen en kleuren op doek, pagina of scherm.

Gumbrecht noemt zijn alternatief om het aristoteliaanse vorm/inhoud- denken 
te doorbreken een ‘nonsemiotisch tekenconcept’:84 een teken dat present is, 
maar niet verwijst, niet betekent. Een paradoxale term, waarin de spanning 
tussen presentie en betekenis naar voren komt. Als alternatief voor het vorm/
inhoud-denken suggereert Gumbrecht het begrip epifanie. Een epifanie ver-
schijnt namelijk als een ‘iets’ uit het ‘niets’. Een nieuwe vorm en substantie ver-
schijnen in de spanning tussen presentie en betekenis; een creatio ex nihilo.85 Het 

Definitief.indd   42Definitief.indd   42 08-05-2014   09:37:2108-05-2014   09:37:21



43

is voor hem de oplossing voor de spanning tussen presentie (vorm) en beteke-
nis (inhoud). Deze spanning vindt namelijk alleen een oplossing in een ruim-
telijke articulatie. Iets wordt pas wat het is in zijn fysieke verschijning. Behalve 
ruimte is ook tijd een vereiste en zodoende moet de temporaliteit van de ver-
schijning worden gedefinieerd als event, aldus Gumbrecht. De ‘inhoud’ ontle-
digt zichzelf in de ‘vorm’ zodra de epifanie verschijnt. Het non-semiotisch te-
kenconcept is dan geen manco aan verwijzing, maar krijgt juist een positieve 
lading in de presentie of expressie. Hetzelfde is bij Von Balthasar zichtbaar. 
Enerzijds leidt het doorbreken van de dualiteit van vorm en inhoud tot het on-
gelaagde karakter van de gestalte en bovendien geeft dat aanleiding om de ge-
stalte niet als teken of symbool te verstaan, maar als manifestatie, waarmee het 
werkelijkheidskarakter wordt benadrukt.

Von Balthasars manifestatiebegrip als presentietheorie

Hoewel Gumbrecht niet theologisch denkt en hij het begrip epifanie evenmin 
theologisch uitlegt, is er een duidelijke overeenkomst met Von Balthasar. Hij 
legt namelijk dezelfde klemtoon op het fysiek aanwezige als Von Balthasar 
doet met het begrip gestalte, dat gebaseerd is op de incarnatie als fysieke wor-
dingskracht. De term ‘presentie’ (presence/Präsenz) geeft beider oogmerk dui-
delijk aan. Beiden willen immers het dualistische denken in vorm en inhoud 
doorbreken. Von Balthasar door beide te laten samensmelten in de gestalte en 
Gumbrecht door de dualiteit te doorbreken middels de expressie van de vorm 
en substantie te benadrukken. Daarin schuilt dan ook meteen het kwaliteits-
verschil. Gumbrecht legt het accent op het gebeuren, de event van de epifanie, 
terwijl Von Balthasar het accent legt op het zintuiglijke karakter. Toch lijken ze 
in hoofdzaak hetzelfde te zeggen omdat beiden het kunstwerk respectievelijk 
de gestalte zien als een tijdruimtelijke articulatie. Gumbrechts epifanie-begrip 
en Von Balthasars incarnatieopvatting zetten de positiviteit van het fysieke 
voorop. Deze kan alleen ontstaan in een werkelijkheid, opgevat als tijdverloop. 
Het doet zich voor in een event (Gumbrecht) oftewel een Ereignis (Von Baltha-
sar). Dit ‘gebeuren’ ontstaat altijd ongedacht en onverwacht, waardoor er een 
nieuwe, unieke en onomkeerbare vorm ontstaat. Uiteindelijk leidt het ertoe dat 
de verschijning ook alleen vanuit zijn eigen unieke vorm gedefinieerd kan wor-
den, zoals het muziekstuk eigenlijk pas gedefinieerd kan worden vanuit de in-
dividuele uitvoering.
 Maar hoe kan men het fenomeen muziek verder beschouwen vanuit dit be-
grippenkader ? In ieder geval is muziek niet materieel of fysiek op de manier 
waarop de beeldende kunsten dat zijn. Klank is niet tastbaar of zichtbaar. Toch 
zijn de vier polen van Hjelmslev verhelderend, omdat zij het denken in vorm 
en inhoud – dat in de instrumentale muziek juist problematisch is – doorbre-
ken. De intentie van de componist reikt hooguit tot Hjelmslevs type (2) ‘vorm 
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van inhoud’. Het is echter vruchtbaar over muziek als zintuiglijk fenomeen te 
spreken in termen van expressie (van vorm en inhoud samen). De muzikale 
middelen van klankkleur, ritme, tempo, melodie en harmonisatie zijn immers 
allemaal vormen van expressie die ontstaan uit de eerdere stappen, waarbij 
vorm en inhoud niet tegen elkaar worden uitgespeeld.
 Juist vanwege deze ongelaagdheid en de directheid van muziek, die feno-
menologisch niet meer meedeelt dan de klank gedurende een bepaalde tijds-
spanne, is Von Balthasars begrip gestalte zo geschikt als interpretatiemodel. 
Gumbrecht laat ons namelijk zien dat ‘vorm’ niet de uiterlijke verschijning be-
treft en ‘inhoud’ niet de geestelijke inhoud, maar dat beide zowel in de geest van 
de scheppende kunstenaar als in de fysieke manifestatie in elkaar verknoopt 
zijn. Analytisch kunnen ze (tot op zekere hoogte) worden gescheiden, maar in 
de fysieke manifestatie die zich voordoet in een tijdruimtelijke werkelijkheid 
niet. Juist in die tijdruimtelijke werkelijkheid ligt het aanknopingspunt tussen 
het overstijgende en het wereldlijke, laat ook Gumbrecht zien. Het muziekstuk 
is deel van de wereld en komt eruit voort.

3  /  pa r a d o x

Eros en agapè

In het voorgaande zagen we een aantal aspecten van Von Balthasars gestalte-
begrip. Ten eerste kwam de ongelaagdheid aan de orde, die de dualiteit tussen 
vorm en inhoud doorbrak. Daarna werd de onmiddellijkheid van het mani-
festatiekarakter beschreven. Ook de paradox, als derde aspect, is eigen en on-
misbaar aan Von Balthasars begrip gestalte, wil het vruchtbaar zijn voor het 
verstaan van muziekstukken als manifestatie van het ‘eeuwige’ in de tijd. De 
gestalten manifesteren immers een ‘andere’ tijdswerkelijkheid, terwijl ze als fe-
nomeen volstrekt afhankelijk zijn van tijd. Dit paradoxale karakter licht ik er-
uit aan de hand van het begrippenpaar eros en agapè, omdat Von Balthasar met 
dit begrippenpaar de paradox weergeeft van het goddelijke en het zintuiglijke.
 Agapè betekent de onbaatzuchtige liefde van de onzichtbare God en blijft 
daarmee een relatief abstract begrip. Eros daarentegen is het concrete zintuig-
lijke verlangen, ook het lichamelijke verlangen naar heil.86 Kernpunt is dat Von 
Balthasar deze twee niet als tegengestelde begrippen ziet, maar als begrippen 
die in elkaar grijpen. Op mysterieuze wijze gaan zij samen, zo zegt hij. Het 
geestelijke verlangen naar Christus begint met de zintuiglijke waarneming, zo-
als in de mystiek contemplatief geestelijk schouwen ook altijd begint met de 
zintuiglijke waarneming. Het aanbidden van een concrete zichtbare icoon leidt 
immers tot hoger geestelijk schouwen. In het ‘naakte lichaam aan het kruis’ 
zouden beide dan in een mysterie samenkomen. In Christus is immers godde-
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lijke ervaring en menselijke ervaring één; goddelijk handelen is bij hem zowel 
subject als object.

Leben des Menschen, das seine Form dadurch gewinnt, dass es seine Form 
sich aufsprengen lässt zur Form Gottes. Leben Gottes, dass den Menschen 
dadurch gewinnt, dass es seine Form verzichtend, gehorsam bis zum Tod, 
hineingiesst in die Form des Daseins zum Tode.87

Von Balthasars sterke nadruk op dit tamelijk massieve type christologie maakt 
duidelijk dat hij de meer abstracte goddelijke liefde, die traditioneel als agapè 
wordt verstaan, wil aanvullen met de concrete zintuiglijkheid van eros.88 In de 
objektive Evidenz is dat de incarnatie van Gods liefde in de gestalte van Christus 
en in de subjektive Evidenz wordt dat gevormd door het geestelijk verlangen naar 
heil, dat begint met de zintuiglijke waarneming of aanschouwing. Opvallend 
is dat bij Von Balthasar veel duale begrippenparen niet tegen elkaar uitgespeeld 
worden, maar dat zij juist zijde en keerzijde van dezelfde medaille vormen. Ob-
jectiviteit en subjectiviteit, immanentie en transcendentie, oerbeeld en afbeel-
ding, Ereignis en Schau, eeuwigheid en historiciteit, ziel en lichaam, species en 
lumen, agapè en eros functioneren niet als tegengestelde begrippen, maar zijn 
complementair. Zij veronderstellen elkaar en vormen ongelaagde eenheden, 
zoals het lichaam de vrije uitdrukking is van de ziel in de ruimtelijke werkelijk-
heid.

Eros als zintuiglijkheid

Wat hier in deze stevige theologische insteek aan de orde is, is de zintuiglijkheid 
van de gestalte. Agapè is een alles overkoepelend begrip, omdat het de alomvat-
tende goddelijke liefde weergeeft. Deze liefde overstijgt het begripsvermogen 
en transcendeert de gehele aardse werkelijkheid. Precies daar ligt het bezwaar 
dat Von Balthasar heeft. Deze goddelijke liefde kan namelijk nooit losstaan van 
de zintuiglijke liefdeshandelingen van Christus, die hij vat in de term eros. Het 
is juist Von Balthasars streven de begrippen, die tegenover elkaar gezet kun-
nen worden, te verzoenen. Men kan niet tot het transcendente (of het surplus 
van de gestalte) geraken, los van het zintuiglijke. Ten eerste manifesteert zich 
de gestalte in het zintuiglijke en bovendien wekt het zintuiglijke het verlangen 
van degene die aanschouwt. Het erotische van de uiterlijke vormen is het posi-
tiviteitsgegeven, waardoor de waarnemer de gestalte aanschouwt en één wordt 
met de realiteit die de gestalte manifesteert. Het zintuiglijke is niet alleen een 
noodzakelijk aspect of voorwaarde, maar simpelweg de formele gegevenheid 
die de gestalte tot verwerkelijking laat komen. Agapè is afhankelijk van eros.
 De noodzakelijkheid van het zintuiglijke, zoals we dat bij Von Balthasar 
vinden, wordt op een vergelijkbare manier met een helder voorbeeld door 
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 Milbank uitgelegd.89 Hij denkt vanuit de subjectieve kant van het verlangen, 
terwijl het bij Von Balthasar ook gaat om de objektive Evidenz van de gestalte. 
Maar ze zijn vergelijkbaar waar zij eros opvatten als zintuiglijk verlangen naar 
heil. Milbank stelt dat ‘transcendence [...] construes the beautiful as itself su-
blime through the mediation of finite and infinite by an agapè that is itself eros’90 
en legt dit uit aan de hand van het theologische begrip van liefde. Agapè is de al-
lesoverstijgende goddelijke liefde. Zij behoort tot het oneindige. Daarmee mist 
ze echter het aanknopingspunt met het eindige, dus met de zintuiglijke we-
reldwerkelijkheid. Het begrip is te abstract. Daarom heeft zij het concrete ethi-
sche handelen nodig, dat wordt gevat in het begrip eros. Liefde verstaat Milbank 
altijd als eenheid van agapè en eros. Wanneer de liefde alleen wordt verstaan 
als agapè, zoals in het theologisch denken gemeengoed is geworden, wordt de 
relatie gedepersonaliseerd en is het object van de liefde een leeg begrip. Tegen-
over een abstract object ervaart men slechts koude liefde. Een onbepaald object 
oefent geen werkelijke aantrekkingskracht uit. Ongeïnteresseerde liefde, zoals 
we dat ook vinden in naastenliefde, noemt hij een onwaarachtige paradox. Alle 
liefde bevat namelijk, zo vindt hij, een element van eigenbelang. Theologisch 
noemt hij dat het eigenbelang van de heilsverwachting. De ‘leegte’ van de agapè 
moet worden ingevuld met de concreetheid van de eros, een gepassioneerd ver-
langen, door zintuiglijke aantrekkingskracht. De ervaring van heilsverlangen 
begint met zintuiglijke aardse waarneming; de erotische vormen wekken het 
ondefinieerbare liefdesverlangen. Zo wil ook Von Balthasar de concrete zin-
tuiglijkheid van het begrip eros tot uitgangspunt maken en agapè en eros samen 
tot een ongelaagde eenheid doen versmelten.
 Zowel het subjectieve gegeven van verlangen, waar Milbank de nadruk op 
legt, als het gegeven van de zintuiglijkheid als eigenschap van het object, is van 
belang voor het denken over muziek als gestalte. Het zijn immers de muzikale 
vormen die de luisteraar verleiden en waardoor de luisteraar in een nieuwe 
werkelijkheidssamenhang wordt getrokken. Tegelijkertijd zijn het deze zelfde 
vormen die het muziekstuk zijn eigen unieke werkelijkheid laat verwerkelij-
ken. De ongrijpbare inhoud uit zich hier in de vorm van de klank. Men kan 
niet over een abstracte werkelijkheid spreken zonder deze klinkende vormen. 
Dat brengt ons bij de fenomenologische inzet, zoals we die hanteren in het vol-
gende hoofdstuk, waar we de muziekstukken gaan beschouwen als klinkende 
gestalte.

Het sublieme en het schone

Parallel aan het discours over eros en agapè speelt het discours over het schone 
en het sublieme. In beide discussies is de zintuiglijkheid aan de orde. Kanti-
aans gezien wordt het sublieme namelijk opgevat als het vormeloze, terwijl het 
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schone als vorm geldt.91 Milbank ziet de overeenkomst tussen agapè en het su-
blieme in het feit dat beide het abstracte aanduiden, dat losstaat van het zin-
tuiglijke.92 In verband met muziek is dit thema van belang, omdat het volgende 
hoofdstuk een aantal voorbeelden laat zien van het sublieme in de muziek.93 
Eén van die voorbeelden is de rol van stilte, die de klank abstraheert. Toch moe-
ten we ons afvragen of die stilte wel gelijkgesteld kan worden met het vorme-
loze. Stilte maakt immers net zo goed als de klank deel uit van het muziekstuk. 
Daarom wil ik het sublieme niet opvatten als tegendeel van het schone, maar 
veeleer als een paradoxale variant ervan.
 Met het oog op het volgende hoofdstuk, waar Von Balthasars schoonheids-
begrip wordt toegepast op muzikale vormen, is het noodzakelijk de verhouding 
tussen het overkoepelende begrip schoonheid, dat de hele schepping betreft, 
en de concrete individuele gestalte of handeling nader te beschouwen.  Crockett 
en Milbank pleiten voor een integratie van het sublieme in het schone.94 Aan 
de hand van Milbank rek ik het positieve schoonheidsbegrip op, om ook het 
sublieme als paradoxale categorie binnen een breed schoonheidsbegrip te 
kunnen vangen. Mijns inziens geeft Von Balthasar die ruimte, juist omdat 
hij schoonheid transcendentaal opvat.95 Negatieve krachten hebben dan hun 
plaats binnen de principiële positiviteit van de werkelijkheid. Dat betekent dat 
het sublieme niet als radicaal tegenover het schone wordt opgevat, zoals sinds 
Kant het geval is.96 Zoals Milbank eros laat integreren in agapè, doet hij dat ook 
met het sublieme en het schone.97 Hij vormt daarmee een belangrijke brug om 
de sublieme vormen te verstaan binnen Von Balthasars omvattende schoon-
heidsbegrip. Anders dan Von Balthasar verstaat Milbank schoonheid niet als 
transcendentale, maar als esthetische categorie, die de tegenhanger is van het 
sublieme. Schoonheid is dus een minder fundamenteel begrip dan in de scho-
lastieke analogia entis-gedachte, zoals we die bij Von Balthasar vinden. Evenwel 
betekent dat, dat Von Balthasars wereldbeeld positiever is, omdat die wereld als 
schepping intrinsiek ‘schoon’ en ‘goed’ is. Dat blijft zo wanneer hij het schone 
definieert als fascinans et tremendum, de formulering die doorgaans voor het su-
blieme wordt gehanteerd. Het geeft wel aan dat Von Balthasar naar een breder 
schoonheidsbegrip toe wil, maar de schoonheid blijft leidend. 
 Milbank keert zich tegen de moderne en postmoderne scheiding van het su-
blieme en het schone,98 waarvoor Burke de aanzet gaf en die Kant voltrok, en 
noemt deze onkritisch.99 Terwijl het transcendente min of meer gelijk wordt ge-
steld aan het sublieme, neemt Milbank tegelijkertijd de moderne verschuiving 
waar richting het subjectieve en immanente. Door deze dubbele verschuiving 
wordt het transcendente geherdefinieerd. Waar het transcendente voorheen 
werd opgevat als de schoonheid van God, in termen van harmonie en propor-
tie, wordt het transcendente in het (post)modernisme een ondefinieerbare en 
onrepresenteerbare grootheid. De sublieme ervaring is een subjectieve ervaring 
die het besef van subjectiviteit opheft. Het subject stijgt boven zichzelf uit en 
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versmelt met het object. Die idee lijkt enerzijds verwant aan de middeleeuwse 
contemplatieve mystiek en anderzijds aan de postmoderne idee van ‘vergod-
delijking’ van de mens, die oneindige mogelijkheden krijgt.100 Maar eveneens 
komt het overeen met gestalte van Christus, zoals Von Balthasar die opvat; de 
godservaring (de ervaring van het ‘transcendente’) werd in Christus immers 
zowel object als subject, aldus Von Balthasar.
 Als het schone wordt opgevat als bepaling en het sublieme als het onbe-
paalde, zoals bij Burke101 en Kant,102 betekent dat dan dat in het moderne den-
ken het sublieme samenvalt met het transcendente en de schoonheid met het 
immanente ? Het lijkt er inderdaad op, wanneer beide concepten als antithe-
tisch ten opzichte van elkaar worden opgevat. Ze zijn dan elkaars negatie. Dat 
betekent dat alles wat schoon is niet subliem is en vice versa, zoals alles wat niet 
licht is donker is en vice versa. Het problematische aan die opvatting is dat, wan-
neer we het sublieme fascinans et tremendum noemen, het schone beide niet is. 
Het schone verwordt dan tot de categorie van het louter aangename, dat veel 
minder sterk is dan het fascinerende. Het aangename is Kants Zweckmäßigkeit 
ohne Zweck; het genoegen, dat niets toevoegt en overbodige opsmuk en decora-
tie is. Milbank wil terug naar een premoderne opvatting van het schone en het 
sublieme. Zoals hij de scheiding tussen agapè en eros onwaarachtig vindt, vindt 
hij de verwante scheiding tussen het sublieme en het schone ook onwaarach-
tig. Hij vindt een aanknopingspunt in de patristiek, waar deze twee nog niet 
antithetisch ten opzichte van elkaar worden beschouwd, maar dichotomisch 
als twee kanten van één medaille. Die medaille heet aantrekkingskracht of het 
fascinerende. Von Balthasar gaat dezelfde (premoderne) kant op. Milbank zet 
de noodzaak van het zintuiglijke verlangen voorop.

Where this [=de eenheid van het schone en het sublieme, OR] is denied, and 
the sublime is surrendered from the beautiful [...] than the passage to the 
sublime leads not to union with a living other, but to a dispassionate free-
dom which beckons us beyond encounter, to total fusion. And then either 
this lure of the sublime is the command of self-sacrificial duty-ethics as our 
commitment to a future we shall not live to see – or else this is a necrophiliac 
narcissism, in which we are beckoned by that of which we cannot be robbed, 
our own death, which is yet absolutely other, but only as the nihil.103

In tegenstelling tot Kant, die het sublieme radicaal scheidt van het schone, 
neemt Milbank zijn centrale stellingname in, dat ‘there is no beautiful, which is 
not also sublime [...] there is no sublime terminus except that which is opened 
up by a beautiful approach’.104 
 Von Balthasar spreekt niet over het sublieme en speelt het dus ook niet uit te-
gen het schone. Dat is ook niet mogelijk, omdat zijn schoonheidsbegrip trans-
cendentaal wordt opgevat: het heeft potentieel betrekking op alle zijnden; het 
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geldt fundamenteel de gehele schepping. Het sublieme kan dan weliswaar op 
esthetisch niveau al dan niet als tegendeel van het schone worden opgevat, in 
termen van transcendentalia is het niet aan de orde, omdat het schone daar een 
ontologisch begrip is. Het artistiek schone of sublieme maakt wel deel uit van de 
wereldwerkelijkheid, waardoor dit fundamentele schoonheidsbegrip kan wor-
den toegepast op kunstwerken, zoals muziekstukken. Maar juist op dit punt 
ligt de vraag naar het sublieme. Maakt het sublieme, opgevat als vormeloos en 
(betrekking hebbend op het) transcendent(e), deel uit van de wereldwerkelijk-
heid of heeft het begrip, dat zich op de grenservaring richt, slecht betrekking 
op het overstijgende ? Volgens Milbank heeft ieder object van schoonheid ook 
een ondefinieerbaar sublieme in zich. Dat is de reden dat ik in zijn denkmo-
del een overeenkomst zie met Von Balthasars schoonheidsbegrip, die ook het 
negatieve een rol laat spelen onder de grote paraplu van het transcendentale 
schoonheidsbegrip. Alleen zo kunnen we Von Balthasars gestalte-begrip toe-
passen op muziekstukken, omdat ook de muziek als fenomeen andere vormen 
bezit dan gedefinieerd kan worden vanuit de proportie en harmonie van het 
klassieke schoonheidsbegrip en toch openbaringsgestalte kan zijn.

Conclusie : Het muziekstuk als historisch kairos

Dit hoofdstuk probeerde het muziekstuk te verstaan als religieus fenomeen. 
Het zocht niet naar het gehalte van de religiositeit of spiritualiteit van het mu-
ziekwerk alsof het een inhoud betreft die in of achter de klank gezocht moet 
worden, maar naar de presente gestalte van het muziekstuk als een het alle-
daagse overstijgend fenomeen.105 Von Balthasars Gestalt-begrip (openbarings-
gestalte) biedt hiervoor aanknopingspunten. Juist dit theologische model 
vormt de basis voor het denken over muziekstukken, omdat het een aantal es-
sentiële noties in zich verzamelt. Het is een ‘totaalvisie’. Die totaalvisie komt 
vooral voort uit het analogieprincipe. De fundamentele inzet is de katholieke 
analogia entis: de zijnsanalogie. Het maakt zijn schoonheidsbegrip transcen-
dentaal van karakter. Het betreft dus geen artistiek-esthetisch begrip. De gehele 
zintuiglijke werkelijkheid heeft een esthetisch karakter, waarbinnen kunstwer-
ken weliswaar een bijzondere plek hebben, maar niet wezenlijk andere entitei-
ten zijn dan de andere zijnden. Dat opent meteen de weg om muziekstukken 
niet te zien als een afgesloten werkelijkheid die slechts relevantie heeft binnen 
de concertzaal, zoals een schilderij dat heeft in een museum, maar juist als een 
klankwerkelijkheid die op de voorgrond treedt te midden van alle andere gelui-
den in de wereld. Het maakt een fenomenologische benadering mogelijk, om-
dat we niet middels de vorm hoeven te zoeken naar de inhoud, maar de pre-
sentie en expressie van de vorm zelf bepalen de gestalte. Aldus bekritiseer ik 
de mimetische positie, omdat ik niet primair zoek waar het muziekstuk naar 
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verwijst, maar probeer te duiden wat zich direct aan ons toont. Voorop staat dat 
de formele gegevenheid samenvalt met de positiviteit. De inhoud is als eviden-
tie met de zintuiglijke vorm gegeven. Die vorm is een wereldlijke vorm, wat 
al een eerste antwoord is op de hoofdvraag naar het muziekstuk en zijn con-
text. Voor het verstaan van muziekstukken haalde ik drie noties uit het gestalte-
begrip naar voren. Dat zijn ongelaagdheid, manifestatie en paradox.
 Ten eerste is de gestalte een ongelaagde eenheid van vorm en inhoud. In-
garden helpt daarbij door met de accentuering van de ongelaagde eenheid van 
de uitvoeringsgestalte de verankering van de klinkende gestalte in de histo-
rische werkelijkheid te verzekeren. Gumbrecht doorbreekt (aan de hand van 
Hjelmslev) de aristoteliaanse dualiteit van vorm en inhoud, door de expres-
sie als uitgangspunt te nemen. Daarmee legt hij het accent op het wordings-
karakter (epifanie). Hoewel hij het met name beschouwt als een event, ligt bij 
Von Balthasar de nadruk sterker op de fysieke aanwezigheid. De eeuwigheid 
breekt in in de tijd; een ‘andere’ werkelijkheid manifesteert zich in de tijdruim-
telijke werkelijkheid van onze wereld en komt daaruit voort. Het is een teken, 
dat non- semiotisch is; het verwijst voornamelijk naar zichzelf, naar zijn eigen 
existentie, die in iedere uitvoering eenmalig en uniek is. Het tekort aan verwij-
zing wordt zo een positief gegeven.
 Dat brengt ons op het tweede, het werkelijkheidskarakter. Noch teken, noch 
symbool, is de gestalte vóór alles manifestatie. Dat wil zeggen dat het zich 
voordoet op een moment in de wereldwerkelijkheid, wanneer de gebeurtenis 
als ‘gebeurtenis’ kruist met het ‘schouwen’ van de waarnemer. Zowel aan sub-
jectzijde als aan objectzijde is er dus een voorwaarde nodig. De gestalte moet 
qua heelheid (integritas) en proportie gepast zijn voor deze werkelijkheid, maar 
ook de waarnemer moet er op het juiste moment oog voor hebben. Dat maakt 
de Ereignis van de gestalte tot een uniek en zeldzaam kruispunt; een historisch 
kairos, dat de werkelijkheid toont in een geïntensiveerde vorm.106 Dit model is 
vooral geschikt voor de performatieve kunsten, omdat zij zich als een eigen 
werkelijkheid ontvouwen binnen de historiciteit van de wereld en daarbij ge-
bruikmaken van de temporaliteit.
 Tegelijkertijd vormt dit kruispunt ook de paradox. Altijd zijn er twee tegen-
overgestelde partijen nodig die samensmelten tot één geheel: subject en object, 
vorm en inhoud. De inhoud ontledigt zich nagenoeg in de vorm. In ieder ge-
val smelten ze in zoverre samen, dat ze niet meer terug te determineren zijn; 
ze zijn ongescheiden en ongedeeld. Agapè en eros veronderstellen elkaar en het 
vormeloze sublieme manifesteert zich in de vorm van schone klank. Wat dit 
concreet betekent laat hoofdstuk 2 zien.
 Tot slot merk ik op dat de inzet bij het transcendentale schoonheidsbegrip 
een ‘brede’ inzet betekent. Het maakt de gehele wereldwerkelijkheid (waaron-
der de kunsten) tot potentiële schoonheidsgestalten, in de zin zoals Von Balt-
hasar het beschrijft. Potentieel, omdat de andere zijde ook nodig is, namelijk de 
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protestantse analogia fidei; de geloofsanalogie. Deze wordt gekleurd door een 
veel persoonlijker relatie tussen de mens en het goddelijke. Von Balthasar om-
kadert de zijnsanalogie met de geloofsanalogie. Vertaald naar het muziekstuk 
moet er een persoonlijke genegenheid zijn ten opzichte van het muziekstuk, 
een ‘gegrepen-zijn’. Dit komt tot stand door de aantrekkingskracht van de ui-
terlijke vorm (eros). De subjectieve betrokkenheid vormt de voorwaarde om 
tot een werkelijke schoonheidservaring te komen. Het muziekstuk trekt als het 
ware de luisteraar mee in zijn eigen tijdruimtelijke wereld. De synthese tus-
sen subject en object die zich hierbij kan voordoen, beredeneert Von Balthasar 
vanuit de godservaring van Christus. In de hoofdstukken over Taylor en Gada-
mer komt de betrokken verhouding tussen object en subject terug, zij het dat 
alle drie de denkers dat op een andere wijze beredeneren. De exclusief christe-
lijke openbaringsclaim van Von Balthasar zal onhoudbaar blijken, met name 
in Taylors analyse van de moderne cultuur in hoofdstuk 3.
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H O O F D S T U K  2

Sublieme schoonheid in klinkende 
gestalte

Inleiding

Von Balthasars theologische esthetiek leidt ertoe de formele gegevenheid van 
het individuele muziekstuk als uitgangspunt te nemen voor het verstaan van 
het religieuze van de muziek. De uiterlijke verschijningsvorm is het aankno-
pingspunt en niet de religieuze inhoud; we kozen immers niet voor het religi-
euze gehalte, maar voor de formele gestalte als religieuze dimensie. God toont 
zich in de zintuiglijke manifestatie van de gestalte van Christus. Analoog daar-
aan heeft het (instrumentale) muziekstuk ons niets meer en niets minder te 
vertellen dan de klank die het zelf manifesteert. Dit verstaan staat echter inge-
kaderd in de subjectieve betrokkenheid van de luisteraar op het kunstwerk. De 
affectieve relatie tussen de luisteraar en het muziekstuk heeft een parallel in 
de persoonlijke relatie tussen het goddelijke en de gelovige in de analogia fidei. 
De luisteraar is gegrepen door het stuk, hoort het op zijn eigen wijze en smelt 
samen met de tijdsoverstijgende werkelijkheid die het muziekstuk articuleert. 
Dat subjectieve aspect bepaalt de grens van een eenduidige interpretatie op ba-
sis van de objectieve vormkenmerken. Omdat Von Balthasar zich beperkt tot 
een fundamentele ontologie en kentheorie, zijn er typologieën nodig om tot 
verdere interpretatie te komen. Zijn esthetiek blijft te veel op een metaniveau 
hangen om het gesprek met de concrete zintuiglijke vormen van muziekstuk-
ken aan te gaan.
 Dit hoofdstuk beperkt zich tot muziekstukken van de muzikale hoofdper-
soon in dit boek, Olivier Messiaen (1908-1992). Twee delen uit het vroege werk 
L’Ascension (1933-34) en twee delen uit het latere werk Méditations sur le Mystère 
de la Sainte Trinité (1969) worden kort beschreven. Zij worden geïnterpreteerd 
vanuit een typologie van het muzikale sublieme, zoals Brillenburg Wurth die 
beschrijft. De vraag hoe de door haar gepresenteerde typen, voortbouwend op 
achttiende-eeuwse denkers, zich verhouden tot Von Balthasars transcenden-
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tale schoonheidsbegrip kwam reeds aan de orde. Aanvullend leg ik uit hoe ik 
deze typen, die niet als religieuze typen bedoeld zijn, hanteer als aanleiding om 
wel over religieuze typen te spreken. De reden om voor Brillenburg Wurths 
typologie te kiezen, wordt ingegeven door het gegeven dat zij de expressie van 
muzikale vormen, dus de formele gegevenheid van het zintuiglijke fenomeen, 
als uitgangspunt neemt voor een verdere duiding en niet de inhoud die door de 
componist is bedoeld of de betekenis die ‘achter’ het muziekstuk ligt.
 De terugkerende thematiek van de verhouding tussen het muziekstuk en 
zijn context komt naar voren door de in het muziekstuk gemanifesteerde wer-
kelijkheid in relatie tot haar formele gegevenheid te beschouwen. De door de 
muziek geëvoceerde werkelijkheid, die het alledaagse overstijgt, is geworteld in 
de zintuiglijke wereldwerkelijkheid, zo zal ik betogen in lijn met hoofdstuk 1. 
In dit hoofdstuk wordt dat echter aangetoond door muziekstukken te verstaan 
vanuit een concrete muzikale typologie. Behalve een theoretische inbedding 
van het sublieme in het schone, zal deze inbedding eveneens aangetoond wor-
den door een muzikaal voorbeeld. Het einde van het laatste deel van L’Ascension 
is namelijk niet alleen een goed voorbeeld van hoe een religieuze transcenden-
tie in zintuiglijke klank wordt gemanifesteerd, maar vooral van hoe het muzi-
kaal sublieme fenomenologisch kan functioneren als paradoxale categorie van 
het schone. De stilte die er ontstaat geldt paradoxalerwijze als religieuze pre-
sentie in de zintuiglijke werkelijkheid en geeft de relatie tussen de zintuiglijke 
wereld en de overstijgende werkelijkheid aan. 
 Het hoofdstuk begint met een korte introductie, waarin het verband tussen 
Messiaens muziek en Von Balthasars theologie wordt aangewezen. 

Von Balthasar en Messiaen : sublieme schoonheid

Sacramenteel karakter

Kars maakt de volgende karakterisering van het werk van de lutheraan Bach en 
de katholiek Messiaen:

Wenn Bach theologisch gesprochen als Musiker des Wortes betrachtet wer-
den kann – und das ist Messiaen auch, und wie sehr ! – muß [Messiaen] dar-
über hinaus als Musiker der ‘Sakramentalität’ der Kirche, der Kantor der 
schwindeln machenden Nähe Gottes betrachtet werden.1

Kars is niet de enige die een vergelijking maakt tussen Bach en Messiaen. De 
vergelijking wordt vaker getrokken omdat beide componisten een oeuvre ach-
terlieten dat een groot aantal muzikale genres en bezettingen bestrijkt, waar-
binnen het orgel een centrale plaats inneemt. Er is echter nog een ander punt 
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waar beiden elkaar raken, namelijk het feit dat er geen onderscheid valt te ma-
ken tussen de vorm en een religieuze inhoud. Beider werken kennen een een-
heid van vorm en inhoud die het sacrale als het ware ademt. Dat sluit aan bij 
het vorige hoofdstuk, met name bij de daar beschreven ongelaagdheid. Tege-
lijkertijd geeft het de opmaat voor het verstaan van muziek als religieus feno-
meen, zoals ik dat nastreef in deze studie. Kars verwoordt het met een citaat 
van Halbreich.

Es ist wichtig zu betonen daß die Musik Messiaens, wie die Bachs, eins ist, 
und das ein ‘Präludium und Fuge’ Bachs in gleich essentieller Weise sakral 
ist wie ein Orgelchoral, und ebenso eine ‘Etude de rythme’ oder ein ornito-
logisches Stück von Messiaen Gott mit eben jener Inbrunst verherrlicht, mit 
der die Geburt Christi oder seine Verklärung gefeiert werden.2

In Bachs tijd is er nog geen sprake van een scheiding tussen religieuze muziek 
en seculiere, zoals die heden ten dage wordt gemaakt. Het geloof was nog in 
mindere mate gefragmentariseerd en geïndividualiseerd. Geloof en kerk waren 
een integraal onderdeel van het dagelijks leven en het gehele wereldbeeld werd 
gekleurd door het geloofsstandpunt. Alle muziek, ook de kamermuziek, wordt 
gecomponeerd en uitgevoerd coram deo. Messiaen leeft echter in een twintigste-
eeuws Frankrijk en groeit op in een niet-religieus gezin. Zijn uitspraak dat hij 
‘als gelovige geboren is’ is evenwel beroemd.3 In de twintigste eeuw is de concer-
tante muziekpraktijk tamelijk strikt gescheiden van de kerkmuzikale praktijk. 
Liturgische muziek, opgevat als muziek voor de kerkelijke eredienst of mis, is 
door Messiaen nauwelijks gecomponeerd, hoewel een deel van zijn orgelwer-
ken voortkomt uit improvisatie in de liturgie. Toch geeft hij zijn concertante 
werken voor een groot deel expliciet religieuze titels mee of zelfs een liturgi-
sche connotatie, zoals de Trois petites liturgies de la Présence Divine en de Messe 
de la Pentecôte. Met name in het eerste geval staat het werk los van enige kerke-
lijk-liturgische functie of oorsprong. Dit komt door Messiaens opvatting van 
de ‘kosmische liturgie’, die ingegeven is door een natuurlijke theologie.4 Kars 
noemt Messiaen ‘“Liturg” der Eschatologie’ en ‘Kantor der Schöpfung’, waar-
bij de vogels en de sterren een bijzondere plek innemen binnen zijn oeuvre.5 Er 
is hier sprake van een scheppingstheologie, die tegelijkertijd het sacramentele 
karakter van de muziek benadrukt. Het is immers (zie Von Balthasar) de posi-
tiviteit van de schepping die het aanknopingspunt vormt waardoor een open-
baringsgestalte zich kan manifesteren binnen de tijdruimtelijke werkelijkheid. 
Het gegeven van die tijdruimtelijke inbedding maakt muziek analoog aan de 
eucharistie en de musicus aan de celebrerende priester. Wanneer de aartsbis-
schop van Parijs in 1995 Messiaen omschrijft als concelebrant in de liturgie,6 
doelt hij niet in de eerste plaats op Messiaens levenslange dienstbaarheid als 
organist in zijn Parijse parochiekerk, maar op dit sacramentele karakter van 
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Messiaens muziek; een ongelaagde eenheid van het goddelijke en het zintuig-
lijke. Hij beklemtoont de uniciteit van Messiaens muziek vanuit een theolo-
gische positie als een geheel nieuw muzikaal genre dat een nieuwe dimensie 
aan de rooms-katholieke cultus toevoegt die alleen door de muziek geopend 
kan worden. Omdat Messiaens muziek elementen uit vele verschillende cultu-
ren en tijden bevat en bovendien omdat hij zijn eigen rooms-katholieke geloof 
universeel invult, zou ik willen aanvullen dat Messiaens muziek niet slechts 
een dimensie toevoegt aan de rooms-katholieke religieuze ervaring, maar aan 
de religieuze en esthetische ervaring überhaupt, en daarom aan de menselijke 
aurale en levenservaring.7 Dat beoog ik ook wanneer ik spreek over muziek als 
religieuze dimensie.

Von Balthasar en Messiaen

Van Maas legt, in navolging van andere denkers,8 Messiaens muziek uit aan de 
hand van Von Balthasars theologie. Hij kenschetst enkele overeenkomsten. Zo 
waren beiden grote bewonderaars van Mozart. Vooral waren beiden tijdgeno-
ten9 en raakten ze diep verworteld in de thomistische theologie. Naast de aan-
dacht voor Thomas is bij beiden de beklemtoning van de natuurlijke theologie 
in sterke mate aanwezig evenals een zekere contemplatieve inslag. Op latere 
leeftijd was Messiaen zeer op de hoogte van Von Balthasars esthetiek en waar-
deerde hij hem als ‘de grootste van alle moderne theologen’.10 Von Balthasar wil 
terug naar een premoderne eenheid van religie, wetenschap en moraal. Messi-
aen lijkt eenzelfde soort eenheid te veronderstellen, waarin het componeren 
van muziek wordt gedacht als een eenheid van ambachtelijk werk en een religi-
euze akte. De omgang met de muziek integreert hij als vanzelfsprekend in zijn 
geloof, omdat het geloof het gehele leven doordrenkt. Bij beiden zijn muziek en 
religie dus geen private zelfstandige bereiken in het bestaan, maar ze vloeien lo-
gischerwijs in elkaar over.11 Dat leidt bij Von Balthasar enigszins geforceerd tot 
het standpunt dat theologische werken niet in de eerste plaats wetenschappe-
lijke werken zijn, maar ook ‘gestalten van schoonheid’ kunnen zijn. Als voor-
beeld noemt hij de werken van de kerkvaders, die in andere genres schreven 
dan het moderne wetenschappelijke, zoals vrije rapsodieën, belijdenissen en 
preken.12 Rationele kennis en intelligentie staan in dienst van de geloofserva-
ring; het intelligere staat in dienst van het credere. Messiaen lijkt eenzelfde soort 
standpunt te hanteren. Ook bij hem gaat het credere vóór alles. Ook zijn ratio-
nele compositorische werk staat in dienst van zijn geloof. Waar Von Balthasar 
de theologie één van de gestalten van schoonheid noemt, maakt Messiaen een 
omgekeerde beweging, door zijn muziek ‘theologische muziek’ te noemen.13

 De meest opvallende overeenkomst tussen Messiaen en Von Balthasar is te 
vatten in de term theologia gloriae. Zowel in de theologie van Von Balthasar als 
in het oeuvre van Messiaen ligt er een sterke nadruk op het mysterie van de 
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verheerlijking. Het christologische model van incarnatie, transfiguratie en he-
melvaart voert bij beiden de boventoon. Het lijden van de mens speelt wel een 
rol, maar duidelijk een ondergeschikte. Bij Von Balthasar is de betekenis van 
het kruis dat God en mens elkaar ontmoeten op een ultieme manier. Messiaen 
verklankt hier en daar de strijd van het aardse leven en zet dat bijvoorbeeld in 
een tweeluik naast de heerlijkheid van het eeuwige leven.14 In deze gevallen 
heeft echter altijd de verheerlijking het laatste woord. Dit is een opmerkelijke 
keuze in een eeuw waarin het begrip schoonheid danig onder druk komt te 
staan. Het meest tekenende voorbeeld is één van de meest beroemde verhalen 
uit de twintigste-eeuwse klassieke muziekgeschiedenis, dat Messiaen in 1941 in 
een krijgsgevangenenkamp de nieuwe compositie Quatuor pour la fin du Temps 
voor klarinet, viool, cello en piano componeert en uitvoert met medegevange-
nen in de winterse kou voor een zeer groot publiek van krijgsgevangenen en 
gevangenbewaarders. Juist in die tijd kiest Messiaen er niet voor menselijk lij-
den en pijn uit te drukken in wrange dissonantie, maar roept hij met kleurrijke 
klanken hemelse beelden op uit het boek Openbaring.15 De theologia gloriae uit 
zich mijns inziens bij zowel Von Balthasar als bij Messiaen in een katholiciteit 
die universaliteit benadrukt. Bij Messiaen door een synthese van muzikale vor-
melementen uit verschillende religieuze en muzikale tradities (hindoeritmes, 
Grieks metrum, gregoriaans, twintigste-eeuwse modi), terwijl Von Balthasar 
dat doet door in te zetten bij een fundamentele theologie, die schoonheid ver-
staat als transcendentale.
 Toch gaat het mij niet om de overeenkomsten in inhoudelijke geloofsstand-
punten. Dit boek wil immers focussen op de articulatie van de uiterlijke vorm, 
gebaseerd op Von Balthasars gestalte-begrip. Dat betekent dat het model niet 
exclusief van toepassing is op het werk van één componist, maar in beginsel 
op alle (instrumentale) muziek. De intentie van de componist zet ik juist tus-
sen haakjes door mijn uitgangspunt te nemen in de formele gegevenheid. Mes-
siaens muziek wil ik dus niet als religieuze muziek beschouwen op basis van 
een geïntendeerde inhoud, maar vanuit een grondhouding die muziek ziet als 
religieuze dimensie.16

Sublieme schoonheid

Van Maas concludeert dat Von Balthasars muziektheorie uiteindelijk niet be-
vredigt omdat ‘het christelijke moment in muziek wordt gedefinieerd ten koste 
van muziek’.17 Gezien de muzikale vormelementen vindt hij dat ‘de esthetiek 
van [Messiaens] muziek welhaast [lijkt] te schreeuwen om een beschrijving in 
termen van het sublieme’.18 In het vorige hoofdstuk verruimde ik Von Baltha-
sars schoonheidsbegrip al in de richting van het sublieme. Daar gaf ik al aan 
dat Von Balthasar breder denkt dan het moderne artistieke schoonheidsbe-
grip, dat sinds Kant en Burke als tegenstelling geldt voor het sublieme. Deels 
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is dat te verklaren doordat hij zijn schoonheidsbegrip behalve op het klassieke 
kalos-begrip ook stoelt op het bijbelse begrip kabôd-JHWH. Hoeps wijst er al 
op dat dit een breder begrip is dan het artistiek-esthetische begrip schoonheid, 
en wijst op Gods Herr-heit en Hehr-heit, die bijbels-theologisch ook een aspect 
van ‘angstaanjagendheid’ kent.19 Daarnaast kreeg het schone sublieme trekken 
doordat Von Balthasar het definieert als fascinans et tremendum.20 Mijns inziens 
echter staat het schoonheidsbegrip wel degelijk voorop, juist omdat het zich 
vertaalt in een eenheid van vorm en inhoud, waarbij de articulatie in een zin-
tuiglijke gestalte het onomkeerbare positieve gegeven is. Dit positieve gegeven 
wordt nooit opgeofferd ten gunste van haar radicale tegendeel, zolang het zin-
tuiglijk waarneembare fenomeen het uitgangspunt is.21

 Ik leg dit uit aan de hand van een voorbeeld. Het schone wordt klassiek op-
gevat als transcendentale. In de geschiedenis van de theologie, met name de 
scholastiek, is God opgevat als de hoogste vorm van schoonheid. Tegelijker-
tijd kent men echter het oudtestamentische beeldverbod.22 Hoe kan nu een on-
zichtbare God schoon zijn, als men hem slechts indirect kent, bemiddeld door 
openbaringsgestalten ? De immanente openbaringsgestalten, zoals de wereld 
(als schepping), maar ook de Schrift, of kunst, en in het bijzonder Jezus Chris-
tus, worden ‘schoon’ van gestalte genoemd, omdat ze niet zozeer een fysieke 
schoonheid (kunnen) hebben, maar vooral omdat ze een deel van de heerlijk-
heid van God in zich dragen of daar een afspiegeling van zijn (Von Balthasar: 
‘de glans daarvan uitstralen’). In een omgekeerde analogie zou men kunnen 
beweren dat, indien deze openbaringsgestalten schoonheid bezitten, God 
eveneens fysieke schoonheid zou moeten bezitten (of de Schoonheid zelf zou 
moeten zijn). Omdat Hij echter zowel het menselijke begrip als de zintuiglijke 
waarneembaarheid en het verbeeldingsvermogen te boven gaat, is het onmo-
gelijk zich een beeld van Hem te vormen. Hij is onzichtbaar. Zo geredeneerd 
is het bijbelse beeldverbod geen ontkenning van Gods schoonheid, maar arti-
culeert het de schoonheid juist op een sublieme wijze. De onzichtbaarheid van 
God is dan een paradox, namelijk een paradox van onzichtbare en onbepaalde 
fysieke schoonheid. Schoonheid heeft dus wel degelijk deel aan het transcen-
dente, als het sublieme wordt verstaan als paradoxale categorie van het schone. 
Vertaald naar muziek zou ik dat als volgt willen zeggen. Ook wanneer we over 
stilte spreken, zie ik dat als een (paradoxaal) zintuiglijk fenomeen, dat net zo 
goed als de klank deel is van de muziek. De formele gegevenheid muziek is het 
positieve gegeven, waar men niet achter terug kan gaan.
 De reden dat ik deze thematiek uit het eerste hoofdstuk weer opnieuw aan 
de orde laat komen, is niet alleen dat ik de sublieme vormen binnen het schoon-
heidsbegrip wil verstaan, maar dat ik bovendien het sublieme als religieuze ca-
tegorie wil verstaan. Milbank, die in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam, 
wordt door Shaw in zijn boek over de ontwikkeling van het sublieme herhaald 
in zijn streven het schone en het sublieme te verzoenen.23 Shaw benadrukt dat 
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het sublieme weliswaar een verstorende factor is in de geschiedenis van het 
schone, omdat het een contradictie vormt, maar dat het juist in de hoedanig-
heid van verstoring een modus is van het schone en geen uitzondering erop. 
Shaws opvatting van het sublieme als contradictie heeft zowel een parallel in 
Kants ‘vormeloze’ als in Brillenburg Wurths onbepaaldheid en Formwidrigkeit. 
Echter, in deze opvattingen verdringt het sublieme het schone tot het louter 
aangename. Milbank en Shaw pleiten juist voor een breder concept van het 
schone. 24 Het concept dijt uit en is niet slechts het doelloze aangename, maar 
maakt evenzogoed als het sublieme aanspraak op het transcendente. Hoewel 
Kant noch Brillenburg Wurth het sublieme zien als religieuze categorie, is er 
toch een sterke parallel met het sublieme als religieuze categorie, wanneer we 
uitgaan van een breed religiebegrip. Dat standpunt wordt uiteengezet door 
Crockett, wiens radicale opvatting van het sublieme ik afwijs, maar die wel een 
vruchtbare ‘theologie van het sublieme’ ontwerpt.
 Crockett volgt Tillich in zijn brede religiebegrip. ‘Our ultimate concern is 
that which determines our being and non-being.’25 Dat maakt ook de theologie 
tot een brede wetenschap ten aanzien van de menselijke ervaring van het ab-
solute: ‘to ask about the significance of anything in an ultimate or fundamen-
tal sense is to ask a theological question.’26 Dat gegeven leidt Crockett tot wat 
hij noemt een ‘formele theologie’. Hij wil door middel van een herlezing van 
Kant een postmoderne seculiere theologie ontwerpen, die zich richt op de re-
ligieuze vorm en geen theologie die wordt bepaald door vooraf ingenomen in-
houdelijke standpunten; kortom, een kritische theologie, die vragen stelt van-
uit de menselijke existentie.27 Crockett vat het sublieme evenals God radicaal 
op als het onkenbare en wil niet zoals Milbank en Von Balthasar het sublieme 
in dienst zetten van het schone.28 De waarde van Crockett zie ik in het gegeven 
dat hij het religieuze met Tillich definieert als de ‘dieptedimensie’.29 Crockett 
interpreteert dat onder invloed van het postmodernisme als volgt: ‘religion ap-
pears as the sublime.’30 Voor de esthetiek opent dat namelijk de weg om ook 
muziek als religieuze dimensie te verstaan. Zeker in een seculiere cultuur, waar 
muziek evenals religie de ‘diepte’ toont en antwoorden probeert te formuleren 
op de ultimate concern van de mens. De insteek van religie is dan niet een set van 
preposities, maar is vragend en zoekend naar het onbekende, wat Crockett het 
sublieme noemt. Dit zoeken gebeurt bij Crockett echter op basis van het for-
mele aspect van religie (dieptedimensie, ultimate concern) en niet vanuit inhou-
delijke vooronderstellingen. Dat vormt de overeenkomst met de zoektocht in 
dit boek, die inzet bij de muzikale vormaspecten en niet bij een vooraf geïn-
tendeerde inhoud aan de kant van de componist of van de luisteraar. Crocketts 
opvatting dat ‘the sublime [is] understood as the formlessness of pure form’ 
en ‘religion understood as the sublime, therefore, would exist at (as) the joint 
or hinge of this form, and theology then is the attempt to reflect theoretically 
on religion’31 onderschrijf ik en is in lijn met Brillenburg Wurths typologie van 
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een sublieme, die niet alleen een sublieme in, maar ook van de muzikale vorm 
wil zijn.32 Toch, en daar wijk ik af van Crockett, wil ik het sublieme niet als 
radicaal tegendeel van het zintuiglijke beschouwen, omdat iedere zintuiglijke 
vorm als positief gegeven gedragen wordt door het transcendentale schoon-
heidsbegrip. Dat geldt met name de muziek, waar paradoxale vormen voorko-
men, maar die zijn en blijven altijd integraal onderdeel van de muziek als zin-
tuiglijk fenomeen en breken of deconstrueren het niet tot een niet-fenomeen of 
niet-entiteit.
 Ik wil dit aantonen door enkele muzikale vormelementen te verstaan vanuit 
een typologie van het muzikaal sublieme. Eerst worden de twee laatste delen 
van Messiaens orgelwerk L’Ascension beschreven. Daarna licht ik drie modellen 
van het sublieme in de muziek toe, zoals Brillenburg Wurth die beschrijft, om 
ze vervolgens als verstaanssleutel voor Messiaen te hanteren met het oog op de 
thematiek van dit boek.

Messiaens L’Ascension en Méditations sur 
le Mystère de la Sainte Trinité

L’Ascension

L’Ascension: Quatre Méditations Symphoniques33 is een vroeg werk van Messiaen, 
namelijk uit 1933-34. Het dateert uit de tijd vlak voordat Messiaen begon met 
componeren in zijn eigen toonsoorten, de Modes à transpositions limitées, en be-
vindt zich daardoor op het verschuivingsvlak tussen de traditie van de Franse 
Romantiek en de latere werken met avant-gardistische vormen.34 Bovendien is 
het ontstaan vóór de Tweede Wereldoorlog. Het draagt een duidelijk bijbelse 
thematiek, namelijk het verhaal van Christus’ Hemelvaart. Ik wil echter juist 
niet inzetten bij deze inhoud op basis van de intentie van de componist, maar 
bij de expressie,35 waarbij de muzikale vorm leidend is en de (religieuze of spi-
rituele) inhoud bepaalt. Ik beperk me tot de delen III Transports de joie d’une âme 
devant la gloire du Christ qui est la sienne en IV Prière du Christ montant vers son Père.

Deel III: Transports de joie

Wanneer men spreekt over transcendentie en immanentie is daar traditioneel 
veelal een besef van een ‘boven’ en een ‘beneden’ mee verbonden. In de muziek 
wordt dit eenvoudigweg vaak uitgedrukt in een spel met toonhoogtes: hoog 
en laag. Het Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne36 
speelt voortdurend met deze gegevens. Het deel is opgebouwd uit drie delen: 
A, A’ en B. Tussen deze delen en ook tussen B en het slotakkoord bevinden zich 
snelle toccata-passages zonder maatindeling. Het stuk begint meteen met het 
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meest centrale motief, dat bestaat uit drie dalende akkoorden in het ritme kort-
kort-lang. Daarna klinkt er een pedaalsolo van zeven noten, uitlopend op een 
stralend consonant Fis-groot akkoord met een voorslag. Na een aantal staccato-
akkoorden op een zachter klavier wordt deze eenheid herhaald, waarna een 
uitgebreider aantal staccato-akkoorden volgt. Vervolgens wordt het beginthema 
van drie fortississimo akkoorden tweemaal omgekeerd en getransponeerd op 
liggende akkoorden, waardoor er een beweging omhoog ontstaat. Deze stij-
gende beweging wordt doorgezet in een aantal fortississimo akkoorden, tot-
dat de twee hoogste akkoorden in triolen worden herhaald, na een aantal rus-
ten vol spanning. Dat zorgt voor een echo-effect. De passage wordt afgesloten 
met een snel dalende toonladder en de lange pedaalnoot Cis. De hele omvang 
van het orgel lijkt in korte tijd bereikt, waar het hoogte en laagte betreft. Als 
tempo staat voortdurend ‘Vif’ (snel, levendig) genoteerd en als volume ‘ƒƒƒ’ 
(zeer sterk).
 De eerste snelle maatloze passage volgt. Het is eenstemmig, wederom op 
het zachtst klinkende klavier, maar nu worden verschillende volumes afgewis-
seld. Daardoor ontstaat er een dwingend en spanningsvol effect, waarna op 
volledig logische wijze opnieuw de vreugdevolle uitbarsting van het begin her-
haald wordt, zij het gemoduleerd (A’). De verhouding tussen de toonsoorten 
van de klavieren en die van het pedaal wijzigt steeds. Het stralende Fis-groot 
akkoord wordt een dissonant akkoord op a. Ten opzichte van het eerste deel 
(A) worden verschillende elementen uitgebreid. Naast het gebruik van ver-
schillende toonhoogtes wordt het pedaalthema een doorgaande beweging na 
het steeds zo kenmerkende grote akkoord met voorslag. Dat ondermijnt het 
karakter van dat akkoord als voorlopig einde. Immers, de beweging gaat elders 
gewoon door. Voorts wordt de passage met de twee hoge akkoorden die elkaar 
afwisselen uitgebreid. Er ontstaat als het ware een spel tussen de akkoorden en 
de rusten. Deze keer eindigt het deel op pedaaltoon Gis.
 Het tweede virtuoze maatloze tussendeel is niet meer eenstemmig, maar 
bestaat uit akkoorden. Wederom worden verschillende volumes afgewisseld. 
Een rallentando op zich herhalende akkoorden en tegelijkertijd een toevoe-
ging van sterke registers vormen weer een coherente verwachtingsvolle ver-
binding, nu naar deel B. B pakt het centrale thema van A weer op, alsmede de 
pedaalpartij. Nu echter worden ze niet na elkaar gespeeld, maar tegelijkertijd. 
Het motief van A wordt deze keer niet één keer, maar vier- en later vijfmaal 
achter elkaar gespeeld in verschillende transposities. De majestueuze liggende 
akkoorden zijn weer aanwezig, maar worden steeds meer verstoord door een 
obligate pedaalpartij, waarin voor het eerst zestiende noten verschijnen. Door 
al deze elementen intensiveert de ervaring van de muziek zich sterk in een (re-
latieve) complexiteit. Deel B is weer voor volledig orgel. Het einde van deel B 
wordt gevormd door snel opeenvolgende staccato-akkoorden. Is het tempo van 
het werk steeds ‘Vif’ geweest, hier schrijft Messiaen zelfs ‘Plus vif’ voor en voor 
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het derde maatloze deel ‘Encore plus vif’. In dit unisono deel is de ervaring van 
duizeling het grootst, door de snelheid en door het snel afwisselen van toon-
soorten. De coda wordt gevormd door een zich vertragende stijgende lijn, die 
uitloopt op het omgekeerde beginmotief, waarvan het laatste akkoord het slot-
akkoord vormt. Daaronder wordt een pedaaltoon geplaatst, die het stuk weer 
een stralend einde geeft met consonant Fis-groot. Een robuust stuk met een 
grote massa aan klank en snelheid, dat in een stralende climax eindigt.

Deel IV: Prière du Christ

Het volgende deel, Prière du Christ montant vers son Père,37 is het slotdeel van 
L’Ascension en is een stuk van grote schoonheid. Waar het Transports de joie met 
het vormeloze en angstaanjagende directe noties van het sublieme oproept, 
hebben we hier op het eerste gehoor te maken met de harmonie van een ul-
tieme en intense schoonheid. In Nietzscheaanse termen is het Transports de joie 
dionysisch van karakter en het Prière du Christ apollinisch. Het stuk gaat niet 
door overweldiging onze verstandelijke of verbeeldende vermogens te boven, 
maar wel in zijn sereniteit, die uitloopt op een schone stilte, die ik subliem 
noem, en die deel is van het stuk.
 Messiaen haalt het opschrift van dit deel uit het zogenaamde hogepriester-
lijk gebed uit Johannes 17: ‘Père, ... j’ai manifesté ton nom aux hommes... Voilà que je ne 
suis plus dans le monde; mais eux sont dans le monde, et moi je vais à toi.’ Hiermee is er 
duidelijk een mimetisch uitgangspunt aanwezig, al wil ik die inhoud hier tus-
sen haken zetten. Het opstijgende gebed van Christus wordt verklankt in een 
in verschillende fasen stijgende melodie van cis1 tot d3 die extreem langzaam, 
met gevoel en plechtig (‘extrêmement lent, ému et solennel’) klinkt en wordt 
begeleid door langzame akkoorden die soms lang blijven liggen. Wisselingen 
in volume zijn uiterst beperkt, waardoor het stuk overzichtelijk en begrijpe-
lijk blijft voor de luisteraar. Het stuk eindigt op ‘a simple seventh chord which 
seems to have no end,’38 omdat het in de stilte oplost. Deze stilte maakt deel uit 
van het stuk. Het slotakkoord staat namelijk genoteerd over drie volledige over-
gebonden maten en een vierde maat waarin het akkoord nog een achtste noot 
klinkt, waarna anderhalve tel rust volgt. Die stilte staat niet slechts in de parti-
tuur genoteerd, maar ook het klankeffect is er evenredig aan. De klank vloeit 
erin over alsof het gebed in de eeuwige rust wordt opgenomen. Het wordt een 
gebed zonder (hoorbaar) end: de maatstreep aan het slot passeert onhoorbaar.

Een aantal algemene muzikale elementen valt op. Ten eerste de tegenstelling in 
karakter tussen deel III en deel IV en hun volgorde (het rustige deel het laatst). 
In het derde deel valt de ondetermineerbaarheid voor het oor op, die wordt ge-
vormd door een combinatie van excessieve snelheid en complexiteit, en ver-
der de grote kracht in volume en tempo. Maar met name hebben beide delen 

Definitief.indd   61Definitief.indd   61 08-05-2014   09:37:2808-05-2014   09:37:28



62

een heel eigen slot, die ieder op eigen wijze grensmomenten vormen tussen 
het muziekstuk en de werkelijkheid daarbuiten. Om die te duiden introduceer 
ik eerst een drietal modellen van het sublieme in de muziek, die Brillenburg 
Wurth heeft ontwikkeld.

1  /  b r i l l e n b u r g  w u r t h :  h e t  s u b l i e m e  
i n  d e  m u z i e k

Brillenburg Wurth vindt de closure-in-transcendence in Kants opvatting van het 
sublieme problematisch. Dat is de uiteindelijke oplossing van een aanvanke-
lijke ervaring van pijn in een positief gevoel van verlichting. Zij keert zich tegen 
Kant en presenteert een nieuwe invulling van het sublieme, namelijk als ‘an 
undecided experience of two conflicting feelings of pain and pleasure at once’.39 
In het licht van Von Balthasars Gestalt-begrip is dit eens te meer interessant, 
omdat het raakt aan een ongelaagdheid, wellicht ook aan de integratie van het 
negatieve (sublieme) in het positieve (schone), maar daarmee loop ik op de 
zaken vooruit. In ieder geval is de pijn geen aanleiding of verwijzing naar de 
uiteindelijke verlichting, maar pijn en verlichting zijn zijde en keerzijde van 
één en dezelfde ongelaagde ervaring. Er is echter ook een verschil. Von Baltha-
sar heeft het over de objektive Evidenz wanneer hij spreekt over de ongelaagde 
gestalte, terwijl Brillenburg Wurth over de subjectieve kant (ervaring) spreekt. 
Toch zullen we verderop zien dat de aard van het kunstwerk en de ervaring di-
rect op elkaar betrokken zijn. De door Brillenburg Wurth gepresenteerde on-
gelaagde ervaring van pijn en genoegen tegelijkertijd leidt tot een ontwerp van 
een esthetiek van de onbepaaldheid. Het conflict tussen genoegen en pijn is 
onoplosbaar, dus oneindig. Daarmee wordt de narratieve structuur van de es-
thetische ervaring van het sublieme opengebroken, wat voorzichtig raakt aan 
Gumbrechts presentie-opvatting die wil breken met de klassiek-westerse her-
meneutische traditie.
 Brillenburg Wurth vindt onder meer aansluiting bij de pre-kantiaanse Britse 
auteurs over het sublieme en bij de Duitse Romantiek. Haar onderzoek heeft 
zowel betrekking op het sublieme in en van de muziek als op de ‘muzikaliteit 
van het sublieme’.40 Hier is het eerste van belang. Drie van de zeven modellen 
van het sublieme die zij presenteert, blijken vruchtbaar om in gesprek te bren-
gen met Messiaens muziek. Het eerste komt uit het achttiende- en negentiende-
eeuwse Britse denken over esthetiek, de andere twee uit de Duitse Romantiek.

Drie modellen

Het eerste model dat Brillenburg Wurth beschrijft, is dat van de onbepaaldheid 
(‘indeterminacy’).41 Het is ontleend aan het achttiende-eeuwse Britse  denken 
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over het artistieke sublieme. Het keert zich tegen het principe van mimesis. 
Terwijl schilderkunst een concreet object kan nabootsen, wekt muziek sug-
gestieve gedachten en gevoelens op.42 Deze zijn niet concreet en kunnen door 
iedere luisteraar anders worden ingevuld. Dat de onbepaaldheid en obscuri-
teit van deze gedachten en gevoelens suggesties opwekt die niet eenduidig zijn, 
hoeft niet als een tekort te gelden. De incompleetheid en onzekerheid stimule-
ren namelijk de verbeelding. Zo krijgt de absentie van een concrete invulling 
een positieve waarde. In dit model is er inderdaad geen sprake van mimesis 
in de strikte zin van ‘nabootsing van uiterlijke vormen’. Toch hebben we te 
maken met een verwijzing. Muziek kan verwijzen naar iets. Dat ‘iets’ is echter 
ook vaak het onbekende of de oneindigheid. Brillenburg Wurth neemt Ushers 
‘Mighty Unknown Want’43 als pars pro toto voor dit standpunt. Het betekent dat 
er wel degelijk structurele verwantschap is tussen muziek en iets wat buiten de 
muziek ligt, namelijk een onbepaalde grootheid als een emotie of een onbe-
kende goddelijke kracht. Die verwantschap bestaat dan uit het onbekende of 
onbepaalde.
 Het tweede model is afkomstig uit die Romantiek en kan gevangen worden 
in het woord ‘Sehnsucht’.44 De beste illustratie die Brillenburg Wurth geeft, is 
die van de mens die voortdurend achter de maan aan loopt, terwijl de afstand 
tussen mens en maan altijd dezelfde blijft. Sehnsucht is het romantische ver-
langen om datgene te bereiken, waarvan men weet dat het onbereikbaar is en 
zal blijven. Sehnsucht kan worden vertaald als nostalgie: gefrustreerd verlangen. 
Een verwachting die niet gehonoreerd zal worden en daarom doelloos en gren-
zeloos is. In de muziek vertaalt zich dit, aldus Brillenburg Wurth, in muziek 
met een open einde. Dat betekent dat de verwachting doorgaat tot achter het 
slotakkoord. Het slotakkoord vormt niet het bevredigende antwoord dat de 
harmonische ontwikkeling veronderstelt. Een andere mogelijkheid is dat er als 
het ware een spel wordt gespeeld met rusten en ‘onverwachte’ noten, zodat de 
hoorder niet bedacht is op het einde van een muziekwerk en de dubbele maat-
streep onverwacht gepasseerd is.
 Het derde en laatste model heet ‘Excess’.45 Het meest boeiende element hier-
van is de Formwidrigkeit. Dit element komt voort uit het negentiende-eeuwse 
virtuozendom in de muziek, waar namen als die van Liszt en Paganini mee sa-
menhangen. Formwidrigkeit is een vorm van het doorbreken van het reguliere en 
conventionele. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe muzikale technieken die wer-
den ontwikkeld, zoals nieuwe modi, het gebruik van glissandi in piano muziek 
en ook Thalbergs zogenaamde driehandentechniek op de piano. Wat centraal 
staat is het overweldigende klankeffect. De natuurlijke grenzen van toonsoor-
ten en van fysieke menselijke inspanning lijken te worden overschreden. De 
akkoorden en passages zijn door het oor moeilijk te bepalen en te contextua-
liseren binnen de bekende systemen. Excessieve snelheid zorgt voor een mi-
raculeus, bovenmenselijk effect. Deze categorie draagt niet in eerste instantie 
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een mimetisch element in zich. Hooguit zou men kunnen beweren dat het ex-
cessieve en goddelijke van de componisten en van de uitvoerende musici ver-
wijst naar het transcendente of het goddelijke scheppingsvermogen. Het gaat 
in dit model in eerste instantie om het sublieme van de muziek in plaats van 
het sublieme door of in de muziek. Dat wil zeggen dat het muzikale effect, of de 
expressie van de muzikale vorm, in zichzelf subliem is en alleen naar zichzelf 
verwijst.
 Om Messiaens genoemde werken te duiden, beperk ik mij tot deze drie mo-
dellen van het sublieme. Alle modellen bevatten een paradoxaal element in 
zich, wat voor het sublieme kenmerkend is. Ik duid de modellen in het vervolg 
aan met de woorden ‘het onbepaalde’, ‘Sehnsucht’ en ‘Formwidrigkeit’. Met de 
keuze voor deze modellen zijn andere modellen niet uitgesloten. Zo speelt bij-
voorbeeld ‘stilte’ als model van het sublieme ook een rol bij Messiaen als een 
manifestatie van het transcendente.46 Stilte kan echter ook als een type van 
Formwidrigkeit gezien worden, namelijk als muzikale expressie die met zichzelf 
in tegenspraak is. Dat licht al een tipje op van de sluier van hoe het grensmo-
ment van Prière du Christ, dat in stilte eindigt, subliem genoemd kan worden.

2  /  l’a s c e n s i o n  

Transports de joie: interpretatie

Bekeken tegen de achtergrond van de drie noties van het sublieme valt met-
een een aantal dingen op in het Transports de joie. Het volledige orgel, met veel 
boventoonrijke registers, poneert een overweldigend effect. Met name de vir-
tuoze maatloze passage vóór de coda vormt een schoolvoorbeeld van het su-
blieme in de muziek.47

 Deze passage kan in eerste instantie begrepen worden vanuit het concept 
van het onbepaalde. De combinatie van een hoog tempo en een snelle wisse-
ling van toonsoorten zorgt ervoor dat de hoorder het stuk niet gemakkelijk 
in conceptuele schema’s kan determineren en er door overweldigd wordt. De 
muziek refereert aan wat voor de hoorder vreemd en onbekend is. Als we ech-
ter de muziek als ongelaagd fenomeen zien, waarin de inhoud niet wordt be-
middeld door de vorm, maar er sprake is van een directe ontlediging van de 
inhoud in de vorm, kunnen we een stap verder gaan door te beweren dat de 
muziek niet aan het onbekende refereert, maar er zelf een manifestatie van is. 
Het klinkend effect zelf is immers het onbepaalde: de mysterieuze gestalte. Het 
concept van het onbepaalde overlapt hier met dat van het romantische virtuo-
zendom. De musicus wordt tot aan de grenzen van zijn technisch kunnen ge-
dreven, hoewel er in dit geval geen sprake is van fysieke onmogelijkheid. Mes-
siaen breekt wel met traditionele harmonische wetten waar het de toonsoorten 
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betreft, hoewel die ontwikkeling in vergelijking met zijn latere werk hier nog 
beperkt blijft. Van echte Formwidrigkeit is dan ook geen sprake, hoewel de gren-
zen van het vormeloze al worden opgezocht.
 In de tweede plaats kan het Transports de joie op basis van de muzikale expres-
sie verstaan worden vanuit het model van de Sehnsucht. Het stuk speelt voort-
durend met de noties van hoog en laag. Dalende motieven worden afgewisseld 
met stijgende motieven. De hoge akkoorden in triolen, die als een echo-effect 
herhaald worden, lijken door te willen breken naar iets nóg hogers, maar blij-
ven in zichzelf hangen. Inhoudelijk komt dat voort uit de thematiek van de 
 Hemelvaart, die immers ook alles van doen heeft met ‘boven’ en ‘beneden’.48 
De vraag of er daadwerkelijk sprake is van Sehnsucht, kan men alleen beant-
woorden als de inhoud toch wordt meegewogen. Interpretatie op basis van de 
muzikale vorm alleen blijft in dit geval te willekeurig.
 De volledige titel van het stuk luidt Transports de joie d’une âme devant la gloire 
du Christ qui est la sienne en het opschrift, afkomstig uit Kolossenzen 1, 12: ‘Ren-
dons grâces à Dieu le Père, qui nous a rendus dignes d’avoir part à l’héritage des Saints 
dans le lumière,... nous a ressuscités et fait asseoir dans lez cieux, en Jésus Christ.’ Een re-
ligieuze parallel van Sehnsucht is alleen verdedigbaar als we deze teksten mee la-
ten wegen. Hoewel dit model niet als religieuze categorie bedoeld is, verplaats 
ik haar toch in die richting op basis van het brede religiebegrip van Crockett/
Tillich, dat muziek in een correlerende verhouding zet met de menselijke ulti-
mate concern. De ziel, die in dit muziekstuk subject is, lijkt zichzelf van vreugde 
te buiten te willen gaan. Toch is zij beperkt door de grenzen van het imma-
nente, die in dit geval gevormd worden door muzikale regels en de natuurlijke 
wetten van klank. De heerlijkheid van de ziel is weliswaar afkomstig van Chris-
tus, maar bereikt de mystieke eenheid met Christus niet. Zij zoekt de grenzen 
op, maar is niet in staat met haar eigen middelen over die grenzen heen te gaan. 
Dat maakt het verlangen onbevredigd. De expressie van dat gevoel komt bij-
voorbeeld naar voren in de hoge echo-akkoorden aan het einde van A en van 
A’. Hemelbestormend gaat de ziel tekeer, om terug te keren naar de diepte. De 
akkoorden verstommen uiteindelijk in de rusten, omdat het muzikaal grootst 
haalbare effect lijkt te zijn bereikt. De grens naar het transcendente wordt niet 
overschreden. Het verlangen wordt niet bevredigd. De muziek vindt niet de 
volmaking waar het naar streeft. De subtiliteit van het volgende deel zal ons 
wat dat betreft verder brengen dan het geweld van dit deel.
 Wat dit deel betreft, zien we dat de interpretatie veel subjectiever wordt als 
de vooraf geïntendeerde inhoud meeweegt. Anderzijds, wanneer men zich be-
perkt tot de muzikale vormen, wordt de interpretatie noodzakelijkerwijs min-
der concreet, omdat de concrete beleving subjectief is; zij wordt ingevuld door 
de individuele luisteraar. Twee van de drie modellen van Brillenburg Wurth 
kunnen helpen het Transports de joie te interpreteren op basis van de expressie 
van de muzikale vorm. Ten eerste het onbepaalde. Het stelt een ondefinieerbare 
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transcendentie present. De muzikale vorm is zelf ‘onbepaald’. Het manifesteert 
klank die door haar complexiteit en snelheid niet nader te duiden is. Het aspect 
van onbevredigd verlangen werkt anders. Het onbevredigende effect kan wor-
den gehoord op basis van de formele klankaspecten, maar alleen als de meege-
geven inhoud meeweegt. Die interpretatie is echter niet slechts subjectief. De 
lading van het religieuze verlangen naar een mystieke eenheid – die uiteindelijk 
niet wordt bereikt – komt voort uit de muzikale vormen. De klanken wekken 
niet slechts een verlangend gevoel bij de hoorder, maar het verlangen is ook 
intrinsiek in deze muziek gemanifesteerd; de muziek zelf verlangt naar vol-
ledigheid, die ze niet bereikt. De gestalte van de muziek vormt hier een zijns-
analogie met de ervaring van de luisteraar, waarbij subject en object nagenoeg 
samensmelten in een religieuze parallel van Sehnsucht; een verlangen, dat nét 
niet bevrediging geeft.

Prière du Christ: Interpretatie

Eerder in dit hoofdstuk pleitte ik voor een integratie van het sublieme als para-
doxale categorie in een breed schoonheidsbegrip. Met het muzikale voorbeeld 
van het Prière du Christ doe ik hetzelfde via de fenomenologische weg. Messi-
aen maakt in hoge mate gebruik van contrasten in de muziek; luid en zacht, 
hoog en laag, snel en langzaam zorgen voor een op het eerste gehoor contra-
dictoir effect. Vanuit de inhoud geredeneerd kan het stuk behalve als naboot-
sing van het opstijgend gebed, ook beschouwd worden als manifesterende ver-
klanking van Christus’ Hemelvaart. Het woord ‘montant’ in de titel heeft dan 
betrekking op ‘Christ’ en niet op ‘Prière’, wat ook beter past binnen het geheel 
van L’Ascension. De stilte waarin het stuk oplost, is dan een sublieme transcen-
dente stilte. De stilte van het hoogste en heiligste, dat niet in woorden en beel-
den, maar evenmin in klanken uit te drukken is. De zintuiglijk waarneembare 
mens Jezus stijgt op naar de transcendente werkelijkheid van bij zijn Vader. De 
akkoorden naderen steeds meer die hoge, ongrijpbare werkelijkheid, totdat ze 
verdwijnen in het onzichtbare en onhoorbare.
 Ik constateerde dat er in Transports de joie geen werkelijke Formwidrigkeit waar 
te nemen was. Het grensmoment echter van muziek naar stilte in dit deel zou 
ik juist wel vanuit dit concept willen begrijpen. De schone muziek krijgt na-
melijk een sublieme vorm in het tegendeel van klank, in de stilte. Toch klinkt 
deze overgang niet als een breuk. De transformatie van geluid naar stilte wordt 
niet als tegenstelling ervaren, maar is vanzelfsprekend en het enig mogelijke 
logische vervolg na de voorafgaande akkoorden. Schoonheid en sublimiteit 
staan niet tegenover elkaar, maar liggen in elkaars verlengde. Fenomenologisch 
vloeien hier verschillende categorieën van het schone in elkaar over: het serene, 
het plechtige, het heilige en de sublieme stilte.49 Het sublieme kan, zo bezien, 
nooit een paradoxale categorie van het schone zijn, omdat in de (ervaring van 
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de) muziek klank en stilte niet contradictoir tegenover elkaar staan. Stilte is 
binnen een muzikaal kunstwerk in het algemeen niet de negatie van klank, 
maar er juist een integraal onderdeel van.50 De rusten zijn evenzogoed deel van 
de muziek als de noten. In dit geval betreft het een sublieme categorie, omdat 
de stilte de klank voorgoed transformeert, zonder naar haar terug te keren.
 Bij Brillenburg Wurth speelt stilte, naast de Formwidrigkeit, ook een rol in 
het model van Sehnsucht. Als de stilte het muziekwerk verhevigt, blijkt dat niet 
de klank zelf heviger wordt, maar de verwachting van de luisteraar. Een be-
kend voorbeeld is het enige tijd uitstellen van een slotakkoord. De luisteraar 
verwacht een bepaald akkoord, terwijl het verlangen naar de realisatie van dat 
akkoord, en het bijbehorende gevoel van ontspanning en bevrediging, wordt 
uitgebuit door een extra lange pauze. Een dergelijke stilte werkt als een con-
trasteffect met de klank. In dit geval gaat het echter om een ander soort stilte. 
Dit is niet de stilte voor het slotakkoord, maar erna. Het akkoord lost erin op. De 
meest adequate term is dat de muziek de stilte opheft. Opheffen heeft dan een 
dubbele betekenis. In de eerste plaats heft stilte de klank op, omdat het haar te-
gendeel is; de klank verdwijnt. In de tweede plaats brengt het de ervaring van 
de schoonheid van de muziek op een hoger plan, de luisterervaring intensi-
veert zich. Object en subject smelten samen. Vanwege deze dubbele opheffing 
kan deze stilte het beste als muzikale sublieme vorm beschouwd worden. Su-
bliem, omdat het hier om de paradoxale notie gaat dat de stilte het hoogste deel 
is van de muziek. De stijgende melodie, die het voortdurende verlangen om het 
transcendente te bereiken representeert, zet zich onhoorbaar voort in de stilte. 
Daarom is hier naast Formwidrigkeit ook sprake van verlangen. Dit verlangen 
kan echter niet zonder meer gelijkgesteld worden aan de romantische Sehn-
sucht, dat een onbevredigd verlangen is. Hier lijkt het verlangen dat de muziek 
oproept – in tegenstelling tot het vorige deel –wel bevredigd te worden, name-
lijk in de stilte. De muziek is niet langer gefrustreerd door haar gevangenschap 
binnen de muren van de immanente klankwetten, zoals in het Transports de joie. 
Bovendien lijkt er sprake van een religieus verlangen, gezien de esthetisch-reli-
gieuze momenten van Van der Leeuw. Wat zich hier namelijk manifesteert, als 
wij de kunst vanuit een breed religiebegrip van ultimate concern benaderen, is 
wat Van der Leeuw beschrijft als het fenomeen van ‘verabsolutering’. De kunst 
raakt hier aan het absolute, omdat stilte de absolute grens aan klank stelt.

Eenheid van religie en kunst is noch te denken, noch te wenschen. Men zou 
dan beide moeten verabsoluteeren; verabsoluteerde religie is mystiek, vorm-
loos, geluidloos; verabsoluteerde kunst kan men niet meer zien of hooren. 
De ware kunst is aan de overzijde, ‘Musik, nicht mehr Tonkunst’. [...] In het 
zwijgen ontmoeten religie en kunst elkander, doordringen ze elkander. Dat 
wil zeggen: religie en kunst zijn evenwijdige lijnen, die elkander slechts in 
het oneindige kruisen. Die elkander vinden in God.51
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Maar ik zet nog een stap verder. De gestalte van het muziekstuk is immers een 
zelfstandige entiteit, die los van de verwijzing naar de Hemelvaart of een opstij-
gend gebed ook naar zijn eigen vorm verwijst. Levinson zegt:

Art is creative in the strict sense, that it is a godlike activity in which the art-
ist brings into being what did not exist beforehand – much as a demiurge 
forms a world out of inchaote matter. The notion that artists truly add to the 
world, in company with cake bakers, house builders, lawmakers and theory 
constructers, is surely a deep-rooted idea that merits preservation if at all 
possible.52

Ieder muziekstuk (of beter: iedere individuele muziekuitvoering) voegt als 
klankfenomeen iets nieuws toe aan alle klanken in de wereld. De kunstenaar 
geldt hier als mede-schepper. De ongelijkheid binnen de analogie is dat God 
ex nihilo schept en de demiurg uit voorhandenzijnd (noten)materiaal. Het on-
omkeerbare werkelijkheidskarakter van de balthasariaanse gestalte wordt hier 
bevestigd met het oog op kunst.53 Iedere uitvoering van een muziekstuk voegt 
iets toe aan de menselijke gehoorservaring of, breder gezegd, aan levenserva-
ring en aan de zijnsorde. Historisch gezien heeft Messiaen met het gebruik van 
zijn zeven modi,54 hoewel niet alle oorspronkelijk van hem, een nieuwe ge-
hoorservaring toegevoegd aan de westerse klassieke muziek. Daarnaast com-
bineert hij als eerste verschillende technieken als Indiase ritmes en vogelgelui-
den. Messiaens muzikale taal voegt iets toe aan de muziekgeschiedenis tot aan 
de tijd waarin hij componeerde, wat nog niet eerder gehoord was. Dat stand-
punt wordt geradicaliseerd wanneer we het toepassen op ieder afzonderlijk 
muziekstuk of zelfs op iedere afzonderlijke uitvoering van een stuk, omdat ie-
dere uitvoering anders is.55 Iedere musicus, ieder orgel en alle andere contextu-
ele elementen, zoals het publiek en de ruimte, zullen iets nieuws toevoegen aan 
de gehoorservaring. Daardoor is er sprake van voortdurende herschepping van 
wat eens geschapen is door de componist. Toch beperk ik mij in dit boek tot 
het muziekstuk en richt ik mij niet op de enkele uitvoering, omdat het muziek-
stuk de structuur van alle individuele uitvoeringen verzamelt. Juist die struc-
tuur (expressie van vorm en substantie) is mijn uitgangspunt.
 Uitgaande van de expressie van de vorm van het Prière du Christ stuiten wij op 
een boeiend aspect van Formwidrigkeit. Het muziekstuk als zodanig voegt dus 
iets nieuws toe aan de wereld, namelijk een nieuwe, nog nooit eerder gehoorde 
klankstructuur of -textuur. Het Prière du Christ maakt echter juist de omgekeerde 
beweging dan het fenomeen muziekstuk als zodanig doet, volgens boven-
staande beschrijving. Waar het stuk iets toevoegt aan de zintuiglijke ervaring 
in de wereld, is het in dit stuk juist de klank die de wereld verlaat in de uitein-
delijke stilte. De klank wordt niet toegevoegd, maar juist opgeheven. De luister-
ervaring is weliswaar steeds nieuw, maar het is een ervaring die analoog is aan 
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de Hemelvaart, waar het zintuiglijke plaatsmaakt voor het geestelijke. Het roept 
een gevoel van het niet-wereldse of niet-zijn op, namelijk de sublieme stilte; het 
trekt de luisteraar mee in een sublieme werkelijkheid. Het sublieme element van 
dit stuk verwijst niet naar een transcendente ‘andere’ wereld, maar stelt haar als 
sublieme schoonheid in werkelijkheidskarakter present. De stilte gebeurt hier als 
een event of Ereignis. Het grensmoment van de slotmaten van dit stuk ontvouwt 
de stilte als een sublieme schoonheid te midden van de klank in de wereld.

3  /  m é d i t a t i o n s  s u r  l e  m y s t è r e  d e  
l a  s a i n t e  t r i n i t é

We maken een sprong van pakweg 35 jaar en komen met de Méditations sur le 
Mystère de la Sainte Trinité (1969)56 in een andere wereld terecht. Gedurende die 
35 jaar heeft Europa een tumultueuze geschiedenis doorgemaakt en heeft ook 
Messiaens leven de nodige fasen doorlopen. Messiaen wordt in deze tijd alom 
erkend als een internationaal vermaard componist, al stamt dit werk nog uit 
de tijd voordat hij zijn grote opera Saint François d’Assise en zijn laatste en om-
vangrijkste orgelcyclus Livre du Saint Sacrement componeert. Toch zitten we al in 
een heel andere muzikale klankwereld, waarvan Messiaen de kiem al voor de 
Tweede Wereldoorlog legde. Ook hier duidelijk een werk met een religieuze in-
tentie, gebaseerd op teksten uit de klassieke belijdenisgeschriften en op teksten 
van Thomas van Aquino. Een overeenkomst tussen dit en het vorige, meer bij-
bels georiënteerde stuk is beider meditatieve karakter, waar de respectievelijke 
titels al op wijzen.

Deel V: beschrijving

Deel V uit de Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité kan worden gezien als 
het hart van deze negendelige orgelcyclus. De delen zijn alle naamloos, hoewel 
aan dit deel vaak de titel Dieu est immense, Dieu est éternel, Dieu est immuable wordt 
gegeven, ingegeven door de opschriften boven de verschillende muzikale the-
ma’s. Terwijl alle delen van L’Ascension stuk voor stuk een organische eenheid 
vormen, heeft dit werk een zogenaamde mozaïekstructuur. Deze structuur is 
kenmerkend voor veel latere werken van Messiaen. Keym beschrijft die struc-
tuur als ‘een origineel vormconcept dat een middenpositie inneemt tussen de 
barokke vormen van losse delen en het Wagneriaanse doorgecomponeerde 
muziekdrama’.57 De muziek klinkt als allemaal korte op zichzelf staande een-
heden, die na elkaar worden gespeeld. Omdat de partituur de structuur het 
duidelijkst weergeeft, neem ik die als uitgangspunt.
 Door de mozaïekstructuur is alleen de aanblik van de partituur al geheel 
anders dan bij de delen van L’Ascension. De gehele cyclus wordt ingeleid met 
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een uitleg over Messiaens langage communicable,58 waarop een groot deel van 
de afzonderlijke meditaties gebaseerd is. Kortgezegd komt het erop neer dat 
Messiaen – geïnspireerd door het verhaal van het vinden van de steen van 
Rosetta in 1799, die een onbekende hiërogliefentaal bevatte – een eigen noten-
alfabet ontwerpt, waarbij elk van de 26 letters van het Latijnse alfabet een vaste 
combinatie van toonhoogte en notenwaarde heeft. Zo is bijvoorbeeld iedere 
‘A’ een achtste noot a1 en iedere ‘Z’ een kwartnoot f0. Eveneens ontwerpt hij 
enkele vaste melodieformules voor grammaticale vervoegingen, evenals voor 
de werkwoorden avoir en être. Tot slot heeft hij een vast muzikaal thema dat 
God representeert (‘thème de Dieu’), dat soms ook wordt omgekeerd en dan 
hetzelfde betekent. Door dit systeem vormen woorden een onvoorspelbare 
en grillige melodie, die evenals gesproken taal klinkend tot gehoor worden ge-
bracht. Waar L’Ascension nog tamelijk intuïtief gedacht is, lijkt hier een meer ra-
tioneel construct aan ten grondslag te liggen. Ieder deel wordt dan ook ingeleid 
met een uitgebreide uitleg.
 In deel V worden Gods attributen weergegeven door middel van vaste mu-
zikale thema’s. Het deel bestaat uit achtereenvolgende korte eenheden, die ik 
gemakshalve ‘secties’ noem.

Méditations, Deel V

– ‘Dieu est immense’: het eenstemmige thème de Dieu.
– ‘Dieu est éternel’: flonkerende en verblindende akkoorden in veel kleu-

ren.59

– ‘Dieu est immuable’: akkoorden in plechtig timbre, in een hindoeritme 
F60 dat schoonheid en vrede symboliseert.

– ‘Le Souffle de l’Esprit’: een snel unisono thema met omkering. Dit thema 
wordt elders gebruikt voor de Vader en de Zoon, uit wie de Geest voort-
komt. Vervolgens trillende akkoorden boven fragmenten van het God-
thema, onderbroken door een snel draaiende éénstemmige beweging.

– Alle bovenstaande secties worden herhaald in dezelfde volgorde, zij het 
getransponeerd, verlengd en gevarieerd.

– ‘Le Père tout puissant’: drie langzame akkoorden, eindigend met een 
 pedaaltoon.

– ‘Notre Père’: zes akkoorden in de rechterhand, op een liggend akkoord 
op een zacht klinkend klavier en pedaal.

– ‘Le Soufle de l’Esprit’: een lange toccata van staccato-akkoorden, boven 
het zich herhalend en ontwikkelend Thème de Dieu.

– ‘Dieu est éternel’: fonkelende akkoorden in uiteenlopende kleuren.
– ‘Le Père tout puissant’ en ‘Notre Père’ worden getransponeerd herhaald.
– ‘Dieu est amour’: zachte romantische harmonisatie, afgesloten met de 

roep van de geelgors.61 
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Het verschil met de partituur van L’Ascension is evident. In L’Ascension staat er 
een titel boven ieder deel, gevolgd door een bijbelse of liturgische tekst. Ver-
volgens staan er registratie-aanduidingen aan het begin, registratie- en klavier-
aanduidingen rond het notenschrift, een tempoaanduiding en een doorgaand 
notenschrift tot aan de dubbele maatstreep. In deel V van de Méditations is dit 
alles ook te zien, met uitzondering van een titel en een opschrift. Maar er is 
meer. Naast de genoemde inleiding op het gehele stuk geeft Messiaen voor ie-
der van de negen delen eveneens een inleiding. Boven ieder ‘partje’ binnen de 
hierboven beschreven secties vinden we de naam van het betreffende thema 
(bijvoorbeeld ‘(le Souffle de l’Esprit)’). Omdat de meeste partjes maar kort zijn, 
zorgt dat voor veel tekst tussen de noten. Een tweede consequentie van deze 
korte stukjes is dat de registratie- en klavieraanduidingen veel uitgebreider zijn. 
Daarnaast staan er vingerzettingen, maar dat is een technische noodzakelijk-
heid. Tot slot staat de naam van de vogel, die aan het eind klinkt, vermeld als 
‘(Bruant jaune)’ (geelgors). Het is opvallend dat in de laatste sectie een Bijbel-
tekst vermeld staat uit Johannes 15, 13: ‘(Et Jésus dit: “Il n’est pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.”)’. Deze tekst staat niet boven deze sec-
tie, maar tussen het eerste en tweede systeem notenbalken, dus als aanwijzing 
midden in de muziek. Samenvattend is er wel sprake van een doorgaand noten-
schrift tot aan de dubbele maatstreep, maar het schrift lijkt steeds onderbroken 
te worden door tekstuele aanwijzingen en toevoegingen, wat de aanblik frag-
mentarisch maakt. Het grote verschil met L’Ascension is dat deze aanwijzingen 
niet beperkt blijven tot aanwijzingen die direct betrekking hebben op de muzi-
kale uitvoering, zoals registratie- en klavieraanduidingen, en tempi. Zowel de 
titels van de behandelde thema’s en van het onderhavige vogelgeluid als de bij-
behorende Bijbeltekst, staan tussen de notensystemen of -balken vermeld.

Interpretatie

De muziek van Messiaen is compact. Van onderlinge samenhang tussen de mo-
zaïekdelen binnen één compositie is slechts tot op zekere hoogte sprake, om-
dat de verschillende secties tamelijk zelfstandige eenheden zijn en blijven. De 
thema’s blijven op zichzelf staan, met uitzondering van de sectie ‘Le Souffle de 
l’Esprit’, waar het thema van de Geest en het thème de Dieu (nauw verwant aan 
het thema dat elders in de Méditations ook voor de tweede persoon van de trini-
teit gebruikt wordt)62 door elkaar heen lopen. Messiaen wil daarmee uitdruk-
ken dat de Geest uit de Vader en de Zoon voortkomt, waarmee hij uitdrukking 
geeft aan het westerse filioque. Dit is een duidelijk voorbeeld van een uitdruk-
king van een buitenmuzikaal gegeven, in dit geval van een theologische leer-
regel. Andere mimetische elementen in dit stuk worden gevormd door de uit-
drukking van ‘le Souffle de l’Esprit’, waarin de wind of de adem van de Geest 
letterlijk wordt nagebootst met een overweldigende snelheid in een eenstem-
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mige toccatavorm, zoals we die ook in het Transports de joie horen. Ook de dub-
bele en viervoudige trillers werken aan dit effect mee. Voor ‘Dieu est éternel’ 
gebruikt Messiaen in het slotakkoord de lange notenwaarde van een hele noot. 
Een derde voorbeeld van nabootsing en verwijzing is de uitdrukking van ‘Dieu 
est amour’; een aangename langzame harmonie in een zachte, zoetgevooisde 
registratie. Tot slot is het geluid van de geelgors ook een onmiskenbare repre-
sentant van mimesis. Toch blijft de interpretatie vanuit het mimesisprincipe 
onbevredigend. Ze verdiept de luisterervaring enigszins, maar de samenhang 
tussen de goddelijke attributen, het vogelgeluid en een leerstelling uit een belij-
denisgeschrift blijft onhelder.
 Ingarden stelt in zijn muziekfilosofie niet de eis van onderlinge samenhang 
tussen de delen in een muziekwerk.63 Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd. 
Samenhang is er immers altijd in zekere zin, al is het maar in muzikaal idioom 
of toonsoort. Ook in dit werk is Messiaens kenmerkende vocabulair duidelijk 
van begin tot eind hoorbaar. Toch is deze samenhang maar heel beperkt en 
wordt het stuk met name bepaald door fragmentarisatie, doordat alle secties 
redelijk op zichzelf lijken te staan. De getoonzette attributen van God hangen 
weliswaar samen, maar niet in een narratief of logisch geheel.64 Ingardens posi-
tie van ongelaagdheid helpt dit muziekstuk te verstaan. Het ontbreken van een 
narratief element doet een permanent ‘nu’ ontstaan,65 waarin zich steeds iets 
nieuws manifesteert in de klank. De traditionele harmonische of melodische 
progressie is afwezig. Een kairos-moment van ‘nu’ in de tijd wordt voortdurend 
ingekleurd. De muziek gebeurt als een directe aanwezigheid; communiceert 
een nieuwe werkelijkheid van statische elementen. De eigen klankwerkelijk-
heid van het muziekstuk ontvouwt zich als een Ereignis of een event in de tijd-
ruimtelijke werkelijkheid van de wereld. De noties van verwachting, spanning 
en ontspanning, die in traditionele klassieke westerse muziek veelal bepalend 
zijn, lijken geen rol te spelen. Als een gestalte manifesteert zich een statische 
presentie die door de klank als tijdgebonden vehikel aanhaakt in de wereld-
geschiedenis.
 Hoe verhoudt zich dat nu tot de modellen van Brillenburg Wurths sublieme ? 
Deels zou ik de vorige paragraaf over het Prière du Christ kunnen herhalen. Ook 
hier vinden we bijvoorbeeld het overweldigende effect van het onbepaalde. Er 
blijft echter veel onhelder, met name de samenhang. Maar juist dat aspect zou 
ik onder het ‘onbepaalde’ als model van het muzikale sublieme willen scharen. 
Het mysterie wordt hier ofwel bepaald door de ondoordringbare intentie van 
de componist, dan wel door het mysterie dat eigen is aan het fenomeen muziek, 
dat alleen zichzelf betekent of manifesteert. In ieder geval reflecteert het het 
dubbele karakter van het sublieme; de muziek is tremendum et fascinans tegelij-
kertijd. De manifestatie van een statische presentie van het onbepaalde in een 
zintuiglijk-tijdelijke werkelijkheid maakt dit stuk tot een sublieme gestalte, al is 
er in dit geval niet een duidelijke religieuze duiding noodzakelijk op grond van 
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de formele kenmerken. Tot een religieuze duiding van de mozaïekstructuur als 
zodanig kom ik in hoofdstuk 6. Eerst richten we ons op deel I uit de cyclus van 
Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité, om een nog sterker voorbeeld te ge-
ven van de onmiddellijkheid van muzikale manifestatie dan we in deel V al te-
genkwamen.

Deel I: beschrijving

De eerste meditatie van de Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité brengt het 
thema van de taligheid naar voren. Dit deel is opgebouwd door middel van 
Messiaens langage communicable. Ook dit deel bestaat, evenals deel V, uit een ge-
componeerd mozaïek, hoewel de structuur eenvoudiger is.
 Het belangrijkste thema wordt eenstemmig fortississimo geëtaleerd. Dit is 
het vaste thema van de muziek van de sterren (‘thème du chant des étoiles’) en 
bestaat uit drie muzikale frasen. Dit thema is gebaseerd op getallen die ont-
leend zijn aan de omlooptijd van de planeten rond de zon.66 Het thema wordt 
tweemaal gevarieerd. In de eerste variatie wordt het thema gespeeld op het 
hoofdklavier van het orgel, terwijl er een melodisch contrapunt op een zachter 
klavier klinkt. In de tweede variatie klinkt het thema in het pedaal met contra-
puntische akkoorden in beide handen. Na deze inleiding komt het lange hoofd-
segment, dat wordt gevormd door de langage communicable, waarbij de muziek 
de volgende tekst letterlijk uitdrukt:

Père vers les personnes procédant du Père. Il a paternité, spiration.
Père vers le principe sans principe. Il a ne pas être d’un autre c’est avoir 
 innascibilité être inengendré. Père. Inengendré.

De woorden die hier niet onderstreept staan, zijn letter voor letter weergege-
ven, waarbij iedere letter bestaat uit een vaste combinatie van toonhoogte en 
notenwaarde. Het woord ‘Père’ is steeds weergegeven door het thème de Dieu, 
de vervoegingen van avoir en être door een vaste melodische formule en de hier 
onderstreepte preposities eveneens door vaste melodische formules die wor-
den bepaald door de bijbehorende naamvallen. Ook de ontkenning (‘ne ... pas’) 
bestaat uit een vaste melodische formule van twee tonen. Deze zinnen vor-
men een onafgebroken en lange melodie, die voortdurend wordt begeleid door 
een tegenstem. Na het laatste ‘Père’, dus nadat voor de laatste keer het thème de 
Dieu klinkt, worden de eerste tien noten van het beginthema (thème du chant des 
 étoiles) viermaal in het pedaal gespeeld met fortissimo akkoorden in de handen. 
Na een korte virtuoze stijgende lijn van akkoorden besluit het stuk met de laat-
ste uitdrukking van het woord ‘inengendré’. Waar de tekst voortdurend in een 
tweestemmige beweging klonk, klinkt dit laatste woord in het pedaal, met vo-
lumeaanduiding ƒƒƒƒ.67 Dezelfde volumeaanduiding is voorgeschreven voor 
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de begeleidende legato gespeelde akkoorden. Messiaen vermeldt dat de tekst 
die de muziek articuleert is ontleend aan de Summa Theologiae van Thomas van 
Aquino (boek 2 ‘De Trinitate’, vraag 33 ‘de persoon van de Vader’, artikel 4 ‘con-
clusie’):

Par rapport aux Personnes qui procèdent de lui, le Père se notifie ainsi: paternité et 
spiration; en tant que ‘Principe qui n’a pas de principe’, il se notifie ainsi: il n’est pas 
d’un autre: c’est là précisément la propriété d’innascibilité par le nom d’Inengendré.

Interpretatie

De langage communicable levert een belangrijk inzicht op als we spreken over de 
ongelaagde expressie van de muziek. In de partituur van dit deel is er ten op-
zichte van deel V een extra tekstueel element te vinden. Boven de noten zijn na-
melijk de Latijnse letters, die de betreffende letters representeren, toegevoegd. 
Als gevolg daarvan zijn er in de partituur dus twee parallelle taalsystemen te 
zien, die tegelijkertijd gehanteerd worden, zoals ook de steen van Rosetta de-
zelfde tekst in het Grieks, het Egyptisch en in hiërogliefenschrift naast elkaar 
bevatte. Hoe verhouden zich beide systemen ?
 De noten verwijzen niet naar de letters, noch omgekeerd, omdat zowel de 
lettertekens als de notentekens representatie zijn van één en dezelfde tekst (van 
Thomas) en taal (het Frans). Beide tekensystemen verwijzen in eerste instan-
tie naar klank – de letters naar de klank van gesproken taal, de noten naar de 
klank van de melodie – en indirect naar de betekenis. Zodoende komt de be-
tekenis van beide systemen overeen, namelijk als de betekenis (signifié) van de 
woorden van Thomas van Aquino. De klank verschilt echter en wij willen juist 
niet naar betekenis zoeken, maar naar presentie. Spelen nu de toegevoegde let-
ters een andere rol in de uitvoering van het muziekstuk dan de noten ? De no-
ten worden immers ‘uitgevoerd’, terwijl de tekst niet wordt uitgesproken, zoals 
bij vocale muziek. Anderzijds lijken de Latijnse letters eenvoudigweg te zijn 
toegevoegd om de musicus bewuster te maken van de directe uitdrukking van 
de tekst in de muziek. De tekensystemen werken dus weliswaar op verschil-
lende manieren, maar dragen toch allebei functioneel bij aan de expressie van 
de muziek. Dat is voor mij reden om geen principieel onderscheid te maken 
tussen deze twee taalsystemen in termen van vorm en betekenis.
 Discursieve tekst is doorgaans directe uitdrukking van concrete ideeën 
of gevoelens, terwijl muziek suggestief is. In dit geval is de muziek niet 
suggestief of onbepaald te noemen, zoals in deel V. Deze muziek wil namelijk 

–  uitzonder  lijk – door middel van het muzikale alfabet eveneens direct uitdruk-
king zijn van ideeën en concrete woorden. Er is hier dan ook geen sprake van 
het sublieme als onbepaaldheid of als Formwidrigkeit. Het bepalende verschil 
tussen discursieve (gesproken of geschreven) taal in tekst en letters enerzijds 
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en deze muzikale taal anderzijds, is dat de tweede experimenteel gevormd is, 
terwijl de eerste aan evolutie onderhevig is en berust op conventie.68 Daarom 
is deze muzikale taal niet algemeen bekend en zal zij niet worden herkend 
door de toevallige luisteraar. Maar ook dat neemt niet weg dat wij dit avant-
 gardistische experiment als iedere andere gesproken taal kunnen opvatten als 
een systeem dat woorden in directe communicatie tot klinken brengt, zoals 
spraak. Echter, het bevat een veel directere expressie dan gesproken taal, omdat 
er geen betekenis achter woorden gezocht hoeft te worden, omdat die zich in 
de klank ongelaagd manifesteert.
 Wanneer we de noten als een expressief taalsysteem beschouwen, dat on-
middellijk concrete ideeën uitdrukt, kunnen we aansluiten bij wat ik bij deel 
V constateerde en zelfs een stap verder zetten. De mozaïekstructuur van deel 
V riep een voortdurend ‘nu’ op, omdat er geen sprake was van een narratieve 
eenheid binnen een deel, zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is in de delen van 
L’Ascension. Dit effect doet zich echter in deel I sterker voor door het gebruik 
van de langage communicable. Deze taal zorgt namelijk voor de afwezigheid van 
een logische melodische progressie. De klassieke westerse narratieve structuur 
en harmonisatie van een muziekwerk wordt doorbroken doordat het karakter 
van de langage communicable voor een grillige en onvoorspelbare melodie zorgt. 
Iedere volgende toon is niet een vanuit harmonie of melodie logisch gedacht 
vervolg op de voorgaande noot, maar wordt bepaald door een extern aspect 
(de tekst van Thomas). Het ritme is eveneens onvoorspelbaar, omdat zij niet 
door een intra-muzikale logica bepaald wordt. De muziek is wel aan contra-
puntische regels gebonden in de wisselwerking tussen melodie en tegenstem, 
maar de melodie zelf, die het uitgangspunt vormt, is onvoorspelbaar en slechts 
bepaald door de volgorde van de letters in de tekst van Thomas die niet als mu-
zikale expressie gecomponeerd is. De notie van verwachting lijkt uitgescha-
keld, omdat er geen intra-muzikale logica aan ten grondslag ligt; iedere vol-
gende toon is niet logischerwijs te verwachten vanuit de voorgaande.
 Samengevat kunnen we hier om twee redenen spreken van onmiddellijk-
heid en manifestatie. De tekst is onmiddellijk present in de klank. Zij ontledigt 
zich in haar. Bovendien wordt er niet naar betekenis verwezen, zoals discur-
sieve taal wel doet. De muziek wordt niet omgebogen tot discursieve taal en 
de muzikale klank niet gereduceerd tot betekenisvolle tekst. Uit beide ‘talen’ 
die in de partituur parallel lopen (of eigenlijk klanksystemen, want het betreft 
immers dezelfde Franse taal), lijkt Messiaen het beste te willen halen. De direct-
heid van het manifeste van de muzikale taal wordt gecombineerd met het be-
tekenisvolle van de discursieve taal. Hier doet zich de paradox voor dat de bete-
kenis niet word bemiddeld, maar zich direct en ongelaagd manifesteert. Tekst 
en muziek vallen letterlijk samen.
 Zorgt deze kruisbestuiving er nu voor dat het onbekende, waar de mu-
ziek symbolisch naar verwijst, onmiddellijk toegankelijk wordt ? Of, van de 

Definitief.indd   75Definitief.indd   75 08-05-2014   09:37:3208-05-2014   09:37:32



76

andere kant bezien, heeft de discursieve taal nu betrekking op de niet-zicht-
bare realiteit ? Om hier antwoord op te kunnen geven, moeten we toch naar 
de aard van Thomas’ tekst kijken. De tekst heeft namelijk ook betrekking op 
een niet-zichtbare transcendente realiteit (‘eerste persoon van de triniteit’, 
‘vaderschap’, ‘vergeestelijking’). Het betreft religieuze taal bij uitstek, die welis-
waar het zakelijke karakter van de scholastiek draagt, maar symbolisch van 
aard is. Deze symboliek geeft al aanknopingspunten voor een ervaring van di-
recte presentie en onbepaaldheid. De muzikale vorm van de langage communi-
cable versterkt dat nogmaals. Een goed voorbeeld is het woord ‘inengendré’ aan 
het eind van dit deel, na de korte onderbreking van het viermaal herhaalde 
thème du chant des étoiles. Nadat het woord ‘inengendré’ al heeft geklonken, na-
genoeg aan het einde van het lange hoofddeel, wordt het woord nog eenmaal 
met grote nadruk herhaald. Gespeld eigenlijk – al geldt dat voor de hele tekst. 
Messiaen zet het woord kracht bij door het ƒƒƒƒ in het pedaal te herhalen. 
Alsof hij met stemverheffing nog één keer duidelijk wil zeggen dat God niet 
geschapen is.
 Ook dit kan verstaan worden als Formwidrigkeit. Het niet-geschapen zijn van 
God wordt uitgedrukt in een door Messiaen eigenhandig geschapen muzikale 
‘taal’. God manifesteert zichzelf, aldus de tekst, in vaderschap en vergeestelij-
king. Beide abstracte termen worden echter hier gevat in concreet klinkende 
manifestatie. De laatste zin sublimeert dit op tekst-niveau, door te stellen dat 
God zich manifesteert door de eigenschap niet geschapen te zijn. Naast deze 
paradox in de tekst voltrekt Messiaen de paradox nogmaals door dit niet-mani-
fest zijn van God te manifesteren in de klinkende gestalte. De analogie tussen 
God en dit muziekwerk stopt bij de waarneembare gestalte. De muziek is zin-
tuiglijk waarneembaar en God niet. Op geen enkele andere wijze dan op para-
doxale wijze kan de muziek door haar vormeigenschappen analoog zijn aan 
het niet-manifeste. Als de tekst betrekking zou hebben op de tweede persoon 
van de triniteit zou dat anders zijn, omdat de Zoon een waarneembare gestalte 
had. Hier is er echter sprake van een paradoxale analogie of – in esthetische 
termen – een Formwidrige manifestatie.
 Toch lijkt Messiaen juist in deze laatste uitdrukking van ‘ingengendré’ te-
gen de grenzen van zijn eigen geschapen taal aan te lopen. De enige wijze om 
het woord kracht bij te zetten is door middel van een groot volume, omdat 
de langage communicable geen andere muzikale middelen bevat doordat zij en-
kel uit een éénstemmige melodie bestaat die volledig is gedetermineerd door 
de tekst. Het volledige orgel is de grootst mogelijke stemverheffing, maar de 
tekst kan daardoor zichzelf niet transcenderen op de wijze zoals dat in Prière 
du Christ gebeurde, vanwege de strikte regels van de langage communicable. Dat 
brengt ons weer bij het hoofdpunt van dit hoofdstuk: de muziek transcendeert 
niet zichzelf, maar stelt het transcendente present in zijn eigen zintuiglijke ma-
nifestatie.
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Conclusie : Klinkende gestalte als manifestatie 
van sublieme schoonheid

Langzamerhand vinden we een spoor, dat wijst op een verstaan van Messiaens 
muziek als klinkende manifestatie van sublieme schoonheid, die tracht het 
transcendente onmiddellijk te tonen. In deze opvatting bemiddelt de muziek 
niet door middel van symbolisering, maar leiden de muzikale vormen naar een 
manifestatie-opvatting, die een stap verder gaat dan het symbool en onmiddel-
lijk is. De muziek verstaan we dan vanuit het gestaltebegrip van Von Balthasar.
 Voorop staat de positiviteit van de formele gegevenheid van muziek, Von 
Balthasar volgend. Dat neemt niet weg dat paradoxale muzikale aspecten zoals 
stilte ook een plek hebben. Sterker nog, zij vormen juist vaak de expressieve 
aspecten die aan het transcendente raken, omdat zij de absolute grenzen van 
het fenomeen muziek opzoeken. Een typologie als die van Brillenburg Wurth 
is noodzakelijk om Von Balthasars ontologische schoonheidstheorie handen 
en voeten te geven, omdat haar muzikaal sublieme inzet bij de formele muzi-
kale aspecten. Hoewel Brillenburg Wurth op basis van een achttiende-eeuws 
spreken over het sublieme niet het religieuze beoogt, openen de door haar ge-
presenteerde concepten toch een parallel spreken over een religieus sublieme 
of sublieme schoonheid, juist omdat het raakt aan het absolute en onkenbare. 
Zo manifesteert het Prière du Christ een transcendente stilte in een immanente 
werkelijkheid door de grens tussen klank en stilte te ontkennen. Hierdoor ma-
nifesteert zich het gans andere kenotisch in de zintuiglijke werkelijkheid. Het 
sublieme karakter van Transports de Joie wordt veeleer bepaald door het onbe-
paalde als esthetische categorie. Dat geldt in versterkte mate voor deel V van 
de Méditations, waar de (afwezigheid van) samenhang het onbepaalde element 
vormt, wat leidt tot een tijdloos ‘nu’ dat zich gedurende het stuk ontvouwt. De-
zelfde directheid zien we in deel I. Daar wordt zij veroorzaakt door een kunst-
matige samenvoeging van aspecten uit de discursieve taal en de manifestatie 
van klank. Dat laatste voorbeeld blijft echter zwak, omdat het te artificieel ge-
dacht is. De ‘taal’ wordt niet door traditie of conventie gedragen en blijft daar-
door te veel op zichzelf staan. De mozaïekstructuur, zoals we die vinden in 
de Méditations, komt terug in hoofdstuk 6. Een vraag die hier blijft liggen met 
betrekking tot het voortdurende ‘nu’ dat deze structuur oproept, is die naar 
het theologische spanningsveld tussen verwachting en reeds presente openba-
ring. Een ander aspect dat in hoofdstuk 6 aan de orde komt, is dat van de vele 
‘grensmomenten’ tussen de secties, die een ervaring van overweldiging oproe-
pen.
 Niettemin zijn dit vier voorbeelden van hoe muziek te interpreteren is als 
manifestatie, op basis van de expressieve vormen. De religiositeit blijft achter-
wege in zoverre zij traditioneel wordt opgevat als ‘inhoud’ van het kunstwerk, 
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omdat we juist de intentie van de componist en de uitleg erbij tussen haakjes 
zetten. De religiositeit of spiritualiteit van het muziekstuk – breed opgevat als 
de eigen klankwereld van het muziekstuk die het alledaagse transcendeert – is 
dan haar manifestatie zelf, verstaan in de lijn van een balthasariaanse geïncar-
neerde gestalte. Zij is ongelaagd en maakt onmiddellijk deel uit van de zintuig-
lijke wereldwerkelijkheid. Ze staat er niet los van, maar komt eruit voort. Het 
absolute kan door haar worden gearticuleerd in de tijdruimtelijke werkelijk-
heid. Dat is een eerste antwoord op de esthetische opvatting van muziek, die 
haar separeert en isoleert door haar in een afgesloten werkelijkheid te presen-
teren. De paradoxale vormen van de sublieme schoonheid tonen echter dat de 
klankwerkelijkheid zich niet laat isoleren in conceptualiteit. Waar dit hoofd-
stuk vooral rond het fenomenologisch verstaan van het muziekstuk draait, zal 
het volgende hoofdstuk dat doen in relatie met de sociale werkelijkheid. Daar 
wordt de idee van muziek als religieuze dimensie in de seculiere cultuur ook 
nader uitgewerkt.
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I N T E R M E Z Z O  1  

Christologie bij Von Balthasar 
en Taylor

Historisch kairos

Hans Urs von Balthasars esthetica wordt geheel bepaald door zijn christologie. 
De gestalte van Christus is, als eenheid van een goddelijke inhoud in een zicht-
bare menselijke vorm, het oermodel voor alle andere gestalten van schoonheid. 
Von Balthasar beschouwt de gestalte van Jezus Christus – klassiek theologisch 
gezien twee naturen in één persoon – als een historisch kairos. Daarmee be-
doelt hij dat het tijdsaspect van de aardse werkelijkheid in het geding is. De 
goddelijke eeuwigheid vindt een inbedding in de aardse tijd en de door de ge-
schiedenis bepaalde mensenwereld. In het komende hoofdstuk zullen wij zien 
dat bij Taylor de concepten van eeuwigheid uit het tijdsbegrip voortkomen, 
hetzij positief (eindeloze tijd), hetzij als negatie van de tijd (tijdloosheid). Het 
historisch kairos bij Von Balthasar wil zeggen dat de persoon van Christus een 
kruispunt is tussen het transcendente en de wereldwerkelijkheid; het godde-
lijke breekt verticaal in in het historische wereldlijke tijdsverloop. Voor de mu-
ziek is dat van bijzonder belang, omdat de muzikale gestalte zich noodzakelij-
kerwijs ontvouwt in een tijdsspanne. Als men dus de muzikale gestalte parallel 
opvat aan de Christusgestalte, betekent dat dat er een aanknopingspunt is tus-
sen het onzichtbare en het aards-zintuiglijke. De voorgaande hoofdstukken 
lieten dat zien.
 Voor de esthetische ervaring betekent het historisch kairos dat het subjec-
tieve en het objectieve moment met elkaar versmelten. Von Balthasar stelt de 
esthetische ervaring namelijk gelijk aan geloofservaring, omdat hij de ontolo-
gische eenheid van vorm en inhoud laat omkaderen door het epistemologische 
gegeven van geloofsaanschouwing. Het Ereignis van het inbreken van God in 
de geschiedenis – die deze tot heilsgeschiedenis maakt – wordt namelijk alleen 
gezien vanuit de gelovige Schau. De exclusieve waarheidsclaim van het chris-
tendom die hieraan ten grondslag ligt, zal in de hoofdstukken 3 (Taylor) en 5 
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(Gadamer) onhoudbaar blijken. Ze bevat immers de voor een buitenstaanders-
perspectief onjuiste vooronderstelling dat de Heilige Geest (opgevat vanuit de 
klassieke trinitaire structuur) noodzakelijk is voor het kunnen verstaan van de 
gestalte als openbaringsgestalte. Ik heb dit model evenwel ‘vertaald’ naar een 
betrokkenheid van de luisteraar op het muziekwerk als openbaringsgestalte, 
door te stellen dat ook dan het objectieve verstaan van een gemanifesteerde 
waarheid wordt bepaald door de subjectieve ervaring van gegrepen zijn. Aan-
dacht verdient vooral de wijze waarop Von Balthasar subject (gelovige) en ob-
ject (openbaringsgestalte) op elkaar betrekt. Christus’ godservaring is zowel 
objectief (gericht op God zijn Vader) als subjectief (zijn eigen goddelijke ‘na-
tuur’), gegeven de klassieke tweenaturenleer.
 Hoewel Von Balthasar de objectieve gestalte altijd binnen de subjectieve 
Schau verstaat, wortelt toch de perceptie altijd in het objectieve (de trinitaire 
God). De Heilige Geest zet de gelovige immers aan tot schouwen. Dat stand-
punt is onbevredigend, omdat het subjectieve weliswaar een centrale rol speelt, 
maar Von Balthasar accepteert maar één uitgangspunt, namelijk die van de 
(neothomistische) gelovige. Er kunnen geen verschillende standpunten naast 
elkaar bestaan die even sterk op de waarheid betrokken zijn. Er is geen rede-
lijk gelijkwaardig alternatief voorhanden. Een tweede reden om Von Baltha-
sars positie aan te vullen, sluit aan bij de kritiek die onder meer Dupré naar vo-
ren brengt, namelijk dat het historische aspect te weinig een rol speelt in zijn 
denken.1 Dat is opvallend in de twintigste eeuw, waarin de geschiedenis van 
de mensheid zeer negatieve wendingen neemt en het schoonheidsbegrip in de 
esthetiek sterk onder druk zet. Von Balthasar geeft er zich er geen rekenschap 
van. Dat is opmerkelijk, omdat hij juist nadruk legt op de historiciteit van de 
gestalte, naar analogie van het historisch kairos van de presentie van Chris-
tus in deze wereld. De schoonheid krijgt daardoor een dynamische betekenis 

– schoonheid is niet in platoonse zin, maar schoonheid ontstaat en gebeurt. Exact 
dat is immers de reden dat ik dit model zo vruchtbaar acht voor het denken 
over muziek, die ook altijd tijd- en situatie gebonden is. Ondanks zijn beklem-
toning van historiciteit en tijdelijkheid, blijft Von Balthasar op een metaniveau 
theologie bedrijven. Toch is dat vanuit zijn benadering van theologia gloriae niet 
geheel verwonderlijk, omdat de heerlijkheid altijd het momentane van deze 
wereld overstijgt (of eraan ten grondslag ligt, zoals in de scheppingstheologie). 
Het transcendentale karakter van de verheerlijkte wereld transcendeert het tij-
delijke aardse lijden van een theologia crucis.
 Al met al spreekt er uit Von Balthasars standpunt een aantrekkelijke radi-
caliteit. Hij betrekt de wereldwerkelijkheid en het transcendente zo sterk op 
elkaar, dat hij lijkt te neigen naar de idee van kenosis, waarbij uiteindelijk de he-
mel wordt geledigd en wordt uitgegoten in de wereldwerkelijkheid. Hij voltrekt 
dit echter niet. Het uitgegoten zijn in de wereld zal hij beamen, maar er is geen 
sprake van ontlediging van de hemel.
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 Een volstrekt andersoortig christologisch standpunt vinden we bij (de even-
eens rooms-katholieke) Charles Taylor. Hij neemt een minder vooringenomen 
positie in. Het gaat hem niet om een objectief standpunt ten aanzien van open-
baring, maar juist om de beeldvorming in de moderne cultuur; om hoe de we-
reld wordt ervaren door de moderne mens.2 Dat is een hermeneutische positie 
vanuit het subjectieve en geeft niet, zoals Von Balthasar, een ontologie van het 
kunstwerk zelf.3

Hoge en lage christologie

Een klassieke christologie van incarnatie, op basis van de tweenaturenleer, is 
bij Von Balthasars primaire aanleiding om tot een esthetiek van presentie te ko-
men. Bij Taylor werkt de christologie anders, omdat hij vanuit de moderne cul-
tuur denkt en Von Balthasar vanuit de kerkelijke theologie. Bij Taylor vinden 
we een christologie van ‘radicale liefdevolle overgave’; een zogenaamde ‘lage’ 
christologie, die de humaniteit van de mens Jezus als uitgangspunt neemt.
 Taylor beschrijft een tweetal ‘mysteries’ van het christelijk geloof. Ten eerste 
‘the fact of human resistance to God, closure towards God who could heal the 
consequences of this resistance, which we call sin’.4 Ondanks een voortdurend 
gewelddadig verzet van mensen tegen God – Taylor lijkt hier te refereren aan 
de oudtestamentische verhalen, zoals de uittocht uit Egypte – neemt God deel 
aan het menselijke leven. Dit actieve handelen van transcendente zijde roept 
vervolgens nog gewelddadiger weerstand op en botst met de menselijke ont-
plooiing – een belangrijk begrip bij Taylor. Hij wijst hier op een existentiële 
menselijke ambivalentie, namelijk een wil tot het goede, door de nabijheid van 
God te zoeken, maar tegelijkertijd een neiging om daar tegenin te gaan. Te-
genover dit eerste zet Taylor het tweede mysterie; het antwoord van Christus 
op deze weerstand, dat bestaat uit een liefdevolle overgave die de spiraal van 
geweld doorbreekt. Geweld wordt radicaal omgekeerd en getransformeerd. ‘A 
path is opened of non-power, limitless self-giving, full action, and infinitive 
openness.’5 God komt namelijk niet alleen onder de mensen om in volkomen 
kwetsbaarheid tot het geweld door te dringen, maar nodigt hen actief uit tot 
deelname aan een leven met Hem. Christus verbindt zich persoonlijk met het 
menselijke lijden dat vervolgens, doordat hij uit liefdevolle overgave handelt, 
van binnenuit getransformeerd wordt. Het lijden zelf wordt aan God opgeof-
ferd ten gunste van de liefde. Taylor keert daarmee een traditioneel theodicee-
model om.

Neither the Lisbon earthquake nor the Boxing Day tsunami, neither the sec-
ond World War nor Hiroshima, can be understood with reference to their 
antecedents as punishment; but they are given meaning through God’s 
steadfast resolve not to abandon humanity in its worst distress.6
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Hij keert zich hiermee tegen de ‘hyper-Augustinian juridical-penal reading, 
and the hermeneutics of divine violence, suffering as punishment or peda-
gogy’7 ten gunste van een radicale liefde tot in het aardse lijden.
 Taylors christologie werkt dus fundamenteel anders dan die van Von Baltha-
sar. De aanknopingspunten zijn het kruis als de plek bij uitstek waar de ont-
moeting tussen mens en God volledig wordt getransformeerd (Godzelf wordt 
slachtoffer bij Taylor) en de nadruk op de incarnatie en daarmee op de trans-
formatie van de wereld in een getranscendeerde werkelijkheid. Bij Von Baltha-
sar resulteert het erin dat de goddelijk-menselijke gestalte van Jezus Christus 
uitgangspunt is voor een zintuiglijke theologie van schoonheid. Bij Taylor 
ligt de nadruk op de transformerende betekenis van het lijden en de dood 
van Christus, die boven de menselijke ontplooiing uitgaat. Dit ontstaat om-
dat liefde de spiraal van geweld doorbreekt. Er wordt een nieuwe, ongekende 
weg gebaand, buiten de gevestigde kaders. Op precies dit punt geldt zijn kritiek 
richting het geïnstitutionaliseerde westerse christendom. Zolang het zelf pre-
scriptief morele regels stelt, is er geen mogelijkheid meer om heersende regels 
te doorbreken. Daardoor wordt het oorspronkelijke transformerende karakter 
van Jezus’ boodschap verloochend in een cultuur waar de kerk een machtsin-
stituut wordt. De ‘Moderne Morele Orde’ (mmo) van de westerse wereld bevat 
een overdreven regelzucht, die aldus Taylor teruggaat op de overdreven door-
gevoerde augustiniaanse theologie van jurisdictie en straf. Het universalisme 
van vandaag de dag slaat weliswaar de stut onder die regelzucht weg, wat leidt 
tot ‘the decline of Hell’.8 Probleem blijft echter dat de mmo noch de menselijke 
ontplooiing tot een bovenmenselijke transformatie recht doet, noch – gedre-
ven door een ideaalbeeld – de realiteit van de menselijke ambivalentie. Kortom, 
het ontkent het transcendente en komt tot een positie van radicale immanen-
tie, terwijl de boodschap van Jezus de wereldwerkelijkheid van binnenuit wil 
transformeren of transcenderen.
 Op basis van Taylors lage christologie ontstaat er een esthetiek van radicale 
doorbraak. Bepaalde kunstwerken willen immers ook iets laten zien van een 
alternatieve werkelijkheid, die het uithoudt tegen het lijden in. Ook hier is het 
tijdsaspect van belang. Ten eerste (evenals bij Von Balthasar) als kairos; als bij-
zonder moment waarin een andere werkelijkheid ontstaat. Maar het gaat niet 
zozeer om de ontologische factor van tijd als aanknopingspunt van de gestalte 
in het historische wereldverloop, maar veel meer om de ‘eigen tijd’ van het 
kunstwerk, die zich afzet tegen de reguliere ‘kloktijd’. Het tijdsaspect verbindt 
hier dus niet het transcendente met de wereld, maar geeft juist het onderscheid 
aan. Toch zullen we zien dat dit genuanceerder ligt, omdat ook die ‘eigen tijd’ 
altijd in relatie staat tot de moderne reguliere tijd. 
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‘Ein Kunstwerk hat immer etwas Sakrales an sich.’

– H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode 
(Gesammelte Werke Bd. 1), 155.
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H O O F D S T U K  3

Charles Taylor : Het religieuze  
in een seculiere tijd

Inleiding

Het eerste hoofdstuk interpreteerde instrumentale muziek als openbarings-
gestalte. De betekenis van het theologische denken van Von Balthasar lag niet 
in het zoeken naar een religieuze inhoud, maar interpreteerde het fenomeen 
muziek als zodanig als religieuze manifestatie. Het tweede hoofdstuk gaf voor-
beelden van hoe muziekstukken als gestalte kunnen worden gezien, door hun 
zintuiglijke vormen als uitgangspunt te nemen. De benadering van muziek-
stukken als openbaringsgestalte laat zien dat muziek ons kan optillen uit het 
alledaagse. Het presenteert iets wat het alledaagse overstijgt en toont een eigen 
werkelijkheid en tijd in zintuiglijke wereldlijke klankvormen. De opvatting 
van de muzikale manifestatie als openbaringsgestalte zegt iets over het klank-
fenomeen van muziek zelf. Het thema van muziek als openbaringsgestalte van 
de waarheid komt in het derde deel terug. Mijn opvatting van muziek als re-
ligieuze dimensie in de wereld heeft echter zowel een objectieve als een sub-
jectieve kant.1 Nemen we de ervaring van de luisteraar als uitgangspunt, dan 
kunnen we zeggen dat muziek (of kunst in het algemeen) vaak religieus van 
aard is, in de meest brede zin van het woord. Zeker in een seculiere tijd waarin 
de traditionele religies transformeren, speelt kunst vaak een levensbeschouwe-
lijke rol.
 Dit hoofdstuk richt zich op de aard van muziek als levensbeschouwelijke 
fenomeen in de seculiere cultuur. Hoe verhoudt zich deze levensbeschouwe-
lijke aard van de muziek tot de seculiere hoorder en waarom blijf ik dit reli-
gieus duiden ? Met andere woorden, over welk type religiositeit hebben wij het 
in een tijd waarin men eerder met ‘seculiere oren’ luistert dan met de oren van 
een traditioneel gelovige ? De vraag naar het verstaan van Messiaens muziek 
is van belang, juist omdat hij ervoor koos muziek te schrijven met een sterk 
religieus-transcendente connotatie, die echter voor de moderne concertante 
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muziekcultuur bedoeld was in plaats van voor de liturgische praktijk. Met dat 
gegeven bevindt hij zich al op het snijpunt van religie en de seculiere cultuur.
 Evenals in hoofdstuk 1 gaat het ook in dit hoofdstuk om de identiteit van 
het muziekstuk, maar dan niet om de identiteit van enkele individuele stukken, 
maar om het muziekstuk als religieus fenomeen tegen de achtergrond van de 
moderne cultuur en de seculiere luisteraar. Taylor geeft namelijk een omvat-
tende theorie over de moderne tijd, waarmee we een brede culturele context 
schetsen. Dit hoofdstuk vormt een aanvulling op Von Balthasar, die bovenhis-
torisch blijft denken.2 Vooral beoogt het de relatie tot de moderne (seculiere) 
luisteraar te onderzoeken. Dat laatste komt bij Von Balthasar niet aan de orde, 
omdat zijn esthetiek een theologie met een binnenperspectief blijft, die zich 
richt op de exclusieve claim van de openbaring van de trinitaire God.
 De moderne cultuur wordt, aldus de Canadese cultuurfilosoof Charles  Taylor 
(geb. 1931), op religieus gebied gekenmerkt door een nova-effect en vanaf de 
jaren zestig van de twintigste eeuw spreekt hij zelfs van een ‘supernova’ in het 
religieuze en spirituele landschap.3 Een onoverzienbaar aantal overtuigingen 
en levensoriëntaties schiet alle kanten op; er ontstaan zeer vele spirituele stand-
punten als reëel denkbaar alternatief voor het traditionele en voorheen over-
heersende christendom. Het is Taylor vooral te doen om de beeldvorming bin-
nen deze moderne cultuur; om hoe de wereld wordt ervaren door de moderne 
mens.4 De alternatieven die denkbaar worden voor de traditionele religies en 
het westerse Godsgeloof, bestonden voorheen niet als denkmogelijkheid, zo 
beschrijft hij. Deze ontwikkeling stelt de eis van traditioneel katholicisme voor 
het ‘beter’ kunnen verstaan van Messiaens werk ter discussie. Eigenlijk stelt hij 
het gehele concept van religieuze muziek ter discussie, omdat religie geheel 
opnieuw gedefinieerd wordt en niet antithetisch tegenover het seculiere (als 
anti- of areligieuze beweging) zal blijken te staan. Een a priori verstaan van een 
instrumentaal muziekstuk als religieuze muziek wordt daardoor onhoudbaar; 
men kan niet ‘vooraf’ op basis van de intentie van de componist bepalen of 
een muziekstuk religieus zal worden ervaren of niet, omdat de spirituele ach-
tergrond van de luisteraars in een levensbeschouwelijk pluriforme wereld zeer 
uiteenloopt. Er is steeds minder affiniteit met de grote religieuze tradities zoals 
het christendom. Men hoort en interpreteert de klank vanuit uiteenlopende 
achtergronden.
 Doel van dit hoofdstuk is het alternatief dat Taylor zoekt voor de traditionele 
geïnstitutionaliseerde religies op het spoor te komen, maar dan in de muziek. 
In navolging van Taylor komt een brede ontwikkeling vanaf de Reformatie en 
de Verlichting tot aan de moderne cultuur aan de orde. De nadruk ligt daarbij 
op de concertcultuur. Naast de drie door de westerse cultuur gevormde we-
gen van orthodox Godsgeloof, humanisme en anti-humanisme, zoekt  Taylor 
naar een ‘vierde weg’. Deze vierde weg noemt hij ‘de weg van de maximale 
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aanspraak’ en deze is gebaseerd op een breed cultureel religiositeitsbegrip, dat 
de exclusieve waarheidsaanspraken van het orthodoxe geloof nuanceert. Als 
voorbeeld van deze vierde weg noemt Taylor de ‘subtiele taal’ van de kunsten. 
Voor dit onderzoek reden om de focus op muziek te leggen en te kijken op 
welke wijze muziek deze vierde weg kan vormen.
 Uit Taylors analyse van de moderne seculiere tijd als een tijd met een veel-
heid aan religieuze, areligieuze en antireligieuze houdingen, licht ik drie the-
ma’s. Ten eerste is dat zijn analyse over de typen van geloof, die zich door de ge-
schiedenis heen tot aan de 21ste eeuw hebben ontwikkeld. Hij onderscheidt in 
hoofdzaak het orthodoxe christelijke geloof, het moderne humanisme en het 
anti-humanisme. Deze typen, alle gebonden aan bepaalde historische ontwik-
kelingen en tijdvakken, hebben hun parallel in de perceptie van muziekwerken 
(1). Een belangrijk (tweede) aspect is dat religieuze muziekwerken zich los ma-
ken van kerk en liturgie, maar toch titels en teksten krijgen die uit de liturgi-
sche praktijk voortkomen, zoals concertante missen. Ook bij Messiaen is dat 
vaak het geval. Het roept de vraag op naar de verhouding tussen de religieuze 
ervaring en de seculiere (esthetische) ervaring in de concertzaal (2). De vraag 
naar de verhouding tussen het religieuze en seculiere wordt ten derde uitge-
werkt aan de hand van de tijdsbeleving in de moderne cultuur. De tijdservaring 
van muziekstukken staat daarbij centraal (3). Tot slot komt Taylors eigen type 
religiositeit aan de orde; de weg van de maximale aanspraak, die een besef van 
externe transcendentie noodzakelijk acht in de seculiere tijd (4). Deze weg is 
niet gebaseerd op dogmatisme, maar juist op het mysterie van liefde binnen de 
religie(s) en de ‘subtiele talen’ zoals die van de kunst. Doel van dit deel is om die 
vierde weg in te vullen met de subtiele taal van muziek.
 De laatste twee aspecten, tijd en ‘vierde weg’, vormen de hoofdpunten van 
dit hoofdstuk en tevens het verband met het volgende hoofdstuk. In dat hoofd-
stuk zullen met behulp van een typologie van Stoker voorbeelden worden 
gegeven van hoe muziek tijd transformeert en met name hoe verschillende 
muziekstukken op een andere manier het transcendente articuleren. Hoe pre-
senteren zij op een verschillende manier de religieuze dimensie in de wereld 
door middel van hun zintuiglijke klankvormen ?
 Een aantal elementen uit deel I komt in dit deel II terug. Met name mijn 
streven naar een model waarbij instrumentale muziek wordt beschouwd als 
een onlosmakelijke en ongelaagde5 eenheid van vorm en inhoud. Aan het eind 
van dit hoofdstuk komt Cobussen kort aan de orde, die aan Taylor verwant is 
in zoverre hij het spirituele van de muzikale ervaring niet in het muziekwerk 
zoekt, noch in het subject, maar in de relatie tussen subject en object.6 Ook hij 
beschouwt het fenomeen van muziek zelf als een ‘spiritualiteit’, in plaats van te 
zoeken naar een spirituele of religieuze inhoud achter of in de muziek. 
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De moderne cultuur

Taylor definieert de moderne cultuur in één kernachtige zin.

The (1) buffered identity of the disciplined individual moves in (2) a con-
structed social space, where (3) instrumental rationality is a key value, and 
(4) time is pervasively secular.7 [nummering, OR]

Dit hoofdstuk richt zich achtereenvolgens op de aspecten (1) omsloten iden-
titeit, (2) geconstrueerde sociale ruimte en (4) de seculiere tijdservaring. De 
instrumentele rationaliteit (3) komt zijdelings aan de orde onder het eerste 
 aspect.

1  /  o m s l o t e n  i d e n t i t e i t

Het exclusieve kenmerk van de moderne tijd is het individualisme, aldus  Taylor. 
Hij keert zich tegen de secularisatiethese, die stelt dat religie verdwijnt onder 
invloed van een opkomende rationalisatie, aangevoerd door de moderne we-
tenschap. Taylor beschrijft eenzelfde soort proces van individualisering, dat 
zich ontwikkelt in een ‘long process of Reform[8] in Latin Christendom’.9 Dit 
proces is niet een lineair proces van twee partijen (geloof en wetenschap) die 
zich tegen elkaar keren, maar het moderniseringsproces, meer specifiek het in-
dividualisme, komt juist voort uit het christelijk denken, betoogt hij. Zo zijn 
bijvoorbeeld het calvinistische zondebesef en de rechtvaardigingsleer en het 
Lutherse ideaal van menselijke ontplooiing, waarvan de Bijbel in de volkstaal 
een centrale exponent is, beide sterk op het individu gericht. Hieruit ontwik-
kelt zich een antropocentrisme dat samen met een christelijk besef van agapè 
(naastenliefde) leidt tot een humanisme dat het leven behoedt en stimuleert en 
dood en lijden vermijdt.10 Wanneer echter dit humanisme langzamerhand het 
transcendente gaat ontkennen komt het meer los te staan van religie en wordt 
ze exclusief. Omdat orthodox geloof en exclusief humanisme uit één breed 
hervormingsproces voortkomen, is Taylors stelling over humanisme en geloof: 
‘we are brothers under the skin.’11

 Het gaat mij om het karakter van dit moderne individualisme. Grofweg 
maakt Taylor het onderscheid tussen de premoderne wereld van rond 1500 en 
de moderne samenleving van rond 2000. Rond 1500 worden de samen  leving 
en het wereldbeeld gekenmerkt door een besef van de natuurlijke wereld als 
goddelijke orde. De feodale samenleving was hiërarchisch gestructureerd, 
waarbij de hiërarchie ontologisch gefundeerd werd in het transcendente. De 
bijna goddelijke status van de Zonnekoning Lodewijk XIV is hiervan een even 
laat als duidelijk voorbeeld.12 De kosmos was een gesloten systeem, waarbin-
nen God het hoogst denkbare was.13 Taylor beschrijft dit uitgebreid om aan 
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te tonen dat het in die tijd ondenkbaar was om niet in een God te geloven. Het 
bestaan van God was hoe dan ook nicht in Frage. Voor onze thematiek is de con-
statering dat de kosmos een gesloten geheel is van belang. Het impliceert een 
gesloten wereldbeeld, waarbij de schepping gefundeerd is in het transcendente, 
omdat God het hoogst denkbare was en tegelijkertijd het fundament vormde 
voor het gehele denksysteem. De grenzen van de kosmos zijn in dit wereld-
beeld duidelijk. God is boven- en ondergrens, zowel van het immanente als van 
het transcendente. Echter, de grenzen binnen dit wereldbeeld zijn voortdurend 
onduidelijk, poreus, in elkaar overlopend. Zowel de grenzen tussen geloof, we-
tenschap en magie, alsook de grenzen tussen het immanente en het transcen-
dente. In de manier waarop Taylor de premoderne wereldorde beschrijft, zijn 
het transcendente en het immanente voortdurend op elkaar betrokken binnen 
de wereldwerkelijkheid, een thematiek die in het volgende hoofdstuk bij Stoker 
terugkomt in de term ‘immanente transcendentie’. 14 De ‘openheid’ van gren-
zen binnen deze wereld komt in de volgende paragraaf apart aan bod.
 Wat is nu de plek van het individu in dit geheel ? Het premoderne mensbeeld 
werd sterk bepaald vanuit het grotere verband van familie, gemeenschap, ge-
schiedenis (voorouders) en kosmos. Niet het individu moest beschermd wor-
den tegen het kwaad van buiten, maar de samenleving als geheel. Spirituele 
krachten hadden betrekking op de gehele sociale orde; rituelen van zwarte en 
witte magie waren collectief.15 Daarom is één van de termen die Taylor cen-
traal zet die van het ‘porous self’ (poreus zelf).16 Het individu is namelijk niet 
definieerbaar vanuit een singulier, omsloten en autonoom begrip zoals we dat 
in de 21ste eeuw kennen. Het individu was alleen denkbaar als denkconcept in 
een groter geheel, of dat nu contemporain, historisch, horizontaal of verticaal 
verstaan werd. Het individu kon niet gedacht worden zonder enige gemeen-
schap.

Omsloten zelf

In de moderne tijd, waarmee Taylor met name de periode die voortkomt uit de 
ontwikkeling na de wereldoorlogen aanduidt en die zich geïntensiveerd heeft 
sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw, zou dit alles omgekeerd zijn. De 
kosmos wordt niet meer ervaren als een gesloten systeem, maar als een onbe-
grensd universum,17 waarin nog oneindig veel te ontdekken is. Dit geldt zo-
wel voor de macrokosmos als voor de microkosmos, die beide in de natuur-
wetenschappen bestudeerd worden. Het individu en menselijke zelfbeeld 
moeten als gevolg daarvan ook anders gedefinieerd worden, vindt Taylor. Het 
individu wordt een autonoom systeem dat zich kan onthechten van de om-
geving en zelfs van een transcendente notie. Het niet-bestaan van God is een 
denk  mogelijkheid geworden in het (exclusief) humanisme en geradicaliseerd 
door de ‘meesters van de achterdocht’, die God, op welke wijze ook, dood ver-
klaarden. In ieder geval wordt het bestaan van een transcendente notie als God 
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veelal niet meer verstaan als een voorwaarde voor het bestaan van het individu. 
Taylor definieert dit mensbeeld als ‘buffered self’ (omsloten zelf),18 in contrast 
met het hierboven genoemde premoderne poreus zelf. Als voorbeeld noemt 
hij het woord spirit, dat in de premoderne samenleving met name werd gehan-
teerd voor (vaak persoonlijke) krachten die het individu transcenderen, maar 
dat in de moderne wereld wordt toegepast op een binnenwereldlijk besloten 
subject dat we menselijke ruimte noemen.
 Waar het Taylor om gaat in zijn analyse, is het blootleggen van de histori-
sche processen waardoor mens- en wereldbeeld zijn gewijzigd, om daarmee 
de secularisatietheorie te ontkrachten. De kiem van de ontwikkeling naar het 
individualisme, opgevat als het menselijk eigenbeeld van een omsloten zelf, 
ziet hij binnen de grote hervormingsbewegingen in het westerse christen-
dom.19 Hoewel hij dit breed opvat, wijst hij waar het het individualisme, de 
ratio  naliteit en de discipline betreft, vooral op de periode van de Reformatie, 
waar de sacramentsleer gericht is op de individuele beleving. Zowel Luthers na-
druk op scholing en ontplooiing als Calvijns zondebesef zijn vanuit het indi-
vidu als omsloten zelf gedacht. Maar ook de Contrareformatie wendt zich meer 
tot de ontwikkeling van een innerlijke persoonlijke devotie.20 Het is me er op 
deze plek niet om te doen de details van Taylors historische analyse te toetsen. 
De parallel in de verschuivende ervaring van muziek is hier relevant. Daartoe 
hanteer ik een aantal van Taylors begrippenparen.
 Het valt op dat Taylor de ontwikkeling van het poreus zelf naar het omslo-
ten zelf enerzijds, en de ontwikkeling van een gesloten kosmos naar een open 
kosmos anderzijds, niet causaal of paradoxaal op elkaar betrekt. Dit is temeer 
opvallend omdat hij inzet bij de menselijke perceptie, namelijk bij het wereld-
beeld. Mijns inziens veronderstellen deze tegengestelde bewegingen elkaar. 
Omdat de grenzen van het denken letterlijk eindeloos worden, zowel in het 
denken over zonnestelsels als over micro-organismen, komt het menselijke 
eigen  beeld in spanning met het wereldbeeld. Binnen een begrensde wereld 
kon het zelfbesef zich permitteren poreus te zijn. Nu de kosmos oneindig werd, 
moest de begrenzing van het menselijk zelf opnieuw gedefinieerd worden. De 
grenzen van het denken vallen niet meer samen met de grenzen van de kos-
mos, maar vallen als het ware om het denkend subject zelf heen. De wereld 
wordt veel meer als gedistantieerd object waargenomen met vele facetten, die 
allemaal deelaspecten zijn van dat object. Het menselijk subject is niet alleen 
meer deel van het wereldgeheel, maar is genoodzaakt zichzelf te definiëren als 
subject tegenover de oneindig wordende wereld. De moderne mens kan par-
ticiperen aan allerlei deelgebieden van zijn belevingswereld, maar die wereld 
wordt veel meer vanuit het subject verstaan als belevingswereld21 met verschil-
lende sociale leefwerelden, terwijl de mens in het premoderne denken van-
zelfsprekend deel was van één objectieve wereldorde en samenleving. Het pre-
moderne wereldbeeld vat Taylor samen als:
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The immense increase in the dimensions of the old cosmos, centring on the 
Earth, which was orbited by the planets and the fixed stars. [...] Vast as this 
was to earlier imaginations, it reached its limit in the outer spheres, and the 
Biblical story set its earlier limit in time.22

De moderne wereld kent juist een platte, horizontale structuur, gericht op en 
ervaren vanuit het immanente. Individuen worden niet meer gedefinieerd van-
uit hun plek in de vaste orde, maar zijn burgers die gelijkwaardig zijn en allen 
direct toegang hebben om deel te nemen aan de verschillende sferen van de 
maatschappij.23 Deze sferen zijn pluriform en worden duidelijker afgebakend 
dan in de homogene wereldorde, die de definiëring ontleende aan de plek in 
het geheel.

Goehr: musealisering

Zoals het veranderde wereldbeeld het mensbeeld beïnvloedt (en omgekeerd), 
lijkt er een parallelle ontwikkeling waarneembaar in het veranderde beeld van 
een muziekstuk als autonoom kunstwerk. Want ook het muziekwerk wordt 
meer en meer als omsloten object ervaren dat zich distantieert van het subject, 
of dit nu de componist, de uitvoerder of de luisteraar is. Ik zou bovendien wil-
len stellen dat de grenzen tussen componist, musicus en muziekconsument in 
de moderne wereld scherper zijn geworden, terwijl zij in het premoderne nog 
poreus waren.
 De titel van Goehrs essay over het ontstaan van het werkconcept24 in de 
muziek, The Imaginary Museum of Musical Works, verwijst naar André Malraux’ 
Le Musée imaginaire de la sculpture mondiale (1952-54). Bij Malraux is het mu-
seum imaginair omdat het het ideaal ‘verbeeldt’ van het museum als ontmoe-
tingsplek voor kunstenaars uit het heden met die van verleden en toekomst, 
in plaats van als depot en bewaarplaats voor kunstwerken. Door middel van 
verbeelding, dat een centraal begrip is in de beeldende kunst, openen de deu-
ren van dit denkbeeldige museum een nieuwe oecumene van historische en 
utopische tijdvlakken in het heden. Goehrs gebruik van dezelfde titel met be-
trekking tot muziekwerken bevat nog meer raffinement, omdat de vergelijking 
tussen beeldende kunstwerken en muziekwerken op de meeste punten mank 
loopt. Muziekwerken kunnen immers niet fysiek naast elkaar worden tentoon-
gesteld zoals beeldende kunstwerken. Toch legt Goehr de vinger precies op de 
zere plek, omdat muziekwerken sinds Beethoven voornamelijk worden op-
gevat als autonome en onafhankelijke entiteiten, die uiteindelijk nergens an-
ders van afhankelijk zijn dan van zichzelf.25 ‘We usually look to the tradition of 
western, European, classical, ‘opus’ music, to works, in other words, of a ‘pu-
rely instrumental’ or ‘absolute’ sort.’26 Niet meer geleid door een buitenmuzi-
kale (religieuze, sociale, wetenschappelijke, huiselijke, profane) dienstbaarheid, 
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maar dienstbaar aan de magische kracht van muziek zelf, die ‘absoluut’ wordt 
genoemd.27 Inderdaad klinkt dat bijna religieus en dat is precies waar Goehr 
ook op doelt met haar separability principle. De muziekwerken onttrekken zich 
aan het gewone, het wereldlijke en het alledaagse.28 Deze musealisering van de 
muziekwerken bewerkstelligt dat ze met de abstracte distantie van de estheti-
sche waarneming als ‘object’ worden waargenomen. Ze worden onthecht van 
hun omgeving. Als schilderijen in een museum; alsof ze een omsloten iden-
titeit hebben en niet dienstbaar zijn aan iets buiten zichzelf, ook niet aan een 
transcendente notie. Gadamer lijkt dezelfde ontwikkeling aan te duiden met 
de term ästhetische Unterscheidung.29 Maar dat laatste is natuurlijk niet waar. Ze 
zijn als geen ander dienstbaar aan de romantische museumcultuur of, in het 
geval van muziek, aan de concertcultuur zoals die sinds de negentiende eeuw 
ontstond. Treffend laat Goehr zien, dat de ontologische opvatting van muziek 
als autonome entiteit – ook Messiaen denkt vanuit deze concertzaal-cultuur – 
sterk gebonden is aan de muziekpraktijk sinds circa 1800.30 Opvallend is de 
parallel met Von Balthasars benadering, die de ontologie (van de Gestalt) ook 
laat voorafgaan door epistemologie; alleen vanuit een gelovig standpunt is zijn 
onto logie van openbaringsgestalten handhaafbaar. Goehrs centrale claim is 
dat noch Palestrina, noch Vivaldi, noch Bach muziekwerken schreven, maar 
dat ze pas na 1800 zo genoemd, geïnterpreteerd en ervaren zijn.31 Het abstrac-
tum van dit werkconcept met zijn metafysische connotaties acht ze samen met 
de zogenaamde Werktreue onhoudbaar voor bijvoorbeeld renaissance- en avant-
gardemuziek. Ze citeert Dahlhaus: ‘The idea that music is exemplified in works 
[...] is far from self-evident’ en strijdt tegen de hedendaagse hegemonie van het 
werkconcept. Ik wijs hier alvast vooruit naar hoofdstuk 5, want ook Gadamer 
bestrijdt met kracht – hoewel hij het anders oplost – wat hij de ‘esthetische 
houding’ noemt, juist vanwege diezelfde abstractie. Goehr zelf werkt toe naar 
een historische ontologie, waarbij het metafysisch verstaan van het muziek-
werk cultureel, historisch en antropologisch is geconstitueerd. Epistemologie 
gaat dan vooraf aan ontologie. Zelf acht ik, zoals eerder genoemd, Bensons al-
ternatief om niet langer van een muziekwerk als gefixeerde identiteit te spreken, 
maar de oudere term muziekstuk te gebruiken vruchtbaar: ‘in contrast to the 
notion of the work, the idea of a piece implies something that is connected to a 
contextual whole.’32

Hamilton: ‘Recording Age’

Waar Goehr het werkconcept sinds 1800 verheldert en bekritiseert doet K. 
 Hamilton dit op een gelijkaardige manier, waar het de uitvoeringspraktijk van 
pianomuziek betreft.33 Hij plaatst de fixatie op de Urtext en de exacte (historise-
rende) nootperfecte uitvoering van het muziekwerk in de twintigste eeuw. Dit 
proces lijkt een radicalisering van het negentiende-eeuwse proces dat Goehr 
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beschrijft. Het muziekwerk wordt namelijk nog nauwkeuriger gedefinieerd; 
niet alleen als één specifiek werk, maar zelfs als één historisch moment, na-
melijk de Uraufführung. Daarmee verschuift de identiteit van een muziekwerk 
naar nog exacter definities, waarbij Taylors noties van rationaliteit en omsloten 
identiteit een grote rol spelen; de identiteit wordt nog strikter omsloten, name-
lijk gedefinieerd in die ene oerpartituur en die ene (onbenaderbare) oeruitvoe-
ring als hoogste ideaal. Hamilton schrijft de oorzaak daarvan aan de twintigste-
eeuwse muziekindustrie toe, waarin de opname van muziek op geluidsdragers 
zijn intrede doet.34

 Hamilton vindt de historiserende obsessie voor Urtext en Uraufführung 
 paradoxalerwijs onhistorisch.35 De uitvoering aan de hand van partituren op 
basis van de autografen van de componist en met historisch instrumentarium 
is (wellicht) muzikaal gezien min of meer historisch, de concertpraktijk waar-
binnen dit gebeurt is dat allerminst, beweert hij. De moderne uitvoering, die 
een esthetiek van perfectie36 nastreeft die alle spontaniteit uitsluit en waarin de 
hoorders gedwee meegaan in een ritueel volgens een steriele etiquette en een 
decorum dat absolute stilte voorschrijft tijdens het spel, bestaat pas sinds Thal-
berg, maar wordt versterkt in de twintigste eeuw.
 Aanvankelijk vloeiden de ‘identiteits’-grenzen van de verschillende rollen 
van personen in de pianistische recital-scene in elkaar over. Hanslick, bekend 
als criticus, was zelf ook pianist en componist. Ook de rollen van de musicus 
als componist en als uitvoerend musicus vloeiden in elkaar over. Speelde hij 
niet eigen werk, dan had de pianist een grote vrijheid het werk van anderen 
naar believen te interpreteren, omspelen, preluderen, zo laat Hamilton zien. 
De expressieve praktijk stond voorop in het romantische virtuozendom van 
Liszt, Rubinstein, Busoni cum suis.37 Recitals werden gevuld met improvisaties 
op opgegeven, meestal populaire melodieën. Om te spelen werken in te leiden 
werd er uitgebreid gepreludeerd, coda’s werden geïmproviseerd en de muziek-
werken werden ook in elkaar over gespeeld. Er werden vrij arpeggio’s gemaakt 
en technieken als a-synchronisatie van de handen, vrij rubatospel, toevoegin-
gen in de bas of in de middenstemmen werden toegepast om het publiek te im-
poneren.38 Als gevolg daarvan, aldus Hamilton, bestond het ideaal om via de 
oorspronkelijke partituur zo dicht mogelijk de eerste hand van de componist 
te naderen nog niet. ‘Origineel’39 was veeleer een adjectief voor de kunstzin-
nigheid van de pianist dan voor een historische datering van het muziekwerk. 
Ook had de opvatting van ‘origineel spelen’ niet met de oorspronkelijke inten-
tie van de componist te maken. Men had liever interpreterende muziek  uitgaven 
dan wat later de Urtext ging heten. Het publiek op zijn beurt was luidruchtig, 
 applaudisseerde vrijelijk tijdens het spel of tussen de delen van één werk en 
er ontstonden levendige conversaties. De pianist vermaakte het publiek door 
tijdens het spelen, voor het concert en tussen de stukken door het publiek toe 
te spreken, zo beschrijft Hamilton smakelijk. In ieder geval concludeert hij: 
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‘a public rite of silent reverence before these lengthy masterworks [of Beetho-
ven and Chopin] is profoundly unhistorical.’40 De identiteit van de componist, 
pianist, improvisator en criticus is poreus; minder vastomschreven dan de la-
tere concertcultuur doet vermoeden. Onderlinge grenzen zijn niet scherp.
 Tegelijkertijd ontstaat er een andere richting, zo analyseert Hamilton. Deze 
andere richting is in het licht van Goehr en Gadamers spreken over de (om-
sloten) identiteit van belang. Tegenover de Liszt-traditie ontstond er ook een 
stijl van ‘perfect’ spelen. Hamilton verbindt hieraan de namen van Thalberg, 
Mendelssohn, Chopin en Clara Schumann. Zij zetten de trouw aan de juiste 
uitvoering van de partituur voorop. Aan de kant van het publiek stond daar 
een etiquette van stilte tegenover, zodra het spel aanving. Ook Smithuijsen laat 
zien dat ‘de tendens naar ingetogenheid door[zette]’.41 Hij wijst erop dat het 
publieksgedrag ten opzichte van het muziekwerk afstandelijker werd door het 
plaatsen van een podium en vastgeschroefde stoelen, de deuren te sluiten en 
de consumpties te verplaatsen naar de foyer. Beide aspecten, de afstandelijke 
stilte42 van het publiek tijdens het concert en de trouw aan de partituur door de 
musici, hadden waarschijnlijk bij lange na de lading niet die ze na pakweg 1940 
kregen. Hamilton schrijft de oorzaak hiervan toe aan de opnametechnolo-
gie, die dan opkomt. Hij concludeert dan ook dat ‘strict adherence to the letter 
of the score likely meant something very much more flexible to a nineteenth-
 century (or earlier) musician and critic – even to the most literal-minded – than 
its broadly accepted meaning nowadays’.43 Samenvattend noemt Hamilton de 
eeuw tot 1940, in navolging van Samson, de recital age.44 Het wordt gekenmerkt 
door een hoog entertainment-gehalte en een luidruchtig publiek.
 Als de opnametechnologie rond 189045 haar intrede doet, verstart het con-
certleven eens te meer tot een standaard etiquette, met standaard- instrumenten 
in standaard-stemming, een standaard-muziekopleiding voor pianisten en een 
standaard partituur (Urtext). In deze Recording Age wil men namelijk het origi-
neel re-creëren. Het muziekwerk wordt losgeweekt, geabstraheerd van de acti-
viteit van het concert. Spontaniteit en toevalligheid worden uitgebannen om-
dat de directe interactie tussen speler en publiek verdwijnt. Preluderen om het 
publiek in de stemming te krijgen is niet meer van toepassing. Reageren op 
het momentane evenmin. De uniciteit van de gebeurtenis verdwijnt. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de piano zelf; spontaan reageren op een hapering in de 
techniek van het instrument is niet meer van toepassing. Deze ontwikkeling 
beïnvloedt de manier van spelen sterk, maar ook de beeldvorming ten aanzien 
van het muziekwerk. ‘We do not shout ‘Bravo !’ to the cd player [...] nor do we 
applaud between movements, or even after the final one.’46 Het sublieme van 
de pianovirtuozen werd voorgoed verslagen door een bovenmenselijk ideaal 
van nootperfecte uitvoeringen. Zelfs op opnames van live-uitvoeringen wor-
den oneffenheden uitgewist, zodat er een steriele en praktisch onuitvoerbare 
versie van het muziekwerk ontstaat, verstaan als een objectieve autonome 
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entiteit met een omsloten identiteit. Zuiverheid en trouw aan de partituur ston-
den in de twintigste eeuw hoog in het vaandel, maar de uitvoeringen, vaak op 
basis van de Urtext, worden veel vlakker, veel ‘objectiever’. De ‘onmenselijke 
nootperfecte uitvoering’ wordt het ideaal.47 De opname is namelijk voor de 
‘eeuwigheid’, die in objectiviteit ver boven de subjectieve ervaring van het mo-
ment van het concert uittorent, terwijl in het romantisch pianisme de pianist 
centraal staat. Overigens zien we in deze bewering over ‘eeuwigheid’ alweer 
een religieuze notie ten aanzien van de absolute muziek.

Het muziekwerk als ‘omsloten identiteit’

Muziekwerken krijgen in de negentiende eeuw een omsloten identiteit. Met 
deze bewering neem ik de term over waarmee Taylor het zelfbeeld van mo-
derne individuen beschrijft. De muziekwerken worden ervaren als autonoom 
werk. Goehr laat zien dat de muziekwerken ‘objectiever’ worden, doordat het 
separability principle ze in een meer gedistantieerde verhouding tot de kunstbe-
schouwer (de luisteraar) zet. Omdat de concertetiquette zich vervolgens in 
perfectie en omgeven met stilte richt op de opnamecultuur in plaats van omge-
keerd, radicaliseert zich deze ontwikkeling, aldus Hamilton. Het muziekwerk 
krijgt een identiteit die wordt bepaald door een bovenmenselijk en bovenwe-
reldlijk ideaal van nootperfectie. De transcendente notie van de absolute mu-
ziek wordt geradicaliseerd.
 Deze ontwikkeling in de identiteit van het muziekwerk vormt een parallel 
met de ontwikkeling van het moderne menselijke individu, zoals Taylor dat 
beschrijft. Men zou zelfs kunnen zeggen dat het precies dezelfde ontwikkeling 
is, omdat beide identiteitsontwikkelingen voortkomen uit de verschuiving van 
een gesloten wereldbeeld naar een open kosmos. De context van de muziek 
was duidelijk zolang ze in dienst stond van de religie, een patroon, overheids-
plechtigheid of feest. Toen was het muziekwerk een vanzelfsprekend organisch 
deel van zijn context. Zijn identiteit was open, omdat het een functie had in 
het grotere geheel. Maar wanneer het in de concertzaal of op de geluidsdra-
ger op zichzelf teruggeworpen wordt, moet zijn identiteit worden gedefinieerd 
en krijgt het een autonome status. Omdat de verschillende domeinen van het 
bestaan – kerk, staat, werk, vrije tijd – in de moderne tijd steeds minder po-
reus worden en meer gescheiden werelden zijn, wordt ook het concertleven 
een zelfstandige wereld. De muziekwerken zijn niet meer ‘open’ naar hun religi-
euze of anderszins context, maar dienen individueel gedefinieerd te worden en 
dat gebeurt als ‘opus’: werk.
 De kritiek van Goehr op de gedistantieerde esthetische houding die voort-
komt uit het separability principle, houd ik vast voor hoofdstuk 5, waar  Gadamers 
kritiek op de ‘esthetische houding’ aan bod komt. Eerst vervolgen wij de inge-
slagen weg om de consequentie van Taylors beschrijving van de moderne tijd 
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voor het verstaan van muziek te beschrijven. Ik richt me op de eigen wereld 
van de concertcultuur als geconstrueerde sociale ruimte, die de muren om-
hoogtrekt ten opzichte van de omringende wereld.

2  /  o p e n  k o s m o s

Profanisering van het religieuze

Het tweede aspect dat Taylor toeschrijft aan de moderne samenleving, is dat 
van ‘de geconstrueerde sociale ruimte’. De samenleving verschuift in Taylors 
analyse van een hiërarchische orde naar een horizontale democratische struc-
tuur waarin ieder individu direct en gelijkwaardig toegang heeft om deel te 
nemen aan de samenleving. Deze horizontale structuur van de maatschappij 
wordt gevormd door de ‘open kosmos’, omdat de klassieke hiërarchische sa-
menleving was gefundeerd in een gesloten kosmos, waarin een traditioneel 
Godsbeeld fundament was voor de hiërarchie in de wereld. De nieuwe orde 
wordt gevormd door een open kosmos, omdat een gewijzigd wereldbeeld en 
de kennis over het heelal het premoderne gesloten wereldbeeld niet meer toe-
staan. Een dergelijke nieuwe samenleving vraagt wel om een nieuwe ordening, 
omdat de hiërarchie niet meer adequaat is. Deze moderne samenleving wordt 
met name georganiseerd in gelijkwaardige nevengeschikte ‘sociale ruimtes’, zo 
redeneert Taylor.
 Taylor begint zijn analyse weer bij de Reformatie. Sindsdien is het lezen van 
de Schriften niet meer voorbehouden aan een celibatair levende elite, maar 
worden zij direct toegankelijk voor iedereen. In de horizontale platte structuur 
is het ‘hogere’ voor een ieder toegankelijk en niet meer slechts via een morele 
of religieuze hiërarchie. Dit is een belangrijke stap richting een brede rationa-
lisering in de maatschappij, zo betoogt hij. De praktijk was natuurlijk weer-
barstiger en er speelden talloze andere factoren mee, maar het gaat hier om de 
fundamenteel veranderde denkwijze. Het geordende leven van de kloosterlin-
gen wordt verbreed tot regels en discipline voor de gehele samenleving:48 col-
lectief beleefde ‘excessen’ als carnaval – als exemplarisch kenmerk van de mid-
deleeuwse orde – vielen buiten de moreel toelaatbare regels en werden in het 
calvinisme als zonde bestempeld.49

A humourless determination to castigate sin and disorder takes over, a de-
nial of ambiguity and complexity in an unmixed condemnation, which 
reflects the attempts by controlling élites to abolish carnivalesque and ludic 
practices, on the grounds that they sew disorder, mix pagan and Christian 
elements, and are a breeding ground of vice. (We are witnessing the birth of 
what will become in our day p[olitical].c[orrectness].)50
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Vooral maakt Taylor duidelijk dat het sacrale aspect verdwijnt.51 Onder het 
motto van het priesterschap aller gelovigen wordt de scheiding tussen secu-
liere en reguliere geestelijken namelijk opgeheven en is bovendien ‘heiligheid’ 
niet meer van toepassing op een elitaire minderheid. Het lijkt erop dat Taylor 
hier zinspeelt op Luthers mensbeeld van simul iustus ac peccator, omdat zowel 
het zondebegrip als het heiligheidsbegrip niet worden opgeheven, maar wor-
den verbreed over de hele samenleving; ze worden geldig voor alle mensen. De 
rationalisering, discipline en het opheffen van het sacrale vat Taylor onder de 
noemer ‘onttovering’ (disenchantment),52 dat naast individualisme het tweede 
hoofdthema is in zijn analyse van de ontwikkeling van een premoderne naar 
een moderne orde. De verschuiving van religieuze regels van een geestelijke 
elite naar de gehele samenleving duidt op een democratisering van religie, om-
dat het priesterschap aller gelovigen een horizontaal systeem is, waar voorheen 
de kerk werd bepaald door een hiërarchisch systeem dat ontologisch gefun-
deerd was in transcendentie en daarmee dezelfde definitie krijgt als de premo-
derne orde. De in de volle breedte van de westerse cultuur gedragen hervor-
ming is dus een stap richting immanente, horizontale orde. De ‘hogere religie’ 
verschuift naar seculiere tijd. De goddelijke orde die naastenliefde predikt 
wordt gevangen in strenge immanente wetten als die voor armenzorg.53 En het 
morele handelen van de mens in natuurwetten en -rechten (Locke) en binnen 
de menselijke Rede (Kants categorische imperatief).54

 Wij moeten echter niet in de valkuil lopen dat Taylor een ontwikkeling 
zou beschrijven waarin het besef van transcendentie ten gunste van het im-
manente verdwijnt. Dat beweert namelijk de secularisatietheorie, die Taylor 
juist afwijst als een subtractieverhaal (subtraction story). Het gaat hem er juist 
om dat de verhouding tussen beide wijzigt; dat de verhouding tussen transcen-
dent en immanent een gemuteerde lading krijgt. In termen van Stokers model, 
dat in het volgende hoofdstuk aan bod komt, is er een verschuiving gaande 
van een besef van immanente transcendentie naar een radicale immanentie, 
die zich uiteindelijk in de moderne tijd voltrekt. De in het christendom van de 
Reformatie(s) belangrijke aspecten als individualisme en moreel besef breiden 
zich samen met discipline en rationaliteit langzaam maar zeker uit over de hele 
seculiere maatschappij. Het sacrale wordt daarmee onttoverd, omdat het niet 
meer uniek is, maar alomtegenwoordig. Ook de liturgie onttovert en krijgt een 
meer wereldse vorm. 
 Dit laatste is een relevante waarneming met het oog op de muziekpraktijk, 
omdat die de omgekeerde beweging volgt. Die gaat zich ‘liturgisch’ gedragen. 
Het esthetische en religieuze zijn geen gescheiden werelden meer. De seculiere 
concertzaal in de negentiende eeuw krijgt sacrale trekken, met een  Kunstreligion 
rond de Absolute muziek. Voor nu betitel ik Taylors model als ‘profanisering 
van het sacrale’. Het geeft ruimte aan een ‘bredere’ beleving van het ‘hogere’ in 
de samenleving, dat namelijk ook via de horizontale, democratische  structuur 
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directer te bereiken is, namelijk zonder noodzakelijke bemiddeling van een 
orde van clerici.

Moderne Morele Orde

De ontwikkeling van profanisering van het sacrale, die via de reformatie(s) in 
de westerse cultuur loopt, leidt uiteindelijk in de tweede helft van de twintig-
ste eeuw tot wat Taylor de Moderne Morele Orde (Modern Moral Order of mmo) 
noemt.55 Deze recente orde is ontisch gebaseerd op het individu en niet op een 
extern transcendent fundament. De orde wordt gekenmerkt door horizontale 
differentiatie in plaats van door verticale hiërarchie. Economie, het publieke 
domein en democratie vervullen een centrale rol. Dat wil niet zeggen dat het 
puur om individualisme gaat, omdat de sociale orde – die dus niet meer hiërar-
chisch en extern gefundeerd is – ook een horizontale ordening behoeft. In deze 
democratische horizontale ordening is collectiviteit juist van bepalend belang. 
De openbare ruimten waar de publieke conversaties worden gevoerd, seculari-
seren zo eveneens; niet meer de kerk is de publieke ruimte, maar in de ‘drawing 
rooms, coffee houses, salons, and/or in more (authoritatively) ‘public’ places, 
like Parliament’56 als ‘metatopical space’57 wordt het democratische debat ge-
voerd.
 Als voorbeeld van deze salons, die zich in de negentiende eeuw ontwikke-
len, zie ik de concertcultuur,58 die zich ontwikkelt als publieke ruimte. Taylor 
stipt dit heel kort aan. De maatschappij deelt zich als het ware op in verschil-
lende horizontale publieke domeinen, waar het religieuze, het intellectuele, het 
politieke en het artistieke ieder een eigen bereik hebben. Ook de godsdienst-
beleving verschuift immers na de Reformatie van de ene hiërarchische Kerk 
naar een structuur van meerdere typen kerken. Later differentieert zich dit nog 
verder wanneer de gezindten ontstaan,59 zoals het methodisme, réveilbewe-
gingen en de zogenaamde (meer horizontale) vrije kerken. Parallel ontstaan 
er politieke partijen. Burgers ontlenen hun politieke identiteit aan een partij en 
zijn allemaal gelijkwaardige deelnemers binnen de staat.
 Samenvattend ziet Taylor de secularisatie als een patroon van destabilise-
ring en herschikking. Hij tracht

to cast down on the formerly dominant, unilinear secularization theory, 
which sees the retreat of faith as a steady function of certain modernizing 
trends, such as the class differentiation of society, or the movement out of 
the countryside into the cities.60

Religie heeft niet afgedaan, maar er komen nieuwe vormen voor, zoals we ook 
bij Messiaen zien met zijn nieuwe vormen voor religieuze muziek. Het heilige 
en spirituele krijgt een nieuwe plaats in relatie tot het individu en het maat-
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schappelijk leven. De uniforme geïnstitutionaliseerde religie vervalt vanaf het 
einde van de negentiende eeuw, wat zich doorzet na de Tweede Wereldoorlog. 
Na 1960 vindt er een intensivering plaats van deze verschuiving. Men zou kun-
nen zeggen dat de spirituele inhoud door de traditionele vorm heen breekt, 
zodat er ruimte komt om het spirituele ook op immanente wijzen te beleven, 
hoewel daar niet altijd duidelijke levensbeschouwelijke keuzes aan ten grond-
slag liggen. In die zin spreken we van een ander type religie. In deze lijn wil ik 
ook muziek op een nieuwe wijze verstaan, namelijk niet bij voorbaat gebon-
den aan de ‘inhoud’ van een bepaalde religieuze overtuiging. Een sterk voor-
beeld van de beleving van het hogere in het immanente is namelijk te vinden in 
de concertcultuur die zich vanaf de negentiende eeuw vormt.

Concertleven als cultus

De concertzalen zijn een goed voorbeeld van één van de brede publieke domei-
nen die in de negentiende eeuw als zelfstandige ruimte ontstaan; het concert-
leven als sociale orde.61 Het is niet verwonderlijk dat in de premoderne orde 
het mathematisch paradigma in het denken over muziek de boventoon voert. 
Kosmos en wereld waren immers intrinsiek verbonden. Naarmate er sinds de 
Reformatie pluriformiteit in geloofsbeleving komt, komt in het denken over 
muziek het mimesisprincipe (opgevat als nabootsing) naar voren; de werken 
verwijzen naar een externe notie, bijvoorbeeld een transcendente. Als vervol-
gens het moderniseringsproces zich ontwikkelt in de richting van een besef 
van radicale immanentie, ontstaat de ervaring van muziek als absolute mu-
ziek,62 alsook de expressietheorie die de emoties van de kunstenaar uitdrukt. 
De absolute muziek verwijst niet naar iets buiten zichzelf, maar vormt een be-
sloten kosmos in zichzelf. A. Hamilton wijst erop dat het (voorheen dienst-
bare) ‘medium’ zelf tot genre wordt, zoals de titels ‘strijkkwartet’ en ‘stilleven’ 
illustreren; de vorm wordt tot inhoud. ‘Stravinsky’s “Three Pieces for String 
Quartet” radically questions the traditional medium in this sense.’63 Vanzelf-
sprekend ontstaat het concert als zelfstandige sociale ruimte niet vanuit een 
vacuüm. Omdat het in dit boek om muziek als religieuze dimensie gaat in de 
moderne wereld, zijn er twee aspecten van belang. Ten eerste de eigen ‘liturgi-
sche’ vorm die het concert krijgt en ten tweede de aandacht voor ‘religieuze’ 
muziek in de concertzaal.
 K. Hamilton beschrijft in verschillende fasen het ontstaan van de concert-
praktijk voor pianomuziek. In de negentiende eeuw zou die verschoven zijn 
van aristocratische salonconcerten voor genodigden of privéconcerten voor 
connaisseurs64 naar concerten die als variëteitsprogramma voor een breed pu-
bliek golden. Aanvankelijk stond de muziek vaak niet eens centraal, maar werd 
er gespeeld in de pauzes van toneel, ballet of opera65 en was zij nog ‘dienstbaar’ 
aan het vermaak. Ook wanneer de zelfstandige concerten ontstaan, staat vaak 
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het vermaak nog voorop; er werd vrijelijk geïmproviseerd op opera-thema’s, 
volksliedjes, thema’s uit het concert of er werden potpourri’s gespeeld. Dat het 
publiek daarbij luidruchtig was, was meer regel dan uitzondering, omdat het 
entertainment en de sociale interactie centraal stonden en niet het muziek-
werk, zo beschrijft Hamilton.
 Rond 1880 zou het soloconcert zich meer gevestigd hebben, waarbij de pia-
nist meer interpreet van meesterwerken zou worden dan een uitvoerder van 
eigen werken.66 Langzamerhand nam het (bredere) publiek steeds meer de rol 
over van de selecte groep kenners. Hier zien we al iets van Taylors democrati-
seringsproces terug. Wat de muziek zelf betreft, ontstaat er in ieder geval een 
duidelijker scheiding tussen improvisatie en het spelen van zogenaamde mees-
terwerken, volgens Hamilton. De muziekwerken kregen meer en meer een 
omsloten identiteit. Bovendien werden ze steeds meer geïsoleerd en in hun ge-
heel gespeeld, in plaats van slechts enkele losse delen die voor het vermaak aan 
elkaar werden gehecht. Hamiltons mening over deze nieuwe praktijk is duide-
lijk:

A public rite of silent reverence before these lengthy masterworks is pro-
foundly unhistorical [...]. Silent reverence before a Liszt Hungarian Rhap-
sody, in the manner of Paderewski’s Moonlight Sonata recital, is not only 
unhistorical, but bordering on the ridiculous.67

Hoewel hij de stilte die deze muziek omgeeft historisch gezien afwijst, ontwik-
kelt zich hand in hand met het soloconcert deze gedragscode, waarbij het mu-
ziekwerk wordt ingebed in een abstracte stilte als een schilderij in zijn lijst. De 
cleane afstand van het separability principle vindt ook zijn ingang in het muziek-
leven. Eigenlijk deelt Hamilton hier impliciet Goehrs mening dat de ontolo-
gie van het muziekwerk ingebed moet zijn in het historisch verstaan. Paderew-
ski’s werk wordt dan opgevat als autonoom opus-nummer en omgeven door 
stilte en Liszts rapsodieën juist als deel van een (luidruchtig) sociaal gebeuren 
van vermaak. Volgens Hamilton versterkt zich deze ritus onder invloed van 
de Recording Age, die zich eveneens concentreert rond een contemplatief, stil 
luisteren. Gechargeerd stelt hij dat de stijl van de concerten verschuift van de 
‘hysterische romantische overdrijving’ van Liszt en Paganini tot een ‘serene re-
ligieuze devotie’.68

 Behalve die stilte ontstaat er ook een min of meer gestandaardiseerde pro-
grammering, als vast deel van de seculiere liturgie van het concertleven.69 Eén 
van de kenmerken ervan is dat muziekwerken integraal worden uitgevoerd. 
Niet slechts één van de delen van een sonate, maar het gehele werk wordt uitge-
voerd. Ook dit laat zien dat het muziekwerk zelf centraal komt te staan. Beide 
ontwikkelingen tonen aan dat er een vaste ritualiteit rondom de uitvoering 
ontstaat; een cultus rondom de muziekwerken. De uitvoerder krijgt (slechts) 
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de priesterlijk-bemiddelende rol om de ‘geestelijke’ bedoeling van de compo-
nist present te stellen en krijgt daarmee een spirituele functie. Waar Liszt, Ru-
binstein en Busoni zelf groter bleven dan de stukken van hun repertoire, is in 
de twintigste eeuw het repertoire belangrijker geworden dan de uitvoerder.70 
We zien dat nog terug in de publiciteit van grote concertzalen, waar het muziek-
werk boven de uitvoerenden vermeld staat in plaats van omgekeerd – overi gens 
gaat dit niet per definitie op: vele op de Romantiek gestoelde uitzonderingen 
zijn daargelaten.
 Waar het traditionele orthodoxe geloof plaatsmaakt voor een pluriform re-
ligieus en spiritueel spectrum, krijgt de concertzaal een vorm van ritualiteit en 
gemeenschapsgevoel. Dit interpreteer ik niet als een vorm van secularisering 
in de zin dat religie heeft afgedaan. Religie krijgt juist andere vormen. Men zou 
zich kunnen afvragen of dit geen quasi-religie71 betreft, omdat het niet stoelt 
op levensbeschouwelijke keuzes. Toch spreek ik met Taylor liever van een pro-
fanisering van het sacrale, omdat we over een ander type religie spreken dan 
het traditionele. Er doen zich nieuwe vormen voor, die niet louter beoordeeld 
mogen worden vanuit de traditionele. Taylor geeft het duidelijk weer.

I am thinking of the way in which publicly performed music, in concert hall 
and opera house, becomes an especially important and serious activity in 
nineteenth century bourgeois Europe and America. People begin to listen 
to concerts with an almost religious intensity. The analogy is not kept out 
of place. The performance has taken on something of a rite, and has kept it 
to this day. There is a sense that something great is being said in this music. 
This too has helped create a kind of middle space, neither explicitly believ-
ing, but not atheistic either, a kind of undefined spirituality.72

Religieuze muziek in de concertzaal

Ook op een ander niveau kunnen we spreken van een profanisering van het sa-
crale, aansluitend bij Taylor. De aandacht voor religieuze muziek in de concert-
zaal groeit namelijk in de negentiende eeuw, om niet te zeggen dat het een cen-
trale positie inneemt bij belangrijke componisten uit die periode.73 Wiora en 
Söhngen bezien deze buitenliturgische religieuze muziek (missen, requiems, 
enzovoorts) in de negentiende eeuw – de tijd van Beethoven tot Reger74 – van-
uit de ontwikkeling van de (protestantse) Hervorming. Evenals bij Taylor moe-
ten we het begrip Hervorming hier ook breder zien, omdat het immers niet om 
kerkmuziek gaat. Toch zien zij het niet als een vervalperiode van de religieuze 
muziek tussen Bach en de twintigste-eeuwse kerkmuzikale vernieuwingsbe-
wegingen, maar als een periode waarin de grote religieus-muzikale kunst zich 
juist ontwikkelt. Het staat niet aan de rand van de kerkmuziek, maar zet deze 
zelfs centraal in de kunst, wat uiteindelijk leidt tot de negentiende-eeuwse 
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 kunstreligie. Wat hier mijns inziens aan de orde is, is het standpunt van waar-
uit men het beoordeelt. De gerichtheid op louter de immanente klank laat naar 
mijn mening niet toe de muziek te beschouwen vanuit het traditionele religie-
begrip.
 Söhngen gebruikt argumenten parallel aan Taylor, in zijn bewering dat het 
denken van Humanisme en Reformatie de kiem al heeft gelegd voor de ont-
wikkeling van een religieuze muziek buiten de liturgie.75 Evenals Taylor zet 
Söhngen in bij de grote Reformatoren, wanneer hij het protestantisme een ‘an-
tiliturgische Häresie’76 noemt. Hij wijst op de herinterpretatie van de cultische 
Gottesdienst, verbreed tot gods-dienst in het alledaagse handelen en leven, waar-
mee een ‘Grundsätzliche Ent-kultung des Gottesdienstes’77 is ingezet. Dit is de-
zelfde gedachtegang als Taylors nadruk op het priesterschap aller gelovigen; het 
heilige en cultische wordt immers verbreed naar de gehele samenleving. Daar 
komt bij Söhngen bij dat de kerkmuziek bij Luther twee brandpunten kreeg, 
aanbidding en verheerlijking. Deze ‘verkondigingsmuziek’ kreeg – parallel aan 
de preek als verkondigingsmiddel bij uitstek – noodzakelijkerwijs een meer 
persoonlijke, subjectieve of interpretatieve lading en keerde zich daarmee te-
gen de gevestigde geordende vormen van de liturgie. Ten derde wees Luther de 
vaststaande regels van de liturgie af, hoewel Calvijn en Zwingli hier in prak-
tijk verdergaande stappen in maakten. Zij wezen immers ook instrumentale 
en meerstemmige muziek af, omdat het beginsel en doel van de muziek niet 
congrueren met die van de gereformeerde eredienst. Samengevat beschrijft 
Söhngen de buitenliturgische religieuze muziek dus ook als een transformatie 
of mutatie van religie, die als logische consequentie is voortgekomen uit het ge-
dachtegoed van de Hervorming.
 Binnen de lutherse eredienst deed zich een omgekeerde beweging voor. 
Daar komt sinds Schütz steeds meer ruimte voor niet-liturgische muzikale 
genres zoals het Geistliche Konzert en de Madrigalische Kantate.78 Maar ook de an-
dere twee aspecten zien we terug, subjectivering en ‘verbreding’ van het religi-
euze. Hand in hand met de antropologische wending die zich steeds verder vol-
trok, werd de motetkunst meer en meer een affectieve individuele uitdrukking 
van de tekst door de kunstenaar, die in plaats kwam van de meer ‘objectieve’ 
stijl van de liturgische motetten die sterker vanuit het middeleeuwse mathema-
tische paradigma gedacht zijn. Voor dit onderzoek is echter de instrumentale 
muziek van belang en daar speelt nog iets anders een rol. Calvijn bant welis-
waar instrumentale en meerstemmige muziek uit de liturgie en Zwingli ver-
werpt alle muziek binnen de protestantse eredienst. Echter, ze wijzen muziek 
als kunstzinnige vorming niet af, integendeel.79 Enerzijds leidt de afwijzing 
van instrumentale muziek in de eredienst tot het ontstaan van een huiselijke 
kamermuziek, die evengoed een ‘geestelijke’ als een ‘wereldlijke’ inhoud kon 
hebben. De Collegia Musica ontstonden als voorvorm van het concert als socio-
logische verschijningsvorm, zo vertelt Söhngen. In de Nederlandse situatie 
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verbood de Dordtse Synode het orgelspel binnen de liturgie, waardoor stads-
organisten als Sweelinck alleen voor en na de kerkdienst het orgelspel verzorg-
den. Söhngen noemt dit een vroege vorm van het negentiende-eeuwse concert. 
Deze praktijk breidde zich uit naar andere Hanzesteden, waar kerkmusici als 
Tunder (sinds 1646) en Buxtehude met zijn Abendmusiken sinds 1697 los van de 
kerkelijke liturgie uitvoeringen organiseerden en daar zelf financiering, musici 
en publiek bij zochten,80 een voorloper van de negentiende-eeuwse artiest als 
autonome kunstenaar. Tot slot ontstonden er private muziekverenigingen.
 Na de rationalisatie van de Verlichting, die het proces van humanisme en 
hervorming voltrok, werd uiteindelijk de kunstrijke kerkmuziek langzaam 
maar zeker de kerk uitgejaagd. Bach in Leipzig was een laatste opleving in de 
Duitse steden, aldus Wiora. Hij stelt echter dat, historisch gezien, die situatie 
niet per se slecht is voor de religieuze muziek. Omdat de verhouding van de 
muziek tot de ruimte, de hoorder en de uitvoerder wezenlijk anders geworden 
is. Het geeft muziek (letterlijk) de ruimte kunstrijker en inhoudsrijker te zijn. 
Inhoudelijk wordt het niet meer beknot tot (de teksten van) de liturgie. Dat 
geldt ook voor de muzikale genres en de uitvoeringslengte van werken. Er is 
meer variatie in uitdrukkingsmogelijkheden. Zo krijgt Bachs Matthäus Passion 
als concertstuk in plaats van liturgisch werk ‘ein zweites Dasein [...], welches 
museal zu nennen eine grobe Vereinfachung wäre’.81 Wiora geeft dus een an-
dere beoordeling dan Goehr ten aanzien van de musealisering van Bach. Toch 
is mijn centrale claim dat ook het concertleven de muziek weer te veel concep-
tualiseert als autonoom werk. In termen van Taylor wordt de identiteit te veel 
‘omsloten’, waardoor de muziek los komt te staan van haar context en geen or-
ganisch geheel vormt als klankfenomeen met de wereld buiten de concertzaal. 
Zij wordt te irrelevant gemaakt.

Het religieuze van de muziek

Op zoek naar Taylors zogenaamde vierde weg, die een doorbraak van het religi-
euze zoekt buiten de traditionele geïnstitutionaliseerde religie om en die de 
seculiere focus op het immanente van het exclusieve humanisme wil door-
breken, volgt hier eerst nog een korte excurs langs Frankrijk. Fellerer82 vult 
Söhngen namelijk aan waar het de situatie in Frankrijk betreft. Voor het ver-
staan van Messiaen als Franse componist is dit van belang. Omdat Revolutie en 
restau ratie in Frankrijk anders verliepen dan in andere landen, staat de buiten-
liturgische geestelijke muziektraditie in een andere verhouding tot kerkelijke 
en tot wereldlijke kunst.83 Waar in Duitsland de religieuze inhouden van de 
kerkmuziek verbreedden in de religieuze concertmuziek, bleef in Frankrijk de 
band tussen beide beperkt tot uiterlijke vormen, zo vindt Fellerer. Zo was er 
bij veel componisten interesse in de klassieke polyfonie, het gregoriaans en de 
zogenaamde kerktoonsoorten. In de vocale muziek werden bijvoorbeeld het 
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(pseudo-)gregoriaans en de cantique voortgezet in oratorium en cantate. Be-
halve de interesse voor religieuze en bijbelse thematiek, bestond de aansluiting 
bij de kerkmuziek met name in een bepaalde muzikale uitdrukkingstaal. Kerk-
muziek was ‘veruiterlijkt’.
 Fellerer beschouwt César Franck als een ijkpunt en keerpunt:

C. Franck (1822-1890) hat sowohl durch sein Werk wie als Lehrer einer gan-
zen Generation französischer Musiker einer außerliturgischen religiösen 
Musik führende Bedeutung gegeben. [...] Die Ausdruckssteigerung über die 
Wortdarstellung im symphonischen Satz eröffnet ein neues religiöses Er-
lebnis.84

[...]
Wie im Werk Wagners Handlung und Wort durch die Musik als Idee verwirk-
licht werden, hat César Franck die religiöse Idee in der musikalischen Gestalt 
der Worte der Bergpredigt zu zeitbedingter Wirklichkeit gesteigert.85 

Hij noemt deze verschuiving een Spiritualisierung der Musik: ‘Die Wirklichkeit 
der Handlung [ist doch auch hier] von der Idee überwölbt.’86 Met andere woor-
den, de muziek zelf manifesteert hier een religieuze gestalte, afgaande op de 
vorm. Het is absolute muziek, maar heeft een religieus surplus omdat de vor-
men aansluiten bij religieuze vormen en daardoor een religieuze ervaring evo-
ceren. Een dergelijk standpunt geeft weer wat ik nastreef. Fellerer zegt namelijk 
dat de Franse buitenliturgische religieuze muziek een muzikale uitdrukking 
heeft geschapen die het mysterie tot klinkende werkelijkheid maakt, terwijl de 
Duitse geestelijke muziek in het oratorium de reële handeling en ervaring op 
de voorgrond zet. Het uiterlijke verband met de kerkmuziek transformeert in 
een nieuw religieus klankbeeld, dat zich afzet tegen de Wagnerianistische stijl 
als ‘verwereldlijkt spiritualisme’. Franck wordt volgens deze redenering het 
nieuwe religieuze, terwijl Wagners muziek een quasi-religie vormt. Dit oordeel 
over Franck laat ik aan Fellerer. Wel deel ik zijn analyse dat het Duitse luthera-
nisme een geheel andere band heeft met het W/woord en met liturgie dan het 
Franse katholicisme, ook in geseculariseerde vorm. Goehr leert ons immers 
ook dat de ontologie van de muziek altijd ingeklemd is in de historische Sitz im 
Leben. Met name in zijn orgel- en orkestwerken zou Franck een nieuwe klank 
hebben gerealiseerd, die een in zichzelf gevestigde religieuze kunst buiten de 
liturgie present stelt.

Eine äußere thematische und harmonische Bindung an die Gregorianik, die 
Kirchentonart, den Orgel- und a capella-Klang als kirchliche Ausdrucks-
mittel konnte nicht verhindern, daß sich die geistliche Musik von innerer 
kirchlicher Bindung zu einem freien subjektiven religiösen Erlebnis gewan-
delt hat.87
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Fellerer is van mening dat Messiaen deze lijn vervolgt en verdiept, omdat hij 
– evenals Français en Poulenc, beweert hij – ‘nog verder de mystiek inzinkt’. 
Met Messiaen zou ik bezwaar aantekenen tegen een vermystisering van zijn 
muziek, omdat daar een gevaar van vergeestelijking of verspiritualisering in 
schuilt ten koste van de realiteit van de muzikale vorm zelf.
 Fellerer is van belang omdat zijn intentie een voorbeeld is van een opvatting 
van muziek die de religieuze dimensie gestalte geeft; een balthasariaanse open-
baringsgestalte in klank, die voornamelijk naar zichzelf verwijst als eigenaar-
dige manifestatie van klank. De eigenaardige vormentaal doet suggestie voor 
een religieuze interpretatie, die door het subject nader geduid wordt in de mu-
zikale ervaring. Mijn bezwaar tegen Fellerers beschrijving is dat het verband 
tussen dit nieuwe klankbeeld en de klassieke kerkmuziek slechts ‘uiterlijk’ is. 
In de balthasariaanse gestalte gaat immers de intentie van de M/maker zelf mee 
als een geestelijke ‘inhoud’ die zich verwerkelijkt in de vorm. Dit bezwaar valt 
samen met Van der Leeuws afwijzing tegen een uiterlijk verband tussen het 
heilige (het religieuze) en het schone (de kunst) ten gunste van een volmaakte 
eenheid tussen beide.88 Ik zou zeggen: een schone vorm gaat niet zonder een 
dito inhoud. Het gaat juist om de expressie van vorm en inhoud als geheel, om 
de ongelaagde zintuiglijke articulatie.
 Concluderend vinden we hier, naast de cultische elementen van de con-
certpraktijk, ook in de muzikale vormen en genres als zodanig een vorm van 
profanisering van het sacrale, want ‘der Konzertsaal übernimmt für eine nicht 
mehr in der Liturgie lebende Gesellschaft die Aufgabe der Kirche, neue vom 
Menschen und für den Menschen bestimmte Texte ersetzen das biblische und 
liturgische Wort, um mit der Musik neue Wirkungen zu erreichen’.89 Wel moet 
er dan onderscheid gemaakt worden tussen religieuze vormen en quasi-religie, 
anders kan men niet spreken over muziek als religieuze manifestatie. Dat be-
tekent niet een traditioneel verstaan van religieuze muziek op basis van de in-
houd, maar juist muziek die met haar vormen een religieuze dimensie opent en 
daarmee als subtiele taal een ‘ander type’ religie (Taylor) opent. Het volgende 
hoofdstuk zal aantonen hoe muziekstukken met verschillende vormen deze 
dimensie ieder op een andere wijze openen.

3  /  h o g e r e  t i j d

Seculiere tijd en hogere tijd

Na de omsloten identiteit van het individu (1) en de geconstrueerde sociale 
ruimte (2) komt nu het derde aspect aan bod dat ik aan Taylor ontleen en dat 
relevant is voor het denken over muziek als religieuze dimensie: het tijds aspect. 
Een openbaringsgestalte breekt immers altijd in de historische werkelijkheid 
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in, zoals Von Balthasar liet zien. Maar daarnaast is de muzikale gestalte al-
tijd een tijdelijke gestalte in de meest letterlijke zin van uitvoeringsduur. Dit 
tijdsaspect vormt samen met de volgende paragraaf het hoofdpunt en het ver-
band met het volgende hoofdstuk.
 Taylor geeft een uitgebreide analyse over hoe de moderne seculiere tijd en 
de premoderne tijd zich ten opzichte van elkaar verhouden. Eén van de terug-
kerende thema’s is de tijdsbeleving. Evenals de democratische structuur van de 
publieke ruimte wordt ook de tijd als homogeen, horizontaal en ‘leeg’ ervaren, 
zo zegt hij. Gadamer gebruikt op dezelfde wijze de term ‘lege tijd’ en illustreert 
het met de ervaring van verveling: ‘da wird Zeit gewissermaßermasen in  ihrem 
gesichtslosen Wiederholungsrhytmus als eine quälende Präsenz erfahren.’90 
Toch zijn er in deze vlakte ook pieken. Taylor noemt ze ‘kairotische momen-
ten’, zoals religieuze hoogtijdagen: ‘they gathered, assembled, reordered, punct -
uated profane, ordinary time.’91 De ‘gewone’, alledaagse tijd definieert Taylor 
als seculier, omdat ze aansluit bij de moderne horizontale homogene ervaring. 
Wat er nu in de moderne tijd is veranderd, is dat de seculiere tijd niet langer is 
gegroepeerd rondom de ‘hogere tijd’ van feesten, die de agenda van de samen-
leving bepaalden. Men leefde voorheen naar de grote feesten toe en die mar-
keerden de terugkerende perioden in het jaar, zoals in de liturgische kalender 
nog gebeurt. Gebeurtenissen die in de profane tijd ver uiteenliggen, werden 
door de heilige hogere tijden verbonden. ‘Good Friday 1998 is closer in a way to 
the original day of the Crucifixion than mid-summer’s day 1997.’92 Omdat in 
de moderne tijdservaring alle punten als het ware op dezelfde distantie van het 
‘hogere’ liggen, wordt tijd als veel vlakker en homogener ervaren. Alle dagen 
van de week zijn gelijkwaardig geworden.
 Kunstwerken vervullen – op een ander niveau – eenzelfde rol als de religi-
euze feesten, wanneer zij de luisteraar uit de dagelijkse gang van het bestaan 
trekken. Zij kunnen existentiële ervaringen oproepen. Ze geven interpunctie 
aan in de beleving van het alledaagse. Volgens Taylor is de idee van ‘hogere 
tijden’ ontleend aan Plato, bij wie de onveranderlijke Ideeën boven de tijd ver-
heven zijn; ‘time is a moving image of eternity.’93 Wat binnen de tijd gebeurt is 
bij Plato minder volmaakt dan de onveranderlijke eeuwigheid. Toch zit er ook 
een cyclisch element in dit tijds-/eeuwigheidsdenken, doordat uiteindelijk alles 
weer zal terugkeren naar zijn vaste onveranderlijke vorm. Dit cyclische type 
van tijd/eeuwigheid laat ik echter terzijde.
 Het christelijke denken waarin tijd wordt opgevat als heilsgeschiedenis, is 
tegengesteld aan Plato’s negatieve opvatting van het tijdelijke. De geschiedenis 
voltrekt zich dan namelijk als een gradueel voortschrijdende positieve verwer-
kelijking van goddelijk heil. Deze christelijke heilsgeschiedenis is een proces 
dat zich volgens een lineair proces voltrekt en niet volgens een cyclisch tijds-
begrip. Het heden staat altijd in het perspectief van verleden en toekomst. Deze 
drie geven elkaar voortdurend betekenis en zijn verzameld in het ‘nu’. Met een 
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metafoor ontleend aan de muziek legt Taylor het als volgt uit: ‘There is a kind 
of simultaneity of the first note with the last, because all have to sound in the 
presence of the others in order for the melody to be heard.’94 Taylor komt, wat 
de Middeleeuwen betreft, tot twee modellen van eeuwigheid. Enerzijds eeuwig-
heid als Plato’s volmaakte onbeweeglijkheid en anderzijds eeuwigheid als Gods 
ogenblik, waarin alle tijd verdicht is in één altijddurend moment; het balt zich 
samen tot een eeuwig ‘nu’. In het eerste model lijkt de eeuwigheid getranscen-
deerd boven de tijd. In het tweede type komt de eeuwigheid juist uit de tijd 
voort, omdat zij verstaan wordt als een eeuwig ‘nu’. Taylor duidt deze laatste 
opvatting dan ook bewust aan met de term saecula saeculorum.95 Maar eigenlijk 
zijn eeuwigheid, verstaan als eindeloze tijd en eeuwigheid als verdichting (sa-
menballing) van de tijd twee varianten op hetzelfde thema. Beide vormen im-
mers een mutatie (of transformatie) van historische of narratieve ontwikkeling 
en staan niet oppositioneel tegenover tijd, zoals bij Plato. Met het oog op de in-
terpretatie van muziek in het volgende hoofdstuk heb ik het onderscheid hier 
kort aangeduid.
 Behalve eeuwigheid als tijdloosheid (Plato) en als verdichting (of einde-
loze uitrekking) van tijd, voegt Taylor nog een derde type hogere tijd toe. Dit 
type zet ik centraal. Nota bene dat Taylor over ‘hogere tijd’ spreekt en niet over 
‘eeuwig  heid’. Dit derde type noemt hij ‘time of origins,’96 een term ontleend 
aan Eliade. Deze ‘tijd van oorsprong’ is niet binnen het wijsgerig of theologisch 
denken ontwikkeld, maar juist binnen de volkstradities, zo stelt Taylor. Het be-
treft een gedachte van Grote Tijd, waarin de dingen gevormd werden zoals ze 
zijn. Die tijd ligt ‘achter’ ons, maar evenzogoed ‘boven’ ons. Het is de Schep-
ping, het zijn goden, Voorbeelden of Wetgevers.97 In ieder geval zijn het han-
delende entiteiten die groter zijn dan ‘wij’, die ons voorgingen, maar ook altijd 
‘boven ons’ aanwezig zijn en waarmee we ons door onze gang door de geschie-
denis mee verhouden, of dat nu navolgend is of ons juist verwijderend van wat 
er in den beginne gebeurde.
 Alle drie deze opvattingen van hogere tijd hebben gemeen dat zij de secu-
liere tijd ordenen door middel van een verticaal verband. Wat, aldus  Taylor, 
eigen is aan de moderne tijdservaring, is dat die verticale component uit-
gebannen is of zelfs ontkend wordt. Hij noemt de verschuiving van het pre-
moderne naar de moderniteit een verschuiving van plaats naar ruimte. Met 
andere woorden, gemarkeerde en ingevulde objecten worden tot lege hulzen 
of zelfs tot vacuüm. Moderne tijd wordt gekenmerkt door homogeniteit en 
leegte.

The eternity of mathematics is not beyond change, but constantly rules 
change. It is equidistant from all times. It is not in this sense a ‘higher’ time. 
[...] In particular, the disciplines of our modern civilized order have led us to 
measure and organise time as never before in human history.98
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Hiermee beweert Taylor niet dat geloof niet meer mogelijk zou zijn in de mo-
derne tijd. Integendeel, hij wijst erop dat de ervaring van hogere tijd als naïeve 
vanzelfsprekendheid verdwenen is. Het niet-bestaan van het hogere is denk-
baar geworden. Niet meer de eeuwigheid is de stabiele factor, maar de meetbare 
regelmaat van de tijd. Tijdservaring wordt homogeen, omdat alle tijdspunten 
op gelijke afstand van de eeuwigheid staan. ‘The long time horizon of modern 
reconstruction is linear, and it is made up of “homogeneous, empty time”.’99 
De tijdsbeleving is leeg geworden en niet meer gevuld met betekenisvolheid.

‘Andere’ tijd

Om Taylors muziekstukken uit te leggen als ‘hogere tijden’ is ook Hermsen 
van belang. In haar bundel essays Stil de tijd maakt zij onderscheid tussen twee 
vormen van tijd. Evenals Taylor beweert ze dat de moderne tijdservaring gedo-
mineerd wordt door de abstracte regelmaat van de klok.

De tijd van klokken en agenda’s is een abstracte en sociale tijd, iets wat we 
met elkaar hebben afgesproken om de wereld te kunnen inrichten. [...] Wij 
lijken niet meer te beseffen dat de kloktijd, die onze levens toch tamelijk 
dwingend reguleert, ooit slechts een praktische afspraak is geweest.100

Waar bij Taylor deze abstracte immanente kloktijd tegenover de ‘hogere tijden’ 
wordt geplaatst, zet Hermsen het tegenover een tijd, die zij binnen de wereld-
werkelijkheid situeert, namelijk de persoonlijke of innerlijke ervaring van tijd. 
‘Die persoonlijke of innerlijke tijd is echter moeilijk te benoemen of vast te leg-
gen, omdat hij niet in algemene eenheden als uren of minuten valt uit te druk-
ken.’101 Innerlijke tijd verbindt ze, met verwijzing naar Augustinus en Bloch, 
met menselijkheid. Ze noemt dit ‘ware tijd’,102 ‘andere’ of ‘reële’ tijd, of tijd als 
‘duur’, wat ze aan Bergson (‘durée’) ontleent.103 Deze tijd kan weliswaar hogere 
tijden articuleren, zoals in kunst of religie kan plaatsvinden, maar Hermsen 
legt in navolging van Bergson het accent op de innerlijke menselijke ervaring 
van tijd, waarmee haar benadering individueler is dan de religieus-sociologi-
sche analyse van Taylor. Dit komt ook voort uit haar aansluiting bij Bloch, die 
tijd opvat als hoop. Deze hoop wordt niet religieus ingevuld, maar is de ‘actua-
lisering van het onvoltooide’, het ‘scheppen van ruimte voor nieuwe moge-
lijkheden’, gezien vanuit de menselijke ervaring van deze affecten.104 Utopie 
is nog-niet-gerealiseerde toekomst en dus in Hermsens opvatting een ‘andere 
tijd’ dan de kloktijd, maar zonder expliciet ingevulde religieuze of ideologische 
notie: ‘Kunst is in die zin utopisch, omdat zij het bestaande dient te overstij-
gen of te transcenderen. Dit transcenderen kent alleen geen eindpunt in God 
of in het goede. Daarom noemt Bloch dit een “transcenderen zonder transcen-
dente”.’105
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 Waarin Taylor en Hermsen overeenstemmen, is de waardering van de mo-
derne tijdservaring als vacuüm, die enerzijds is ontstaan ‘door het wegval-
len van God en andere grote “ideologieën”’106 en anderzijds door de natuur-
wetenschappen ‘die de tijd voornamelijk als een abstracte, onveranderlijke en 
homo gene grootheid beschouwden’.107 Hoewel Hermsen zich hierin wel op de 
secularisatiethese verlaat, terwijl Taylor die afwijst, komt beider analyse van 
de moderne tijdservaring tot hetzelfde resultaat. De ervaring van leegte jaagt 
volgens Hermsen de moderne mens op. Waar men in de premoderne tijd nog 
in een zekere harmonie met de tijd leefde, lijkt men in de moderne westerse 
maatschappij steeds meer de ‘lege tijd’ te willen verdrijven. Verveling en leegte 
mogen niet meer bestaan.
 De ‘reële tijd’ wordt bij Hermsen opgevat als durée. Hoewel Hermsen met 
Bergson stelt dat ‘[het] meten van tijd [...] nooit iets met de tijd als duur te ma-
ken [heeft],’108 heeft tijd als durée toch duidelijk een tijdsaspect en staat het als 
zodanig niet als absolute contradictie tegenover de kloktijd. Tijd als duur is 
deel van de menselijke identiteit, maar niet als gefixeerde en gestolde identiteit 
zoals de kloktijd. Identiteit is een dynamisch iets en tijd ontwikkelt zich onom-
keerbaar. Iedere mens wordt immers ouder en niemand jonger. Hier ligt een 
aanknopingspunt voor muziek, die als uitvoerende kunst ook afhankelijk is 
van een onomkeerbaar tijdsverloop. Het andere aanknopingspunt tussen tijd 
als durée en kunst wordt eveneens ingegeven door de ervaring van tijd als durée 
als existentiële ervaring. Als we de tijd als duur willen ervaren, moeten we uit 
de moderne economische tredmolen stappen. ‘Onze intuïtie voor de duur kan 
ontwikkeld worden als we onze aandacht ook richten op de muziek, de kunst 
en de literatuur, waar zij op steeds andere wijze van zich doet spreken.’109

 Hermsen geeft kunst, muziek in het bijzonder, op deze wijze een zinvolle 
rol in de moderne cultuur. Zij gooit echter het kind met het badwater weg, om-
dat zij slechts in de dualiteit van ‘andere tijd’ tegenover kloktijd denkt, nog los 
van het feit dat ze de rol van kunst als religieuze dimensie lijkt te willen ont-
kennen. Vooral met het oog op muziek als tijdsfenomeen moet de ‘andere tijd’ 
nader gedefinieerd worden. Hermsen hanteert het als een algemene term die 
kunst als zodanig geldt. Maar de ene kunstvorm is de andere niet en het ene 
muziekwerk is het andere niet. Op dat laatste gaan we nader in in het volgende 
hoofdstuk, waar we kijken hoe verschillende tijdsopvattingen in enkele con-
crete muziekstukken verschillende typen van transcendentie evoceren. Eerst 
vraagt het concept van ‘hogere tijd’ en ‘andere tijd’ om een nadere specificatie 
ten aanzien van de kunstvorm muziek in haar geheel.

Muziek als hogere tijd

Muziek heeft als uitvoerende kunst alles te maken met tijd. Hoofdstuk 1 liet ons 
al zien dat het zich slecht in een tijdruimtelijke werkelijkheid kan  manifesteren. 

Definitief.indd   109Definitief.indd   109 08-05-2014   09:37:4308-05-2014   09:37:43



110

Bovendien is het als geen andere kunst zo exclusief afhankelijk van de factor 
tijd, omdat fenomenologisch gezien naast tijd klank de enige noodzakelijke 
voorwaarde is om tot verwerkelijking te komen. Muziek ontvouwt zich alleen 
in een tijdruimte. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de absolute uit-
voeringsduur van een muziekstuk in termen van kloktijd en de ‘hogere’ of ‘an-
dere’ tijd die het manifesteert. Muziek, ervaren als absolute muziek, verwijst 
niet naar iets externs, maar geeft tijd interpunctie door middel van de muzikale 
vormen zelf, zoals metrum, ritme, tempo, melodie en harmonische ontwikke-
ling. Juist die eigenschap van ‘interpunctie vanuit zichzelf’ vormt het aankno-
pingspunt tussen de kloktijd en de hogere tijd. Interessant wordt het, wanneer 
we dit bezien vanuit het werkelijkheidskarakter uit hoofdstuk 1. De expressie 
van de muzikale vormen vult namelijk de werkelijke tijd. Voor een religieus 
verstaan van muziek betekent dat veel, omdat de hogere tijd geen abstract ge-
geven is achter het zintuiglijke, waarnaar verwezen wordt, maar als klank de 
werkelijkheid vult.
 Dit kan ik illustreren aan de hand van deel IV van Messiaens L’Ascension, uit 
het voorgaande hoofdstuk. Daar beschreef ik dat het stuk geen hoorbaar einde 
heeft. De dubbele maatstreep passeert onhoorbaar. Uitgaande van wat we ho-
ren (en niet van de partituur) lijkt het stuk eindeloos voort te duren. Het kent 
geen hoorbaar einde. Vanuit het werkelijkheidskarakter bezien manifesteert 
zich hier de eeuwigheid in de tijd. De hogere of andere tijd openbaart zich in 
de horizontale tijd van de wereldwerkelijkheid, doordat de lege tijd wordt in-
gevuld. Dit stuk echter eindigt eveneens met een ‘leegte’, namelijk stilte. Dat 
is aanleiding om te stellen dat de absolute uitvoeringsduur van het stuk en de 
gesymboliseerde eeuwigheid samenvallen. Zij duren beide eeuwig. Hier is de 
muziek door haar werkelijkheidskarakter in staat de horizontale tijd zo  danig 
te transformeren, dat er een ervaring van eeuwigdurende tijd ontstaat: de 
 eeuwig   heid manifesteert zich letterlijk.
 Dit voorbeeld geeft aan dat muziek hogere tijd kan articuleren door de klok-
tijd te transformeren door middel van klank en ritme. Dit is juist mogelijk door 
haar principiële tijdelijkheid. Hierin zit namelijk het aanknopingspunt om een 
nieuwe variant van tijd naar voren te brengen of de kloktijd te transformeren 
naar een transcendente tijdservaring. Daarmee beoog ik de ervaring even in 
een geheel andere wereld te zijn geweest, zoals Hermsen beschrijft: ‘dat is wat 
ons bijvoorbeeld in (dag)dromen overkomt of in de reflectie, de kunst, of in 
andere ervaringen met een verhoogde concentratie, zoals sporten, erotiek of 
meditatie, waarbij we het gevoel voor het verstrijken van de lineaire tijd als het 
ware verliezen.’110 Begbie spreekt over een ‘time-out’.111 Deze transcendente 
tijdservaring hoeft dan ook in het geheel niet een religieuze transcendentie te 
zijn in de traditionele zin van het woord. Mijn begrip van het religieuze van de 
muziek wordt echter al gevormd door het gegeven van transcenderen van het 
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alledaagse. Daarom noem ik muziek een religieuze dimensie in de wereld. In 
deze transcenderende ervaring is niet slechts de binnen-muzikale tijdservaring 
van ‘hogere tijd’ van belang, maar juist ook haar relatie met het ultieme. Het 
gaat om de verhouding tussen de ‘gewone’ kloktijd van zestig seconden in een 
minuut en zestig minuten in een uur in contrast met de esthetische (of religi-
euze) ervaring van hogere tijd. De muziek transformeert namelijk de kloktijd 
door middel van klank en ritme in een eigen tijd, waarvan de muzikale vormen 
de interpunctie bepalen.
 De opvatting van hogere tijden was nauw verbonden aan de premoderne 
hiërarchische samenleving, liet Taylor zien. De hogere tijden werden voorheen 
namelijk gecreëerd door de hoogtijdagen van kerk en hof, waarbij bevoor-
rechte personen of instituties, zoals priesters en koningen, een centrale of be-
middelende rol spelen. Volgens Taylors analyse zorgt de omslag naar de mo-
derne tijd enerzijds voor een meer horizontale tijdservaring, gepaard gaande 
met een niet-hiërarchische samenleving waarin het volk een grotere rol krijgt 
toebedeeld.112 Dit is de democratisering van de maatschappij. In de muziek zie 
ik, als ik A. Hamilton volg, een parallelle overgang. Waar de musicus in de pre-
moderne tijd deel was van deze hiërarchie en dienstbaar aan kerk of patroon, 
wordt hij na de achttiende eeuw meer en meer kunstenaar met een zelfstandige 
en vrije plek in de maatschappij. Kunst wordt autonoom. Bovendien verzelf-
standigen de kunsten ten opzichte van elkaar. Het opkomende concertleven 
maakt dat muziek een sociale praktijk omwille van zichzelf wordt en niet meer 
dienstbaar is aan dans, theater, kerk, leger of aristocratie. Waar de patroon een 
hogere status had dan de musicus, draait deze verhouding om wanneer de mu-
sicus een autonoom artiest wordt en de moderne opvatting van schone kun-
sten ontstaat.113 Een gevolg is dat een muziekwerk niet slechts een dienstbare 
rol heeft, maar als een zelfstandig fenomeen wordt ervaren met intrinsieke 
waarde. Het werkconcept, waar de opvatting van absolute muziek uit voort-
komt, doet zijn intrede. Waar programmatische muziek nog dienstbaar is aan 
religie of sociale orde, ontstaat er na de achttiende eeuw de nieuwe sociale orde 
van het zelfstandige concertleven. Een parallelle ontwikkeling is de verschui-
ving van het mimetisch paradigma in de conceptie van muziek naar een for-
malistisch paradigma. Waar de eerste de muziek dienstbaar maakt aan een ex-
terne entiteit en daarmee de muziek een ondergeschikte rol toebedeelt, staat 
in de nieuwe conceptie de muziek als zodanig centraal. Een goed voorbeeld is 
de ontwikkeling van de symfonie sinds Beethoven.114 Een symfonie vraagt als 
zelfstandig muziekwerk een innerlijke ordening van de seculiere tijd, omdat 
die ordening niet meer extern kan worden ontleend aan hiërarchische sociale 
verbanden. De tijd, ervaren als lege huls of zelfs als vacuüm, moet nieuwe in-
terpunctie krijgen, en wel vanuit het muziekwerk zelf. Dat zie ik als de religi-
euze functie van muziek in de seculiere tijd.
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4  /  h e t  d o o r b r e k e n  va n  g r e n z e n  
a l s  v i e r d e  w e g

Moderniteit en (religieuze) doorbraak 

In het voorgaande heb ik de moderne opvatting van het werkconcept in de 
muziek binnen het kader van Taylors analyse van de moderniteit geplaatst. 
Daar definieerde ik de opvatting van het muziekwerk als die van een de om-
sloten identiteit. De rol van het religieuze binnen de verschuivende openbare 
ruimte maakt het muziekwerk en zijn sociale context zelf tot een religie, hoe-
wel men zich moet afvragen of dit geen quasi-religie is. Verder erken ik dat de 
waarde van de muziek erin ligt dat ze de homogene seculiere tijd ontstijgt, al is 
de wijze waarop dit gebeurt wel afhankelijk van de aard van de muzikale vor-
men. Over dat laatste handelt het volgende hoofdstuk. Taylor heeft kritiek op 
de wijze waarop de gangbare secularisatietheorieën de moderne maat schappij 
beoordelen. Zijn kritiek heeft in zoverre een parallel met Goehrs correctie op 
het werkconcept in de muziek dat het zich tegen een conceptualisme keert dat 
(muzikale) identiteit fixeert. Terwijl Goehr de ontologie van het muziekstuk 
afhankelijk maakt van de historische periode waarin het ontstond, pleit ook 
Taylor voor een differentiëring van – in zijn geval – een vast omschreven be-
grip van religieus geloof. Zijn alternatief noemt hij de weg van de maximale 
aanspraak.
 Taylor onderscheidt in hoofdzaak drie overkoepelende typen van levens-
beschouwing die in de twintigste eeuw naast elkaar komen te staan. Ten eerste 
het orthodoxe westerse christelijke geloof. Als reactie daarop en eruit voort-
vloeiend ontstaat een humanisme, dat zich vanuit het christelijke agapè-begrip 
op altruïsme richt. Na verloop van tijd ontkent deze vorm een transcendente 
notie en (ver)wordt zij tot exclusief humanisme.115 Vele vormen van dit huma-
nisme worden echter als oppervlakkig ervaren, omdat het tragische van de 
menselijke existentie er te weinig een plek heeft. Daardoor ontstaat er, aldus 
Taylor, onder invloed van Marx, Freud en Nietzsche een anti-humanisme, dat 
met het moderne humanisme gemeen heeft dat het zich richt op het imma-
nente, maar met het orthodoxe geloof gemeen heeft dat het zoekt naar een (ne-
gatieve) diepte onder (of boven) de oppervlakte van het bestaan, een besef van 
homo religiosus. Taylor concludeert hieruit dat de wereld van ongeloof ook hevig 
verdeeld is en – belangrijker – dat een besef van externe transcendentie nood-
zakelijk is.116 Terugkeren naar de middeleeuwse orde en het orthodoxe geloof 
gaat echter niet zonder meer.117

 Taylors weg van de maximale aanspraak is de vierde weg, naast die van ge-
loof, humanisme en antihumanisme. Deze weg ‘defines our highest spiritual 
or moral aspirations for human beings, while showing a path to the transfor-
mation involved which doesn’t crush, mutilate or deny what is essential to our 
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humanity’.118 Met deze definitie bestrijdt Taylor twee kampen. Ten eerste is hij 
van mening dat het traditionele christendom geen plaats biedt voor de maxi-
male aanspraak, omdat de transformatie (volledige menselijke ontplooiing) 
eschatologisch geprojecteerd wordt. Het gaat Taylor er juist om deze transfor-
matie binnen de wereldwerkelijkheid te plaatsen. De verwerkelijking van het 
Goede mag volgens hem niet platoons in de Ideeënwereld geplaatst worden. 
De nadruk op ethiek relativeert dat weliswaar omdat ze meer horizontaal ge-
richt is, maar dan ontstaat er al snel het misverstand dat Paulus’ ‘vlees en geest’ 
opgevat dienen te worden als lichaam en ziel. Dan zitten we weer op een pla-
toonse scheiding van het wereldlijke en het hogere en dat wil Taylor dus niet. 
Evenals Von Balthasar de nadruk legt op eros in aanvulling op agapè, beklem-
toont Taylor ook het lichamelijke. Zowel het lijden als de heerlijkheid betref-
fen het lichaam. De menselijke werkelijkheid is nu eenmaal wezenlijk ambi-
valent.119

 Het tweede front waar Taylor zich tegen keert, wordt gevormd door de vele 
typen van ongeloof. Het moderne humanisme, met zijn exclusieve nadruk op 
de wereldwerkelijkheid, verwijt hij een te rooskleurig beeld van het ‘gewone’ 
van de menselijke situatie. Maar ook ideologieën die hierop geïnspireerd zijn, 
leiden, evenals de religieuze, onvermijdelijk tot oorlog.120 Wat Taylor met zijn 
weg van de maximale aanspraak probeert, is recht te doen aan het ideaalbeeld 
en aan de menselijke situatie beide, het ‘hogere’ en het ‘gewone’ ambivalente 
wereldlijke, zonder eenzijdig in de wereldwerkelijkheid te vluchten, noch in 
een radicale transcendentie. Ontplooiing heeft bij hem altijd twee kanten. Zo-
wel het goed als het kwaad moet zich verdiepen en kunnen groeien. Het kwaad 
wegdrukken helpt niet. Verlangen heeft nu eenmaal goede en kwade kanten, 
zo stelt hij: ‘the wheat and the tares are so inextricably interwoven that the 
latter cannot be ripped out without also damaging the former.’121 Het gaat 
Taylor dus om een holistisch wereldbeeld, waarbinnen ziel en lichaam, goede 
en kwade krachten een gegeven zijn en de één ideologisch niet ten koste mag 
gaan van de ander. Juist de existentiële ambivalentie van mens en wereld zorgt 
ervoor dat ook Taylor geen afgerond verhaal heeft. Hij heeft niet een eenvou-
dige oplossing ten aanzien van mens- en wereldbeeld. Toch is zijn benadering 
gebaseerd op de christelijke eschatologische notie. Deze beoogt ook vooral de 
waarde van kunst en esthetiek.
 Opvallend genoeg vinden we in Taylors ‘vierde weg’ een aantal uitgangs-
punten die we bij Von Balthasar ook reeds aantroffen, al is de aanleiding vaak 
anders en de betekenis voor de esthetiek ook. Ten eerste betreft dat de ruimte 
voor het ‘mysterie van het geloof’. Taylor wijt namelijk de keerzijde van de ge-
institutionaliseerde westerse kerk aan ontwikkelingen sinds de tijd van de Re-
formatie. Door het ‘hyper-Augustinian juridical-penal framework’122 van erf-
zonde en verlossing, komt het oorspronkelijk menslievende karakter van het 
evangelie onder druk te staan. Doordat er dwingende regels worden opgesteld 
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heeft de kerk de eigen morele grenzen gesteld en tot norm verheven. ‘All reli-
gion is ultimately Moloch drinking blood from the skulls of the slain.’123 Daar-
mee wordt religie tot het omgekeerde van wat ze zou moeten zijn. Ze is als 
log machtsinstituut niet meer in staat sociale grenzen te doorbreken, omdat ze 
zelf alle morele grenzen bepaalt. Hieruit spreekt duidelijk een ‘lage’ christolo-
gie, die de nadruk legt op Jezus als sociaal hervormer en doorbreker van gren-
zen. Dit is een centraal punt bij Taylor. De geïnstitutionaliseerde christenheid 
veroordeelt hij in navolging van Illich ondubbelzinnig als ‘a “corruption” of 
Christianity,’124 diet is gefixeerd op zijn ‘fetishism of rules and norms’125 (elders 
spreekt hij van ‘the modern nomolatry’126) en daardoor per definitie leidt tot 
zondebokmechanismen en heilige oorlog.127 Taylor vindt dat sommige denk-
systemen intellectuele bescheidenheid vragen.128 Zo zouden kruisiging en 
offer van Christus niet tot in detail in dogma’s moeten worden uitgedacht, om-
dat noties van schuld, in- en uitsluiting dan een absolute en strafrechtelijke 
bete  kenis krijgen. Kruis en offer zouden juist beschouwd moeten worden als 
behorend tot het mysterie van het geloof. Maar daarmee zijn we er nog niet.

De vierde weg

Taylor erkent het transcendente besef van de christelijke eschatologie. Maar 
juist ook de basale zintuiglijke menselijke ervaring in de wereldwerkelijkheid 
die niet religieus van aard is, leidt naar het hogere. Een voorbeeld is het ervaren 
van kunst.

There are certain works of art – by Dante, Bach, the makers of Chartres 
Cathedral: the list is endless – whose power seems inseperable from their 
epiphanic, transcendent reference. Here the challenge is to the unbeliever, 
to find a non-theistic register in which to respond to them, without impov-
erishment.129

Zowel christelijke als seculiere humanisten hebben bescheidenheid nodig wat 
betreft hun waarheidsclaims, aldus Taylor, omdat beide systemen leiden tot 
regelgeving en veroordeling van wie buiten die definities vallen. Geen enkel 
systeem ontkomt aan zondebokmechanismen, waarmee hij ook naar politiek 
links verwijst: ‘our picture of the world has safely located all evil outside us,’130 
waarna alle kwaad met haat wordt bejegend. Waar religie wordt afgezworen 
wordt het kwaad gewetenloos, zo stelt hij. Hoe hoger het ideaal gesteld wordt, 
hoe dieper de val is. Taylor zoekt veeleer een middenweg, die het ideaal en de 
praktische wereldlijke situatie samenneemt.
 Zowel christendom, als seculier humanisme en anti-humanisme hebben 
een besmet verleden, dat dwingt tot het zoeken van de vierde weg, aldus  Taylor. 
Omdat ieder van de partijen schuld draagt,131 is wraak niet van toepassing, zegt 
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hij om de weg te openen naar een toekomstig programma voor de onderlinge 
verhoudingen tussen de tradities. Hoewel Taylor hier dus weer inzet bij de ambi-
valente menselijke wereldervaring (‘iedereen is schuldig’), wordt zijn stand-
punt impliciet gevormd door het zondebegrip van de Hervorming en met 
name Luther. Juist een religieuze dimensie is noodzakelijk om deze existen-
tiële zonde te doorbreken, vindt Taylor.132 Die dimensie moet bestaan uit ver-
zoening en vertrouwen,133 waarmee hij een eschatologische dimensie beoogt 
binnen de wereldgeschiedenis. Geïnspireerd door mensen als Nelson Mandela 
zoekt Taylor naar verticale stappen binnen de wereldwerkelijkheid, die lang-
zaam leiden naar de volledige ontplooiing. Tegelijkertijd blijft die ontplooiing 
gevangen in de gemeenschappelijke gebrekkige menselijkheid.
 Al met al zoekt Taylor dus naar een weg in de wereldwerkelijkheid, die tot 
volledige menselijke ontplooiing leidt, maar tegelijkertijd niet samenvalt met 
het immanente.

This is a difficult position, not just for the sociological reason that it cuts 
across the battle Lines between belief and unbelief; but for the deeper exis-
tential reason that the tension between fulfillment and dedication to God is 
still very much unresolved in our lives.134

Taylor worstelt duidelijk met de menselijke ambivalentie en wil daarom een 
weg ‘in het licht van de christelijke eschatologische notie’. Dat betekent voor 
hem niet een bekering tot het christelijke geloof in strikte zin, maar een trans-
formatie van het vigerende denkkader. Als voorbeelden noemt hij Jezus (van-
wege zijn lage christologie geen ‘Christus’), die het heersende denkbeeld van de 
Messias wijzigde, de Boeddha, die de opvatting van het ontstijgen van de keten 
van wedergeboorten veranderde, Franciscus, die een volstrekt nieuw antwoord 
op Gods liefde toonde, Theresa (van Avila), die een nieuwe mystieke traditie 
grondvestte en Dostojewski, die een verschuiving van het morele perspectief 
mede tot stand bracht. Deze opsomming wordt aangevuld met ‘the unnamed 
company of (to oneself) unknown saints or holy people’, ‘saints, prophets cha-
rismatic leaders, who have radiated some sense of more direct contact’.135 Het 
gaat Taylor dus om paradigmaverschuivingen, die vigerende systemen aan 
het wankelen brengen door zich niet te houden aan de algemeen aanvaarde 
taal, waardoor het onderscheid tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke 
verandert. Deze pioniers van nieuwe wegen transformeren de spanningsvolle 
relatie tussen de politieke, culturele, intellectuele of anderszins immanente 
wereldorde en brengen haar in contact met het hogere, terwijl het westerse 
christendom, dat is verworden tot de mmo, geen oog meer heeft voor de span-
ning tussen beide. Vele wegen leiden zogezegd naar de gemeenschap der hei-
ligen, zowel progressieve als traditionalistische. Het gaat erom zich buiten de 
gevestigde orde te plaatsen en nieuwe en omgekeerde routes te vinden.
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This full variety [of paths to God] can only come to light if we adopt the 
other framework, and see the unity of the church as stretching into eternity 
across all time, such that the paradigm itineraries that it gathers can’t be 
identified with those of any one age.
The issue is ultimately one of whether one gives a decisive privilege to 
one historically-embedded order of Christian life, be it past or present, or 
whether one refuses paradigmatic status to any.136

Bij Taylor is het niet van belang of de inhoud van een vierde weg inhoudelijk 
in de traditionele zin religieus is of niet. Weliswaar blijft hij binnen de brede 
stroom van het katholicisme met zijn aandacht voor een religieuze transcen-
dentie en kan hij niet simpelweg ongebonden spiritueel genoemd worden. 
Toch heeft hij in hoofdzaak de tegenstelling tussen traditionele dogmatische re-
ligie en nieuwe vormen van religiositeit doorbroken. Hij zoekt naar een ander 
type religiositeit. Blijvend moet er gezocht worden naar het transcendente, wat 
risico’s heeft. Maar er is geen alternatief volgens hem, omdat grenzen trekken 
tot oorlog leidt.
 Taylor spreekt onder meer over ‘subtiele talen’, die in staat zijn grenzen te 
doorbreken en de wereldwerkelijkheid te interpuncteren met verticale momen-
ten van transcendente verbondenheid. De subtiele talen zijn de niet- rationeel-
wetenschappelijke wegen, die diepte geven in verbondenheid met het onbe-
kende, zoals de symbolische taal van het kunstzinnige. Zij ontroeren, wenden 
zich tot het absolute, geven toegang tot mysterie, bevrijden van het radicaal 
immanente, maar leggen zich niet dogmatisch vast zoals traditionele religie 
dat doet. Ook de westerse kunstmuziek kan vanzelfsprekend tot deze sub-
tiele talen behoren. Het volgende hoofdstuk laat aan de hand van typen van 
transcendentie zien hoe vormelementen van verschillende muziekstukken het 
transcendente op verschillende wijze evoceren en hoe zij een nieuwe weg ope-
nen, die het hoge ideaal van transcendentie verbindt met de ambivalente zin-
tuiglijkheid van de wereldwerkelijkheid.

Cobussen : Muziek als spiritualiteit

Eerst nemen we een korte zijweg, richting Cobussens rethinking137 van spiri-
tualiteit vanuit de muziek. Ook hij zoekt een weg van muzikale doorbraak 
naar het hogere, zoals Taylors vierde weg, terwijl hij niet wil uitgaan van tradi-
tio neel westers geloof. Meer dan Taylor neemt hij negatief stelling tegen ge-
loofstradities. Cobussen beschrijft muziek als een threshold; het bevindt zich al-
tijd op een grens. Tussen het ‘hier’ en het onbekende ‘daar’ verbindt ze beide 
en (onder)scheidt ze ook. Ze heeft deel aan de hoorbare werkelijkheid en be-
vat tegelijkertijd altijd een geheim. Dat geheim is alleen door de muziek zelf 
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zegbaar, maar blijft tegelijkertijd op afstand van schrijven, lezen en interprete-
ren.138 ‘Tussen’ is dan ook het meest gebruikte voorzetsel waarmee Cobussen 
het wezen van de muziek beschrijft in zijn poststructuralistische benadering 
van de relatie tussen muziek en spiritualiteit.
 Cobussen lijkt bewust de term ‘spiritualiteit’ te hanteren in plaats van ge-
loof, religie of levensbeschouwing, omdat het minder ingevulde noties bevat 
dan deze drie. Hij definieert spiritualiteit bewust niet, om ruimte te laten voor 
het onzegbare dat alleen de muziek kan tonen. Muziek is een vorm van spi-
ritualiteit, omdat muziek en spiritualiteit beide de tijd ontwrichten. Ze creë-
ren een open ruimte, die er tegelijkertijd niet is. Muziek vormt een ‘non-place’, 
‘a-topos’, ‘para-site’;139 ongedefinieerde ruimte die er nooit ‘is’, maar die toch 
scheidt, zoals spiritualiteit een open ruimte vormt tussen de menselijke en 
goddelijke wereld. Dit brengt Cobussen tot de voor ons relevante vraag.

Would it be possible that it is precisely art (music) that creates this open 
space, this space between ? And would it be possible, perhaps even desir-
able and necessary, to redefine this space between the human and the divine 
world, thereby shifting the connotations from a putative transcendence to a 
more ‘earthly’ immanence ?140

Eén van de achtergronden van deze vraag is de poging muziek los te zien van 
geïnstitutionaliseerde religie en haar doctrine.141 Hiermee maakt Cobussen 
een andere keuze dan Taylor, die meerdere wegen openhoudt om tot het trans-
cendente te komen en zich verbonden weet met de christelijke traditie. Cobus-
sen wil deze weg uitsluiten en de religieuze ervaring vervangen door de esthe-
tische (muzikale) ervaring als spirituele ervaring. Met deze seculiere vorm van 
spiritualiteit wil hij bijdragen aan de secularisatie, door na de dood van God 
toch een waardevol concept van spiritualiteit met een betekenisvolle interpre-
tatie te krijgen. Zijn poging komt met Taylor overeen in zoverre het uiteindelijk 
indifferent is of de inhoud van de muziek al dan niet religieus is. In Cobussens 
‘secularisering van religie’ zit een poging om het sacrale te profaniseren. Hij 
sluit echter één weg uit, die Taylors denken juist sterk blijft beïnvloeden. Wat 
beiden echter bindt, is dat zij de tegenstelling van het religieuze en het seculiere 
nuanceren ten gunste van de subtiele talen van de kunsten. Kunsten verbinden 
het wereldlijke met het spirituele.
 Cobussen weigert te denken in gefixeerde concepten van identiteit. Hij ba-
kent muziek(werken) niet af met grenzen en weigert in een concept van reli-
gieuze muziek te denken. Hij keert zich daarmee tegen de achttiende-eeuwse 
neiging tot een omsloten identiteit. Hij keert zich evenals Gadamer en Goehr 
tegen de esthetische onderscheiding. Cobussen is relevant waar het deze thema-
tiek van wegen en grenzen betreft. Zijn uitgangspunt is namelijk een negatieve 
benadering. Hij wil geen concept, want muziek is een ondefinieerbare open 
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ruimte en is leegte. Het verwijst niet naar een ‘beyond’, want er bestaat geen 
‘beyond’. Radicale transcendentie wordt zo ontkend. Tegelijkertijd lijkt zich de 
zogenaamde New Spiritual Music van Pärt, Tüür en anderen tegen het seculiere 
modernisme te keren. Cobussen stelt daar echter tegenover dat deze muziek 
geen betekenis bevat, maar een interruptie van betekenisloosheid is. Ook Cage 
en Messiaen waren namelijk in staat nieuwe muzikale talen te scheppen. Niet 
door zich als eigen identiteit te definiëren, maar juist door zich te onttrekken 
aan identiteit, zo betoogt Cobussen.142 Geïsoleerde identiteiten worden dan ge-
transcendeerd. Iedere non-identiteit ligt echter al besloten in de identiteit. Zo-
als postmodernisme besloten ligt in het modernisme, zo wordt een kunstwerk 
pas als zodanig beoordeeld, als het zich onttrekt aan alle regels van de kunst. 
Cobussen citeert Lyotard: ‘Postmodernism thus understood is not modernism 
at its end but in the nascent state, and this state is constant.’143

 Vanuit deze paradox gezien benader ik muziekstukken. Het is de paradox 
die Cobussen evengoed als Taylor laat zien, hoewel hij vanaf de andere kant re-
deneert. De ruimte die muziek schept deconstrueert binaire opposities. Eigen-
lijk deconstrueert hij daarmee de beide polen van religie en profane spirituali-
teit, wat we ook zien wanneer Taylor spreekt over de profanisering van religie, 
hoewel Taylor minder radicaal is. De identiteit hoeft bij Cobussen niet positief 
te worden gedefinieerd. De (religieuze) ‘inhoud’ doet er niet toe.

Buiten categoriseringen

Cobussens ontologie van het muziekwerk is eigenlijk een non-ontologie,144 
omdat het muziekwerk een absentie representeert; een ongedefinieerde grens. 
Het overstijgt de categorieën van de wereldwerkelijkheid, omdat het er deel 
van uitmaakt en het tegelijkertijd ontstijgt. Het bestaat in tijd, maar zonder 
lichaam.145 Het bestaat tussen het gekende en het ongekende.146 Het is ‘not 
(t)here’.147 Toch situeert Cobussen de muziek binnen de wereldwerkelijkheid, 
waarmee zijn benadering fenomenologisch te noemen valt. Dat blijkt uit zijn 
definitie van de spirituele ervaring, die wijst op een onbeschrijfbaar en niet te 
uiten mysterie, iets ‘hogers’, beyond het gewone.

In my opinion, all experiences, knowledges, values, aspirations, and desires 
characteristically claimed for a transcendent spirituality can be understood 
as and in terms of the experience of being in excess over (rational) thinking 
(and vice versa). [...] They do not refer to a reality beyond the material world 
but to a reality beyond its categorical frameworks.148 

De spirituele ervaring is dus een ervaring van exces. Maar dit wordt bepaald 
doordat het buiten categorieën en concepten van het gewone en het denkbare 
valt en niet omdat het ontologisch deel heeft aan een andere of immateriële 

Definitief.indd   118Definitief.indd   118 08-05-2014   09:37:4608-05-2014   09:37:46



119

wereld. Het heeft tegelijkertijd een surplus en een deficit ten opzichte van cate-
gorie, classificatie, schema en representatie;149 het bevat ongedachte dimensies, 
die niet gevangen kunnen worden in een taal die de zijnden fixeert en de wereld 
schematiseert. Er is immers altijd ruimte tussen categorie en realiteit. Cobus-
sen lijkt zich hier tegen een Wittgensteiniaanse filosofie (Wittgenstein I) te ke-
ren, waarin taal en werkelijkheid een één-op-één-relatie hebben. Later citeert 
hij dan ook de vroege Wittgenstein in diens stelling 7 uit de Tractatus Logico-
 Philosophicus: ‘whereof one cannot speak, thereof must one be silent.’150 Muziek 
moet, aldus Cobussen, steeds opnieuw grenzen overstijgen151 en een onbe-
noembaar iets zoeken, achter de conventies van het establishment. De muziek 
vindt dus plaats binnen het immanente, maar het overstijgende aspect zit hem 
hierin, dat het conventionele taal, namen, classificaties en begrippen transcen-
deert. In zijn Threshold 8 vergelijkt Cobussen de spirituele ervaring met wande-
len: plaatsen verlaten en nieuwe opzoeken; ec-statisch152 en als ‘peregrination 
in the desert’.153 
 Het verstaan van muziekstukken buiten bestaande categorieën lijkt in te-
genspraak met de hoofdstukken 2, 4 en 6, die de muziekstukken juist willen 
duiden vanuit typologieën. Toch is dat niet helemaal het geval, omdat deze 
hoofdstukken vooral een weg willen wijzen hoe men kan spreken over mu-
zikale vormen als religieuze gestalte. Geen van de gebruikte typologieën zijn 
echter gesloten denksystemen. Het zijn eerder open denkconcepten, die ruimte 
laten voor verdere toeëigening die verder gaat dan wat de concepten zelf invul-
len. Zij fixeren de muziekstukken niet door ze te vangen in concepten, maar 
geven juist aan hoe er ruimte voor het mysterie wordt gemanifesteerd in klank. 
Cobussens standpunt keert zich duidelijk tegen de esthetische houding die mu-
ziekwerken conceptualiseert. Hij deelt daarmee impliciet Goehrs kritiek op de 
achttiende-eeuwse opvatting van het muziekwerk als een autonoom opus en 
zoekt naar een andere wijze van toeëigening.
 Cobussen zoekt een seculiere vorm van spiritualiteit met een poststructu-
ralistisch geïnspireerde beschrijving van de esthetische ervaring als spirituele 
ervaring. Taylor zoekt juist naar een weg voor het religieuze in een seculiere 
tijd met een door de christelijke eschatologische notie geïnspireerde beschrij-
ving van de transcendente ervaring. Vanwege mijn nadruk op het zintuiglijke 
wijs ik Cobussens radicale opvatting van muziek als ‘non-place’ of ‘a-topos’ af. 
Het gaat me juist wél om de concrete historiciteit en situationaliteit van de mu-
ziek, die zich als gestalte bij uitstek in het tijdruimtelijke manifesteert. De rele-
vantie voor Cobussen en Taylor met betrekking tot het religieuze vind ik in de 
inzet bij het immanente om vervolgens het ‘hogere’ te zoeken. Beiden streven 
zij het doorbreken en overstijgen van conceptuele religieuze en artistieke gren-
zen na. Bij Cobussen wordt het transcendente geheel door de wereldwerkelijk-
heid bepaald: ‘God is not man’s limit, but man’s limits are divine.’154 Dit citaat 
geeft precies weer waar het hier om draait. Grenzen doorbreken om tot het
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transcendente te geraken. Beiden zetten zich af tegen het orthodoxe geloof, al 
doet Cobussen dat op een radicale wijze en wil Taylor het transformeren. Toch 
komen beiden tot het inzicht dat de religieuze of spirituele inhoud niet bepa-
lend is voor de transcendente ervaring, maar dat er grenzen doorbroken moe-
ten worden, hetzij formele, hetzij ontologische. Sommige muziek bevindt zich 
qua vorm tussen en het sacrale en het profane in bij Cobussen.155 Ook bij  Taylor 
is er sprake van een secularisering van het religieuze. Mijn uitgangspunt is ech-
ter dat de religieuze of veronderstelde spirituele inhoud van de muziek niet re-
levant is. Muziek moet middels haar klankexpressie formele grenzen doorbre-
ken om tot een ervaring van het hogere te komen.

Conclusie : Muziek als religieuze doorbraak

Taylor zet zich af tegen een door de secularisatiethese veronderstelde  areligieuze 
of anti-religieuze cultuur. Hij beschrijft de moderne cultuur uitgebreid en laat 
zien dat het autonome individu met een omsloten identiteit uitgangspunt is 
voor de wereldervaring. Het autonome subject komt meer en meer tegenover 
de wereld te staan, die als object wordt waargenomen. De identiteitsgrenzen 
zijn niet meer collectief, maar individueel. Tegelijkertijd wordt de wereld ope-
ner en groter, wat mijns inziens de oorzaak is van het denken in individuele 
identiteit. De grenzen van het denken zijn omlaag gevallen in een conceptuele 
wijze van denken in individuen. Er is niet meer sprake van een gesloten kos-
mos met daarbinnen poreuze grenzen.
 Eén van de nieuw geconstrueerde werelden waar mensen elkaar als gelijke 
individuen ontmoeten, is de concertzaal. En ook hier, aldus A. Hamilton, wordt 
de identiteit van muziekwerken gevormd door duidelijk afgebakende identitei-
ten. De twintigste-eeuwse opnametechnologie zou daar nog eens een schepje 
bovenop doen. Werden de muziekwerken als zelfstandig opus-nummer al als 
absoluut ervaren, in de Recording Age komt daar nog eens het bovenmenselijke 
steriele aspect van de nootperfecte uitvoering bij. De negentiende-eeuwse con-
certcultuur krijgt sterk liturgische en religieuze trekken, die ik een quasi-religie 
heb genoemd. Het stelt immers zijn eigen immanente grenzen en Taylors kri-
tiek tegen het gevestigde christendom is nu juist dat het geen grenzen meer kan 
doorbreken, omdat het ze zelf stelt.
 Uiteindelijk keert ook Taylor zich tegen deze cultuur die wordt gekenmerkt 
door het separability principle (Goehr). Muziek krijgt de functie van hogere tijd. 
Maar dan spreken we niet over muziekwerken met een gefixeerde identiteit die 
in iedere uitvoering steeds opnieuw bevestigd wordt. De muziek als subtiele 
taal zoekt juist voortdurend een nieuwe weg en is daarmee een voorbeeld van 
Taylors vierde weg, de weg van de maximale aanspraak. Bij Gadamer zullen 
we nog zien (hoofdstuk 5) dat deze vierde weg niet alleen in een muziekwerk, 
maar zelfs in iedere uitvoering weer nieuw is, omdat de verstaanshorizon van 
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musicus en luisteraars zich ook voortdurend vernieuwt. Muziek kan bij uitstek 
deze vierde weg vormen, omdat ze de horizontale, lege tijd interpuncteert. Ze 
geeft er een eigen ordening aan door middel van klank en ritme, en transfor-
meert en transcendeert daarmee de homogene tijd van de moderne wereld-
werkelijkheid.
 Kan de esthetische ervaring zomaar een religieuze ervaring genoemd wor-
den ? Niet zonder meer, gezien vanuit een traditioneel religiebegrip. Maar met 
Taylor willen wij nu juist zoeken naar de weg van de maximale aanspraak en 
willen wij vele authentieke wegen naar het ware niet bij voorbaat afdoen als 
quasi-religie. Taylor spreekt liever over een ‘ander type’ religiositeit.  Cobussen 
gaat hierin een stap verder door het bredere begrip ‘spiritualiteit’ te  hanteren, 
maar legt dan ook de klassieke transcendentieopvatting van het christendom 
naast zich neer. Het gaat bij beiden om het zoeken van nieuwe wegen van 
definities buiten de bestaande concepten om. Goehr legitimeert dit mee door 
te stellen dat het ontologisch verstaan altijd is omkaderd door een historisch 
bepaalde visie. Epistemologie gaat vóór ontologie. Zo bezien komen er steeds 
nieuwe zienswijzen, die worden bepaald door de voortdurende wisselwerking 
van muziekstuk en luisteraar. Over die hermeneutiek gaat het hoofdstuk van 
Gadamer.
 Waar ik in het eerste hoofdstuk de muziek als religieuze manifestatie zag 

– in plaats van te zoeken binnen het concept van religieuze betekenis – her-
haal ik dat hier. Muziek kan de religieuze dimensie in de wereld zijn, omdat 
zij in staat is de vierde weg te vormen, die het ambivalente wereldlijke met het 
transcendente ideaal samenneemt. Deze religieuze functie van muziek, opge-
vat als ‘ander type’ religie, is dat ze als hogere tijd functioneert. Ze is in staat 
de platte tijds- en werkelijkheidsstructuur te doorbreken. Ten opzichte van het 
eerste hoofdstuk geeft de analyse van Taylor vooral een brede culturele achter-
grond, waardoor duidelijk wordt hoe de muzikale gestalte als religieuze dimen-
sie functioneert in een seculiere wereld. Met behulp van zijn analyse van de 
moderne cultuur komen we op het spoor hoe een muziekstuk kan functio-
neren als vierde weg. Juist het muziekwerk als manifestatie, zoals beschreven 
in hoofdstuk 1, kan voor een (religieuze) doorbraak zorgen, omdat het dan de 
omsloten identiteit doorbreekt waarin de romantische concertcultuur de mu-
ziekwerken dwingt. De opvatting van muziek als manifestatie van hogere tijd 
spiritualiseert de muziek als medium en verbindt haar zowel met het hogere 
van de open kosmos als met de zintuiglijke aardse werkelijkheid. Dit is de dub-
bele weg die Taylor voorziet en die dezelfde twee kanten heeft als de balthasa-
riaanse manifestatie; hemel en aarde ineen. Al laat Taylor zien dat de exclusief 
christelijke openbaringsclaim onhoudbaar is geworden. Het volgende hoofd-
stuk illustreert hoe muziekstukken, als zij fenomenologisch als zintuiglijke 
manifestatie worden bestudeerd, de vierde weg kunnen vormen en richt zich 
op hun functie als manifestatie van hogere tijd. Juist de formele aspecten van 
Messiaens muziek doen een aanspraak op de weg van de maximale aanspraak.
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H O O F D S T U K  4

Muzikale overgangsmomenten

Inleiding

Taylor laat zien dat er sprake is van een levensbeschouwelijk en religieus nova-
effect in de moderne tijd. Religie is niet meer traditioneel te definiëren, maar 
krijgt vele nieuwe uitingsvormen. De grenzen tussen het seculiere en religi-
euze verschuiven. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat de beeldvorming van 
het transcendente verschuift.1 Stoker grijpt deze verschuivende transcenden-
tie aan om een model te ontwerpen van vier typen, die ieder op een andere 
wijze de verhouding tussen het immanente en het transcendente uitleggen. 
Dat model van Stoker wordt in dit hoofdstuk aangewend voor het verstaan 
van muziekstukken. Daarmee wordt aangetoond hoe de muzikale vormen van 
verschillende muziekstukken ieder op een andere manier het transcendente 
manifesteren. Zodoende geeft het een illustratie van hoe muziek kan functio-
neren als ‘vierde weg’, zoals we dat bij Taylor tegenkwamen als een weg die het 
immanente wereldlijke transformeert in iets transcendents, zonder daarbij het 
zintuiglijke op te offeren voor het ideaal, noch daarbij volledig immanent te 
blijven door het transcendente te ontkennen.2

 De muziekstukken in dit hoofdstuk – waarvan die van Pärt en Messi-
aen veelal als religieus worden aangemerkt – wil ik nader bezien vanuit een 
breed religiebegrip. Het fenomeen van het muziekstuk zelf is immers al levens-
beschouwelijk van karakter, omdat het een nieuwe tijdsbeleving kan articu-
leren die kan worden ervaren als een time-out; het toont voor een moment een 
andere werkelijkheid en manifesteert deze. Dit verticale moment van het mu-
ziekstuk trekt de luisteraar voor de duur van het muziekstuk uit de alledaagse 
tijds- en werkelijkheidservaring. Deze potentialiteit van muziek noemde ik in 
het vorige hoofdstuk de religieuze dimensie van muziek in een seculiere tijd. 
De muziek transcendeert de alledaagse kloktijd. Dan nog kan het op verschil-
lende manieren het transcendente articuleren. Dat wil ik op het spoor komen 

Definitief.indd   122Definitief.indd   122 08-05-2014   09:37:4708-05-2014   09:37:47



123

aan de hand van Stokers begrippen radicale transcendentie, immanente trans-
cendentie, radicale immanentie en transcendentie als alteriteit. Het gaat er in 
dit hoofdstuk dus niet meer om dat de muziek het transcendente kan articu-
leren, maar om de vraag hoe ze dat kan doen.
 De inzet bij het begrippenpaar immanentie en transcendentie doorbreekt 
het traditionele spreken in termen van het religieuze en niet-religieuze. Een 
religieuze ‘inhoud’ is immers geen voorwaarde meer voor een religieus-
esthetische ervaring in de traditionele zin van het woord. Vanwege de religi-
euze en spirituele pluriformiteit kunnen muziekstukken op allerlei manieren 
en vanuit allerlei verstaansachtergronden worden gehoord en geïnterpreteerd. 
Toch ben ik van mening dat het verstaan van muziek niet louter subjectief is.3 
De muzikale vormen zelf suggereren een interpretatie in een bepaalde richting. 
Die willen we op het spoor komen met Stokers typologie.
 Het immanente en transcendente worden in dit hoofdstuk opgevat in ter-
men van tijd en eeuwigheid. Bij Von Balthasar was het kairos van de gestalte 
immers ook historisch bepaald, analoog aan de historische inbedding van 
de Christusgestalte. Bovendien sluit de focus op tijd (en eeuwigheid) aan bij 
 Taylors spreken over hogere tijd. Het muziekwerk creëert immers het aan-
knopingspunt tussen het transcendente en de historische wereldwerkelijkheid 
door tijd te interpuncteren door middel van klank, harmonie en ritme en daar-
mee te transformeren. Muziek is ontologisch geworteld in de tijd(ruimt)elijke 
werkelijkheid, die het tegelijkertijd wilt ontstijgen. Centraal staat de vraag naar 
de verhouding tussen de gemanifesteerde tijdswerkelijkheid en de concrete tijd 
(uitvoeringsduur) waarin dit gemanifesteerd wordt. Speciale aandacht krijgen 
daarbij de ‘overgangsmomenten’, zoals het slot van een muziekstuk of de over-
gang van het ene naar het andere deel.4 Die laten bij uitstek de verhouding zien 
tussen de reële tijd enerzijds, zoals de absolute uitvoeringsduur van een mu-
ziekstuk, en de veronderstelde gesymboliseerde tijd – of gemanifesteerde tijd, 
of eeuwigheid – anderzijds. Op deze momenten gaat het eerste ‘over’ in het 
tweede of omgekeerd. Of beter gezegd, de luisteraar wordt op die momenten 
gedwongen weer de alledaagse tijdwerkelijkheid in te gaan en de muzikale er-
varing los te laten. Behalve het einde van een stuk of de overgang naar een an-
der deel, beoog ik eveneens de momenten waarin het muziekstuk verschuift 
naar een door andere muzikale gegevens gedomineerd segment. Bijvoorbeeld 
wanneer er een duidelijk ander ritme klinkt, een andere klankkleur of harmo-
nisch geheel, wat niet altijd door duidelijke grenslijnen bepaald is, maar even-
zogoed kan plaatsvinden in een langzaam evoluerend proces. Ook een derge-
lijke geleidelijke overgang kan veelzeggend zijn voor de verhouding tussen het 
zintuiglijke wereldlijke en het transcendente.
 Messiaens orgelwerk Diptyque speelt de hoofdrol in dit hoofdstuk als voor-
beeld van een articulatie van een ‘immanente transcendentie’. Om dit voor-
beeld duidelijk over het voetlicht te brengen, worden Arvo Pärts Annum per 
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annum en Iannis Xenakis’ Gmeeoorh als voorbeelden aangehaald om Stokers an-
dere typen van transcendentie te belichten vanuit de muziek. Alle drie tonen 
zij als voorbeelden van de ‘vierde weg’ de relevantie van kunst na het religieuze 
nova-effect van de seculiere tijd. 

Messiaens Diptyque

Diptyque: Essai sur la vie terrestre et l’éternité bienheureuse (1930)5 is een vroege orgel-
compositie van Messiaen. Zoals de titel suggereert bestaat het werk uit twee 
losse delen, die worden verbonden door dezelfde grondtoon (c-klein respec-
tievelijk C-groot) en gemeenschappelijk melodisch materiaal. De grootste ver-
schillen tussen beide delen, die gescheiden zijn door een rust, zijn hun respec-
tievelijke tempi, klankkleuren, structuur en klankvolume. Het tweede deel 
suggereert op een traditioneel-romantische wijze de eeuwigheid in een zachte, 
kalme en eenvoudige melodie boven een zoete harmonisatie, terwijl het eerste 
deel ‘the anguish and useless torment’6 van het aardse leven symboliseert in 
snelle passages en polyfonie. Griffiths vat het samen:

Its first section is particularly a tribute to [Marcel] Dupré [bij wie Messiaen 
aan het Parijse conservatorium studeerde, AR], and to his characteristic 
staccato toccata manner of great exuberance. This music comes to a cri-
sis in canon at the octave, at which point Dupré might have launched into 
a fugue. Messiaen goes a different way. He makes an exceedingly slow me-
lodic ascent through the vapours of sweet harmonies, the feeling both rapt 
and wrapped, ecstatic [...] and warmly enclosed.7

Het eerste deel van het tweeluik zou de strijd van het aardse leven symbolise-
ren, volgens de gangbare interpretatie op basis van de titel en de intentie van de 
componist. Het gaat me echter om de tweede helft, waar het melodische thema 
van het leven wordt ‘opgetild’ in een serene en vredige, vloeiende stroom van 
aangename klanken. Hiermee wordt het doorgaande leven na de dood uit-
gedrukt. Doorgaand, omdat de delen niet gescheiden zijn door een dubbele 
maatstreep, maar een aaneengesloten geheel vormen. Bovendien is er conti-
nuïteit in melodisch materiaal. Voor zijn beroemde Quatuor pour la fin du temps 
(1940) heeft Messiaen dit deel bewerkt voor de bezetting piano en viool.8 Het 
vormt daar het achtste en laatste deel van het kwartet en draagt de titel Louange 
à l’Immortalité de Jésus.8 Ook hier zien we de notie van onsterfelijkheid en dus 
doorgaand leven.10 De nog jonge katholiek Messiaen geeft hier een tamelijk 
traditionele romantische weergave van de eeuwigheid weer.
 Muzikaal gezien gebeurt er het volgende. Het drukke leven sterft weg in een 
aantal herhaalde en steeds zachter wordende akkoorden die uitmonden in een 
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rust die letterlijk de stilte na de strijd vormt. Na de rust verschijnt er een lang-
zaam stijgende melodielijn die uiteindelijk tot rust komt in een lang aangehou-
den c-kleinakkoord, dat lijkt op te lossen in de stilte die erna komt. Wat de sfeer 
en het type slot betreft, hebben we hier met dezelfde techniek te maken als in 
het Prière du Christ, dat in hoofdstuk 2 werd besproken. Vanaf de orgelcyclus La 
Nativité du Seigneur (1935) doorbreekt Messiaen de reguliere tijdservaring door 
middel van toegevoegde notenwaarden (valeurs ajoutées), waardoor het gang-
bare ritme van de traditionele maatsoorten wordt doorbroken.11 In Diptyque 
is er echter nog geen spoor te vinden van het hanteren van ritme als manipu-
latietechniek, maar is het het langzame tempo dat de eeuwigheid evoceert. De 
melodielijn zoekt in op- en neergaande beweging satisfactie en vindt deze in de 
stilte.12 Het is echter niet de stilte alleen, maar het gehele deel dat de ‘eeuwig-
heid’ wil articuleren. Als we ons richten op het tijdsaspect doen zich, vanuit 
Taylor gezien, twee mogelijke interpretaties voor.
 Eeuwigheid wordt in het tweede deel van Diptyque gesuggereerd door zeer 
lange melodienoten en lange liggende akkoorden, alsof het een eindeloos uit-
gesponnen tijd betreft. Het ‘einde’ van de tijd wordt steeds uitgesteld. Niks wijst 
op een aankomend slotakkoord. Het zicht op de dubbele maatstreep wordt 
voortdurend versluierd. Deze interpretatie doet recht aan het eerste type van 
eeuwigheid, dat we bij Taylor aantroffen, namelijk eeuwigheid als eindeloos 
uitgestrekte tijd. Ieder volgend moment wordt voortdurend uitgesteld. Tijd en 
eeuwigheid zijn geen opponenten van elkaar, maar de gearticuleerde eeuwig-
heid is een getransformeerde versie van de (aardse) tijd. De aardse tijd wordt 
getranscendeerd door haar te transformeren. De tijdsprogressie wordt name-
lijk niet opgeheven, omdat er voortdurend sprake is van melodische en harmo-
nische ontwikkeling. Hoewel het niet altijd duidelijk is hoe deze harmonische 
ontwikkeling tot een oplossing zal komen, kan men dit vroege werk nog niet 
een harmonische en melodische progressie ontzeggen. In Messiaens latere zo-
genaamde mozaïekstructuur ligt dat anders, zoals we in hoofdstuk 6 zullen 
zien.
 Als we echter de absolute uitvoeringsduur van het stuk laten meewegen, 
roept dat een andere interpretatie op. Vanuit het werkconcept gezien is de abso-
lute tijdsduur van dit werk – afhankelijk van het tempo van de uitvoering – 
 ongeveer elf tot dertien minuten. Dit is de tijd die het kost om alle noten te 
spelen in het aangegeven tempo. Wanneer we echter niet de partituur, maar 
het gehoorde klankfenomeen13 voor zichzelf laten spreken, lost het laatste ak-
koord op in de stilte. Er is geen hoorbaar einde van het stuk; de dubbele maat-
streep passeert ongemerkt. Als gevolg hiervan lijkt het stuk nooit te stoppen.14 

Bezien vanuit het muziekstuk als klankfenomeen duurt het stuk dan niet meer 
elf minuten, maar heeft iedere uitvoering van het stuk een oneindig uitvoe-
ringsduur. De gesuggereerde tijd en de uitvoeringstijd van het werk smelten 
dan samen; zij duren beide eeuwig. Zo bezien wordt de tijd niet  eindeloos 
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 uitgesponnen, maar wordt zij getranscendeerd door het zintuiglijke klank-
fenomeen te transformeren. Door die transformatie wordt de eeuwigheid in 
de tijd gemanifesteerd. De muziek symboliseert niet de eeuwigheid en verwijst 
er niet naar, maar toont het in de gestalte die tijd manipuleert door middel van 
klank en ritme.15

 Stoker helpt ons verder om deze verhouding tussen het immanente en het 
transcendente te verstaan in termen van verschuivende transcendentie in de 
moderne cultuur. Twee muzikale voorbeelden van andere componisten vor-
men het contrast met Messiaens benadering van het transcendente. 

1  /  s t o k e r :  v i e r  t y p e n  va n  
t r a n s c e n d e n t i e

Verschuivende opvatting van transcendentie

De moderne cultuur, die door Taylor wordt weergegeven, zet ook Stoker er-
toe aan het begrip transcendentie te herijken. Een verschuivende religie, zoals 
Taylor die beschrijft, doet immers ook het transcendentiebegrip verschuiven. 
Stoker definieert religie breed als ‘the experience of or reference to the absolute 
or the unconditional in different areas, such as philosophy, theology, art, and 
politics’.16 De grenzen tussen het religieuze en seculiere vallen weg; spirituali-
teit doet zich overal voor, zo betoogt hij. Stoker legt dit uit aan de hand van de 
genoemde culturele domeinen. Zijn uitgangspunt is het begrip transcendentie, 
dat verstaan kan worden als ‘God, the absolute, Mystery, the Other, the other 
as other or as alterity, depending on one’s worldview’.17 Hij presenteert een 
heuristisch model van vier typen die geanalyseerd kunnen worden in de wes-
terse cultuur sinds de Romantiek.
 Van de vier typen – die niet op zichzelf staan, maar een basismodel  vormen 
en geactualiseerd dienen te worden aan de hand van concrete fenomenen 

– wortelen de ‘immanente transcendentie’ en de ‘radicale transcendentie’ in 
het westerse christendom. Beide geven de relatie weer van het ‘hier’ met een 
 ‘beyond’. In het eerste type wordt God gekend door middel van iets wat iden-
tiek is aan het menselijke, ondanks het feit dat Hij het menselijke oneindig 
transcendeert. Het hogere wordt gekend door het zintuiglijke (bewust formu-
leer ik het met het oog op kunst zo). In het tweede type is God juist de gans 
andere; vreemd aan het wereldlijke. In dat geval is openbaring veel meer een 
ingrijpen van goddelijke of ‘absolute’ zijde, terwijl het eerste type uitgaat van 
de menselijke openheid en ontvankelijkheid. Ik leg deze terminologie uit aan 
de hand van de eeuwigheidsbegrippen, zoals we die bij Taylor zagen. Het type 
van radicale transcendentie zet eeuwigheid als oppositie tegenover tijd. De im-
manente transcendentie daarentegen maakt een aanknopingspunt tussen het 
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immanente en transcendente, zoals de christelijke begrippen van eeuwigheid 
als samengebalde of als uitgerekte tijd dat ook deden. Omdat het tijdsbegrip is 
ontleend aan de wereldwerkelijkheid, is het transcendente in het immanente 
verweven en vormen beide geen tegenstelling.
 De twee andere typen hebben hun oorsprong buiten de georganiseerde reli-
gie, aldus Stoker, en kunnen meer humanistisch-spiritueel worden verstaan.18 
In het type ‘radicale immanentie’ is de transcendente pool zodanig geneutra-
liseerd, dat het absolute wordt verstaan binnen de wereldwerkelijkheid. Theo-
logisch gezien heeft God zich dan geheel ontledigd in de wereldwerkelijkheid 
(kenosis).19 Muziekfilosofisch gezien verbind ik hier het concept van absolute 
muziek aan, waar de muziek geen andere referentie heeft dan haar eigen im-
manente vormen en toch absolute aspiraties heeft. Het vierde type noemt 
Stoker ‘transcendentie als alteriteit’. Het bouwt voort op de radicale transcen-
dentie, maar radicaliseert haar zodanig, dat er aan de tegenstelling tussen het 
immanente en het transcendente wordt voorbij gedacht. 

Muziekfilosofie en typen van transcendentie

Hoe werkt het nu als we de types, die open concepten vormen, nog niet laten 
invullen door concrete muziekwerken, maar eerst de parallellen zoeken op het 
niveau van het denken over muziek in het algemeen ?
 Ten eerste kan men de transcendentie-typologie hanteren om een nadere 
duiding te geven van de religieuze inhoud van het stuk. Echter, dan komt men 
tot een interpretatie op het betekenisniveau van het kunstwerk, terwijl wij juist 
het religieuze willen zoeken in de formele gegevenheid van het zintuiglijke (het 
presentiekarakter in plaats van het betekeniskarakter). Om dit te bewerkstelli-
gen, neem ik mijn uitgangspunt in het tijdsbegrip, omdat dat het fenomenolo-
gische aspect is waarmee muziek ontologisch wortelt in de tijd en historiciteit 
van het wereldlijke. Men moet zich realiseren dat de ontologie hier wordt voor-
afgegaan door de epistemologie, zoals eerder uitgelegd aan de hand van Von 
Balthasar en Goehr. De wijze van verstaan van muziek hangt af van hoe we 
haar zien, als kunstwerk, als gestalte, als willekeurig geluid. De verschillende 
posities in de muziekfilosofie tonen dat aan. Zo impliceert de Kunst religion 
bijvoorbeeld een radicaal immanente positie, omdat het werkconcept is ge-
richt op de immanente klank, ongeacht het karakter van het werk. Vanuit dit 
standpunt gezien is de Mattheüspassion in de concertzaal geen religieuze litur-
gie meer, maar een kunstwerk met een religieus thema. Althans, de omstan-
digheden dwingen ertoe ernaar te luisteren vanuit een esthetische houding 
en niet vanuit een religieuze. De uitvoering ervan binnen een liturgische con-
text leidt tot een andere luisterhouding en geeft in grotere mate aanleiding om 
het als immanent transcendent of radicaal transcendent te ervaren. Hoewel 
de uiteindelijke toe-eigening geschiedt binnen de individuele horizon van de 
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 luisteraar en ongeacht de setting subjectief is, zie ik de uitvoeringscontext als 
een zeer dominante factor20 in het type ervaring dat een muziekstuk kan evo-
ceren, tenzij een muziekstuk de kwaliteit heeft daar doorheen te breken als een 
Taylor  iaanse vierde weg. Het articuleert dan zijn eigen werkelijkheid die als een 
nieuwe en originele weg door de context heenbreekt.
 Uiteindelijk is het niet de structuur van het muziekstuk alleen, maar de 
unieke setting van de individuele uitvoering die ervoor zorgt dat het muziek-
stuk ‘werkt’ als een openbaringsgestalte. Omdat dat een ander type onder-
zoek21 vereist, beperk ik mij tot de formele structuur van de muziekstukken, 
die immers het uitgangspunt vormt van alle individuele uitvoeringen van één 
en hetzelfde stuk. Omdat het mij gaat om de muzikale vormen die in staat zijn 
door de context heen te breken en een eigen religieuze dimensie bij de luis-
teraar te evoceren, zet ik in bij de muzikale vorm, die op zijn merites wordt 
beoordeeld. We zoeken de doorbraak van de muziekstukken in de overgangs-
momenten van de stukken zelf, waar kloktijd omgebogen wordt in andere tijd. 
In dat licht maak ik nog enkele opmerkingen over de aard van de vier typen in 
relatie tot het tijdsbegrip.
 Voorlopig constateer ik twee aanknopingspunten tussen de typen van trans-
cendentie, zoals Stoker ze beschrijft, en de typen van eeuwigheid, zoals we ze 
bij Taylor tegenkwamen. Eeuwigheid als ‘tijdloosheid’ kan worden uitgelegd 
als ‘transcendentie als alteriteit’. De tijd wordt namelijk aan de kant geschoven 
door de ‘geheel andere’ ervaring van tijdloosheid. Het wordt erdoor vervangen. 
In de muzikale ervaring is dat heel goed denkbaar, wanneer het muziekstuk 
de overgang naar een ander deel of naar de gewone kloktijd steeds voor zich 
uit schuift. Eeuwigheid is dan voortdurend uitgestelde tijd. In het vervolg zal 
ik dat uitleggen aan de hand van Pärts Annum per annum. Er blijft, net als bij het 
type radicale transcendentie, een onderscheid tussen het transcendente en het 
immanente. Dat verschil wordt echter niet gedefinieerd, omdat de confrontatie 
tussen beide steeds wordt uitgesteld. Het andere type van eeuwigheid, namelijk 
als kairotische inbreuk in de tijd, kan juist worden uitgelegd als radicale trans-
cendentie. In deze opvatting van eeuwigheid is tijdservaring volledig opgehe-
ven22 en zijn beide elkaars opponenten. Deze beide typen liggen, zoals Stoker 
veronderstelt, in elkaars verlengde, doordat immanent en transcendent van el-
kaar gescheiden zijn.
 In het type immanente transcendentie liggen het immanente en het trans-
cendente veel meer in elkaars verlengde. Ontologisch gezien is dat wat Von 
 Balthasars esthetiek, en in zijn kielzog dit onderzoek, beoogt: het goddelijke, 
dat kenbaar is via het zintuiglijke. Vanuit het gestaltebegrip zou dit ontologi-
sche gegeven (analogia entis) voor ieder kunstwerk/muziekstuk gelden. De 
zintuiglijkheid van het kunstwerk geldt dan als sacramenteel gegeven dat ten 
grondslag ligt aan de werkelijkheid.23 Echter, de aard van de zintuiglijke vor-
men van het muziekstuk bepaalt het type religiositeit, in dit geval het type 
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transcendentie. De immanente transcendentie zie ik dus als fundamenteel ge-
geven voor kunst als gestalte. Vanuit de typologie van Stoker gezien, kan het 
ook één van de typen ervaringen zijn die het kunstwerk kan oproepen. Het 
type radicale immanentie legde ik reeds eerder uit als fundamenteel gegeven 
in de kunstopvatting van de Kunstreligion, die zich puur op de tönend bewegte 
Formen als immanente gegevenheid richt.
 In deze laatste twee gevallen, de seculiere (atheïstische) kunstopvatting dan 
wel de theologische esthetiek, is de houding bepalend ten opzichte van het type 
dat men ervaart. Tenzij het muziekstuk daar vanuit zijn klankeigenschappen 
doorheen breekt. Met drie voorbeelden van twintigste-eeuwse composities 
laat ik zien hoe de reguliere tijdservaring wordt getranscendeerd door de tijd 
te transformeren door middel van ritme en klank. Alle drie – in ieder geval die 
van Pärt en Messiaen – thematiseren het onderwerp van (getransformeerde) 
tijd al in hun titel. We kijken hoe de veronderstelde, gesymboliseerde eeuwig-
heid zich verhoudt met de concrete muzikale tijdsaspecten, zoals herhaling en 
uitvoeringslengte. Dat geeft zicht op de verhouding tussen transcendentie en 
immanentie. 

2  /  m u z i k a l e  v o o r b e e l d e n

Voor ik terugkeer naar Diptyque van Messiaen geef ik als contrast eerst twee 
voorbeelden van muziekstukken die verhelderd kunnen worden door andere 
typen van transcendentie; transcendentie als alteriteit en radicale immanentie. 
De voorbeelden laten zien hoe de verschillende muzikale middelen steeds op 
een andere manier ervaringen van transcendentie kunnen bewerkstelligen.

Pärt: transcendentie als alteriteit24

Evenals Messiaens Diptyque bestaat Annum per annum (1980) van Arvo Pärt 
(geb. 1935) uit twee delen, of eigenlijk uit twee typen muziek, namelijk een luid 
en onrustig deel en een rustig en kalm deel. Het zachtere en melodieuze deel 

– variaties op een thema – staat tussen een introductie en coda, waarin een 
kwintakkoord in een lang-kort ritme en snel tempo steeds herhaald wordt.25 
De introductie begint het met het volledige volume van het orgel, dat langzaam 
wegsterft totdat het stil is. Dit wordt bewerkstelligd door registers weg te doen 
en de orgelmotor uit te schakelen, zodat na verloop van tijd alle pijpen zwijgen 
als de lucht op is. In de coda gebeurt het omgekeerde, zodat het stuk precies zo 
eindigt als het begint. Het slot is abrupt, maar suggereert dat het door zou kun-
nen gaan zoals het stuk begint. Dat geeft het stuk een cyclisch karakter. Het 
cyclische gegeven geeft al een tijdsdimensie aan en is verwant met de titel van 
het stuk, dat wijst op een zich steeds herhalende gebeurtenis (jaar na jaar).
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 Evenals bij Messiaen richt ik me hier op het kalme deel, dat lijkt te ontstaan 
vanuit de stilte na de storm. Het bestaat uit vijf secties, die de letters K, G, C, S, 
A dragen, verwijzend naar de ordinariumdelen van de rooms-katholieke mis. 
Iedere sectie is een variant op hetzelfde thema, die in zijn meest eenvoudige 
vorm klinkt in de laatste van de vijf secties. Deze laatste sectie is ook langer, 
doordat de acht frasen van de andere delen hier worden uitgebreid naar tien. 
Op het eerste gehoor zou men zeggen dat de eeuwigheid inbreekt in de tijd, 
wat beide tegenover elkaar zet als een radicale transcendentie. Alsof de religi-
euze mis als steeds terugkerend rustmoment de alledaagse drukte doorbreekt. 
Het is waar dat hier een nadrukkelijke suggestie wordt gedaan van een ‘andere 
tijd’ die inbreekt in de ‘gewone’ alledaagse drukte, zoals Hermsen dat in het vo-
rige hoofdstuk definieerde als oorspronkelijke tijd, of deze nu ‘hoger’ is (in reli-
gieuze zin) of niet. Toch toont zich hier het tekort van Hermsens theorie. Want 
het gaat niet alleen om de vraag of er een andere tijd ontstaat, maar om de vraag 
hoe die ontstaat. Stokers typologie geeft daar meer handvatten voor, die overi-
gens wel vertaald moeten worden naar de kunstvormen.26

 Het gegeven dat er een ‘andere tijd’ inbreekt in de ‘gewone’, is een bewering 
die in beginsel voor ieder kunstwerk kan gelden. In dit geval echter doet het 
verschijnsel zich voor binnen het kunstwerk. Het middendeel zet zich af tegen 
de omringende klanken. In dit middendeel springt een aantal aspecten in het 
gehoor. In de eerste plaats het herhalingselement. Er zit een continuüm in de 
vijf secties die elkaar herhalen. Hoewel de modi veranderen en halverwege het 
C(redo)-deel de toonsoort van d-klein naar D-groot wijzigt, blijft er een sterke 
continuïteit in sfeer. Die sfeer wordt zelfs geïntensiveerd doordat de klankkleur 
per sectie wisselt, waardoor het gevarieerde thema een breed palet aan luister-
ervaringen aanspreekt. Bovendien intensiveert de luisterervaring zich omdat 
de toonsoort halverwege van mineur naar majeur wisselt en omdat er een ver-
eenvoudiging plaatsvindt in notenmateriaal. In de vijfde sectie wordt er steeds 
meer ornamentiek verwijderd en eenvoud en stilte toegelaten, wat de luisteraar 
dwingt tot intensiever luisteren. Alleen het essentiële blijft over, maar het is 
alsof het weggelatene toch in het bewustzijn van de luisteraar meeklinkt. De 
speelse cadans van de melodie is zodanig sterk, dat deze zich helemaal wor-
telt in het oor van de luisteraar en daar eindeloos kan doorgaan. Die suggestie 
wordt versterkt doordat de vijfde sectie zich uitbreidt ten opzichte van de voor-
gaande. Daarna treedt de stilte weer in, waaruit het ritmisch gespeelde begin-
akkoord weer ontstaat en almaar luider wordt.
 Maar wat is nu precies de verhouding van het middendeel met het omrin-
gende ? Evenals Messiaens Diptyque is er een scheiding tussen het luide, on-
rustige deel en het zachtere deel, die wordt gevormd door een stilte. Maar in 
tegenstelling tot Messiaens Diptyque is er geen continuïteit in muzikaal mate-
riaal. Waar bij Messiaen de eeuwigheid muzikaal wordt gedefinieerd vanuit 
de aardse werkelijkheid, wordt bij Pärt de ‘andere tijd’ niet gedefinieerd. Het 
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steeds  herhaalde thema blijft een speels, maar onbepaald muzikaal gebeuren, 
met geen enkele referentie of connotatie buiten zichzelf. Sterker nog, er is even-
min een duidelijke religieuze connotatie hoorbaar, eerder een soort agnosti-
cisme. Wel blijft het thema in het gehoor zeer dominant hangen, ook nadat het 
luid geregistreerde coda heeft geklonken. Alsof beide werelden, de aardse en de 
hogere tijd, onafhankelijk naast elkaar kunnen bestaan. Zij bijten elkaar niet. 
Vanwege het feit dat er noch in positieve noch in negatieve zin een confrontatie 
of continuïteit is tussen beide werkelijkheden en de ‘andere tijd’ van het mid-
dendeel niet nader bepaald is, is hier sprake van transcendentie als alteriteit. Dit 
wordt ondersteund door het gegeven dat Messiaens Diptyque een lineaire tijds-
structuur kent en dit werk een circulaire. Daardoor heeft het – ondanks wat de 
letteraanduidingen van het middendeel doen vermoeden – niet direct associa-
ties met een christelijke denkwijze, omdat daar tijdsopvatting wezenlijk lineair 
is. Een reden temeer om over transcendentie als alteriteit te spreken. De onrus-
tige klank van de introductie en het coda wordt overstegen, zij het door een on-
bepaalde klankwerkelijkheid, die niet de confrontatie aangaat met de gewone 
tijd. Deze klankwerkelijkheid bevat een objectiviteit als een spiegel, die zich 
neutraal verhoudt tot de aardse kloktijd.
 Dit voorbeeld laat zien dat de onbepaaldheid van het type transcendentie als 
alteriteit een overeenkomst heeft met Brillenburg Wurths romantisch-estheti-
sche type van Indeterminacy. De parallel bevindt zich in het gegeven dat de on-
eindigheid als onbepaaldheid wordt opgevat. De muziek vormt een anticipatie 
zonder einde. De kloof tussen de gewone werkelijkheid en de sublieme werke-
lijkheid blijft continu aanwezig, in een wederzijdse balans. ‘The idea of infinity 
can thus be defined as a never coming one step closer to an end or goal: it is like 
running after the moon, the distance between yourself and the moon remai-
ning ever the same.’27 De verwachting wordt niet bevredigd, maar blijft in een 
constante en onopgeloste staat aanwezig, wat niet per se negatief is, maar een 
neutraal, maar existentieel gegeven van de menselijke contingentie.

Xenakis: radicale immanentie28

Een geheel ander type transcendentie – of eigenlijk de afwezigheid ervan in re-
ligieuze zin – komen we tegen bij Iannis Xenakis (1922-2001). Zijn enige mu-
ziekstuk voor orgelsolo, Gmeeoorh (1974), staat bekend om zijn buitengewone 
complexiteit.29 Wederom gaat het hier niet om een uitputtende beschrijving, 
maar dient dit voorbeeld als contrast bij de muziek van Messiaen. Het wil la-
ten zien dat transcendentie op verschillende manieren (door)werkt in muziek-
stukken.
 Het stuk omvat acht delen, waarin systematisch de mogelijkheden en eigen -
schappen van het orgel worden verkend, zoals bereik, klankkleuren en volu-
 me.30 Verschillende ‘blokken’ van klankkleuren op de verschillende klavieren 
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van het instrument worden gecombineerd; ze worden gemixt, klinken parallel, 
polyfoon of als massieve clusters. Een breed palet aan klankkleuren is voort-
durend in evolutie. Afbakeningen tussen delen of ‘klankblokken’ zijn niet te 
onderscheiden. ‘The inner details [are] imperceptible. This effect is also due to 
the lack of distinctive attack in the sounds and the naturally reverbant  venues 
organs are usually located in.’31 De methode die Xenakis hiervoor hanteert, is 
die van de arborescentie (arborescence); de natuurlijke complexe vormen van 
vertakkingen van bomen dienen als visueel uitgangspunt voor de neerslag van 
de muziek in de partituur, waardoor een muzikale textuur ontstaat van takken 
die zich verspreiden, uiteengaan, samenkomen in clusters, enzovoorts. Een 
oneindige en complexe dynamiek ontstaat, maar de overgangsmomenten zijn 
diffuus.
 In alle opzichten is het stuk veeleisend. Het stelt eisen aan de grootte en 
het aantal klankkleuren van het instrument, aan de akoestiek van de ruimte 
waarin het klinkt en vooral is het veeleisend voor de uitvoerder van het stuk.32 
Alleen in de maten 149 tot 151 lijkt de muziek voor een moment tot rust te ko-
men in het pedaal, waarna er weer een complexe structuur wordt opgebouwd 
van vele klankkleuren en muzikale fragmenten. De organist moet tot het uiter-
ste gaan om de suggesties van de partituur zo dicht mogelijk te naderen. Van 
Gerwen onderscheidt ten aanzien van het studeren en het uitvoeren van mu-
ziek prematuur spelen en gepast spelen:

Musici leveren de grootste inspanning in de arbeid die vereist is om niet zelf 
als een zwoegende persoon in de muziek door te klinken. Men oefent en 
 oefent om zich het instrument en het stuk eigen te maken. Hoe doet men 
dat ? Door de klanken één voor één op het instrument te bevechten. Men 
speelt het zus en hoort dat het niet goed klinkt, en dus speelt men het zo. 
Wat musici luisteraars voorzetten, is de uitkomst van de keuzen die ze met 
hun instrument gemeend hebben te moeten maken.33

Door de moeilijkheidsgraad van Gmeeoorh is de stap van prematuur spelen naar 
gepast spelen een hele grote. Tot slot vraagt het van de hoorcapaciteiten van 
de luisteraars het uiterste, zowel vanwege het breedst mogelijke spectrum aan 
toonhoogtes en aan volume als vanwege de complexiteit. De precieze details 
zijn wel aanwezig, maar gaan in het enorme klankeffect en in de akoestiek ver-
loren, waardoor de nuances niet determineerbaar zijn, zelfs niet voor het ge-
oefende gehoor. De complexiteit is tijdens het horen niet muziektheoretisch te 
determineren en vertoont daardoor een onreduceerbaar klankeffect.
 De complexiteit maakt dit muziekstuk tot een ander type werk dan dat van 
Pärt. Waar bij hem de technisch minder complexe muziek ruimte geeft voor in-
terpretatie en toeëigening, vraagt bij Xenakis het recht doen aan de noten in de 
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partituur alle inspanning en aandacht van de uitvoerend musicus, die zijn ei-
gen vermogens moet overstijgen. De partituur als extern objectief aspect is dus 
dominant en niet slechts een middel om een innerlijke muzikale ervaring of 
expressie tot stand te brengen; de noten vragen alle aandacht. Het subject over-
stijgt zichzelf niet door via de muziek (als middel) te versmelten met een ex-
terne tijd, opgevat als durée, maar onthecht van de reguliere tijdservaring door-
dat hij volledig wordt opgezogen door het technische aspect van de muziek zelf. 
Eén van de kenmerken hiervan is de veronderstelde virtuositeit, die Brillenburg 
Wurth in navolging van Seidl onder de esthetische term Excess vat.34 Dit betreft 
onder meer de genoteerde elementen, die fysiek gesproken onuitvoerbaar zijn. 
In ieder geval zoekt Xenakis de fysieke grenzen op, waar bijvoorbeeld grepen 
te groot zijn om met de spanwijdte van één hand te grijpen of waar met twee 
handen op drie klavieren tegelijkertijd gespeeld dient te worden. Ook breidt 
zich de notatie op de gebruikelijke drie notenbalken in passages regelmatig uit 
naar vijf of zes balken, hoewel dat laatste ook met de overzichtelijkheid van de 
muzikale textuur te maken heeft. De partituur verwijst hier naar muziek die de 
natuurlijke (speel)mogelijkheden transcendeert. Brillenburg Wurth wijst erop 
dat Seidl hier spreekt van een sublieme ‘not external, but internal to music: not 
a sublime in or worked by music, but a sublime of music’.35 De muziek wordt 
namelijk subliem door natuurlijke wetten en normen te transcenderen. 
 Het stuk kent geen enkele religieuze connotatie en de muzikale vormen 
geven hier evenmin aanleiding toe. Het heeft op geen enkele manier een ver-
wijzingskarakter naar iets buiten zichzelf. Xenakis lijkt de reguliere ervaring 
van ‘gewone’ tijd te willen transcenderen middels een focus op de complexi-
teit van de immanente muzikale vorm. Deze dicteert de ervaring van een ex-
cessieve werkelijkheid, die puur en alleen bestaat uit de ervaring van de muzi-
kale vormen als zodanig, omdat het de aandacht van musicus en luisteraars 
niet toestaat uit te wijken naar elders. Een werkelijkheid van ultieme en bijna 
letterlijk onmenselijke complexiteit. Zelfs het menselijke bevattingsvermogen 
wordt getranscendeerd, omdat de luisteraar niet in staat is de structuur van 
het werk vast te houden. Omdat het fysieke en geestelijke menselijke vermo-
gen wordt getranscendeerd door een puur zintuiglijke en dus immanente wer-
kelijkheid, kunnen we hier spreken van een radicale immanentie. Omdat het 
werk iedere religieuze lading ontbeert, kan de door Taylor beschreven moder-
nistische tijdservaring als uitgangspunt dienen; een lege, homogene tijd wordt 
opgevuld en gepuncteerd door louter immanente klank, het enige middel dat 
de componist ter hand staat. Alle hoogtepunten moeten dan ook door muzi-
kale middelen worden bewerkstelligd, omdat er geen externe factor is die een 
gevoel van spanning, climax en ontspanning bij de hoorder bewerkstelligt. De 
intrinsieke opbouw van het werk – hoe onnavolgbaar ook – is dus de enige 
 parameter voor de inhoud van het werk.
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3  /  d i p t y q u e

Hoe ‘werkt’ de transcendentie nu anders in Messiaens Diptyque dan bij de an-
dere twee beschreven muziekstukken ? Alle drie vormen zij een de reguliere 
tijdservaring transcenderende werkelijkheid. Om deze ‘hogere tijden’ te be-
reiken, hanteren ze verschillende middelen en benaderen daardoor verschil-
lende noties. Pärt laat twee werkelijkheden naast elkaar staan en laat met een 
ontbreken van een concrete suggestiviteit veel ruimte aan verdere interpreta-
tie. Xenakis negeert een wereldoverstijgende werkelijkheid, door een nog in-
tensiever zintuiglijke werkelijkheid te creëren. Er is weinig ruimte voor inner-
lijke mystieke beleving van tijd als durée in de zin van Hermsen. Innerlijke tijd 
en objectieve kloktijd blijven tegenover elkaar staan. Messiaen zet ook twee 
werkelijkheden na(ast) elkaar, al is hier niet sprake van een cyclische, maar van 
een lineaire vorm. Het loopt uit op een verdichting van tijd door middel van 
een verstilde intiem-mystieke climax, die een verticale notie oproept. Sterker 
nog, zoals het begin van dit hoofdstuk beweerde: de eeuwigheid wordt erdoor 
gemanifesteerd.
 In het tweede deel van Messiaens Diptyque wordt de eeuwigheid op vrij klas-
sieke wijze gesymboliseerd. We hebben hier te maken met een lang uitgerekte 
tijdservaring, die thematisch verbonden blijft met hoe hij de aardse tijd (‘le-
ven’) symboliseert. Het tweede deel transformeert namelijk de muzikale the-
matieken van het eerste deel. Het grensmoment tussen beide delen – de korte 
stilte – geeft een kloof aan tussen het tijdelijke eerste deel en het oneindig du-
rende tweede deel. Het tijdelijke lijkt hier te worden gescheiden van het tijdloze. 
Toch geven de muzikale vormen een continuïteit aan, die deze kloof overbrugt. 
Hoewel het tempo in extreme mate verandert, blijft er continuïteit in melo-
disch materiaal en toonsoort. Die continuïteit bepaalt de luisterervaring, om-
dat het stuk weliswaar als twee delen ervaren wordt, maar vooral ook als één 
lineair geheel. Bij Pärt staan de drukke en de verstilde delen tegenover elkaar, 
omdat er geen enkele continuïteit in de muzikale vorm is. Messiaen transfor-
meert de klankwereld van het eerste deel in het tweede. Vanwege de continu-
iteit tussen beide, zie ik dit als voorbeeld van immanente transcendentie. Het 
stuk als geheel leidt naar de stilte, waarin de klank oplost, en niet slechts het 
tweede deel.
 Om het ultieme weer te articuleren grijpt Messiaen niet naar rigoureuze en 
extreme middelen zoals Xenakis dat doet, maar hij manifesteert het ultieme 
met het relatief eenvoudige. Het grote verschil met Pärt is, dat bij Pärt twee-
maal een stilte valt en het stuk eindigt zoals het begint. Dit zorgt voor een 
circulaire structuur, terwijl Messiaen lineair denkt. Dat laatste betekent ook 
dat de gang naar de eeuwigdurende stilte onomkeerbaar is. Een muzikale 
vorm die aansluit bij de onomkeerbaarheid van de (lineaire) christelijke heils-
ge schiedenis. De klank leidt naar de stilte en niet vice versa. De luisteraar wordt 
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opgenomen in de stilte, hoewel hij ook weer zonder dwangmatige muzikale 
middelen in de gelegenheid wordt gesteld deze verheven ervaring los te laten 
om terug te keren in het alledaagse. Zo zijn immanent en transcendent niet 
 radicaal gescheiden, maar kunnen zij op natuurlijke wijze in elkaar overgaan.

Conclusie : Muzikale ervaring van 
immanente transcendentie

Taylors ‘hogere tijd’ als tijd die een andere werkelijkheid toont ten opzichte van 
de kloktijd, wordt door de verschillende muziekstukken steeds anders gearti-
culeerd. In dit hoofdstuk was niet de vraag aan de orde of muziek de tijd op zijn 
eigen wijze interpuncteert, maar vooral hoe ze dat doet. Op betekenisniveau 
gesproken, zetten alle drie de besproken muziekstukken een weergave van de 
aardse tijd tegenover die van een transcendente tijd. Vanuit het presentiebegrip 
van de gestalte gezien, is het muziekstuk fenomenologisch altijd deel van de 
aards-zintuiglijke werkelijkheid, maar kan zij door de tijd te transformeren het 
immanente transcenderen.
 De stukken van Pärt en Messiaen geven een visie op de verhouding tussen 
de aardse werkelijkheid en het transcendente als onderscheiden werkelijkhe-
den. In het geval van Pärt heb ik dat transcendentie als alteriteit genoemd, om-
dat zijn weergave van het transcendente onbepaald blijft en als ongedefinieerde 
objectiviteit losstaat van de gesymboliseerde wereldwerkelijkheid. Er is geen 
verwantschap in muzikale vormen. Bovendien wekken de muzikale vormen 
de suggestie dat beide klankwerkelijkheden zich los van elkaar kunnen voort-
zetten. Messiaens Diptyque noemde ik daarentegen een voorbeeld van imma-
nente transcendentie, vanwege de lineaire structuur en het feit dat de kloof (de 
rust tussen beide delen) wordt getranscendeerd door het gemeenschappelijke 
muzikale materiaal van beide delen. In het tweede deel wordt in de meest let-
terlijke zin het muzikale materiaal van het eerste deel getransformeerd door 
een eenvoudiger structuur en een langzaam tempo. Daarmee is het een voor-
beeld bij uitstek van hoe muziek kan gelden als een Tayloriaanse vierde weg. 
Het doet namelijk een maximale aanspraak op de muzikale ontplooiing naar 
het transcendente door tegelijkertijd het aards-zintuiglijke vormmateriaal ge-
heel recht te doen. Al het mogelijke wordt eruit gehaald, waardoor het formele 
aspect van de muziek zichzelf overstijgt.
 Een ander tegenvoorbeeld werd gevormd door Gmeeoorh van Xenakis. Dit 
stuk reflecteert de radicale immanentie, omdat het in de ervaring van de mu-
sicus en de luisteraar de aurale ervaring intensiveert en overweldigt, zodat het 
geen ruimte laat om een overstijgende werkelijkheid in religieuze zin toe te 
laten. Hier transcendeert de vorm zichzelf niet en blijft zij gevangen in het im-
manente.
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 Wat zegt dit over de verhouding tussen de eigen werkelijkheid van het mu-
ziekstuk en die van haar context ? Het verstaan van het muziekstuk op basis 
van haar expressieve vormaspecten breekt door een conceptueel verstaan van-
uit het werkconcept heen. Ook doorbreekt het spreken in typen van transcen-
dentie het a priori spreken over religieuze of niet-religieuze muziek, omdat het 
over typen van transcendentie gaat die ongeacht de geïntendeerde inhoud van 
het stuk transcendente noties hebben die al dan niet religieus kunnen wor-
den verstaan. Juist dit geeft de doelstelling van deze studie weer. De gemani-
festeerde transcendentie zie ik als de religieuze functie van klank. De muziek 
vormt de grens met het transcendente als kloof of als brug, slecht de grens of 
gaat eraan voorbij.
 Stokers typen geven een richting aan, die verder moet worden ingevuld door 
de luisteraar. De persoonlijke toeëigening geschiedt op individueel niveau. De 
volgende twee hoofdstukken theoretiseren de verhouding tussen het object 
(muziekstuk) en het subject (luisteraar) nader als een hermeneutische relatie 
van wederzijdse betrokkenheid.
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I N T E R M E Z Z O  2

Esthetische ervaring bij Von Balthasar 
en Gadamer

Esthetische hermeneutiek

Esthetische hermeneutiek is de term waaronder Bourgeois zowel het werk van 
Von Balthasar als dat van Gadamer schaart. De overeenkomsten zijn wat hem 
betreft duidelijk, het gaat bij beide denkers om esthetica en om dialoog.1 Bij zo-
wel Von Balthasar als bij Gadamer is de waarheid toegankelijk via de schoon-
heid. De schoonheid bepaalt ook de betrokkenheid van het subject, dat erdoor 
geraakt en aangetrokken wordt. De mens en het schone object staan altijd met 
elkaar in betrekking, omdat de Heilige Geest de gelovige aanzet tot het schou-
wen van het schone (Von Balthasar) of omdat de mens deel is van een traditie 
en evenals het object binnen een historische context bestaat (Gadamer). Zo 
is de mens bij beide denkers existentieel betrokken op het object. Bourgeois 
spreekt van een ‘verticaal-ontologische dimensie van dialoog’, die inbreekt in 
de ‘horizontaal-historische dimensie van dialoog’;2 de objectieve openbarings-
gestalte, die verankerd is in de tijdelijkheid van het aardse bestaan.
 Het verschil tussen beide denkers is, dat Von Balthasar vanuit een christolo-
gisch begrippenkader van triniteit en schepping denkt en Gadamer niet. Bij 
Von Balthasar is het subject altijd het gelovige individu, terwijl Gadamer een 
dergelijke categorie buiten beschouwing laat. Het verstaan van het schone en 
het naderen van de waarheid staan bij Von Balthasar altijd in heilshistorisch 
perspectief met Christus als middelpunt.3 Bourgeois beweert dat Gadamer 
zich beperkt tot het binnenwereldlijke; bij hem zou de verticale notie ontbre-
ken.4 Ik zou dat anders willen formuleren. Het gaat er namelijk niet zozeer om 
of die ontbreekt bij Gadamer, maar het is eenvoudigweg niet aan de orde bij 
hem. Hij spreekt niet over het religieus transcendente.
 Bourgeois vat samen: ‘For both, then, the dialogical encounter with 
 aesthetic truth is discussed in explicitly dramatic terms, with the understand-
ing that an encounter with drama reveals the truth about human existence.’ 
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Zo  geformuleerd gaat het om het vinden van waarheid met betrekking tot de 
menselijke existentie. Het zoeken naar existentiële waarheid is inderdaad wat 
de esthetische ervaring en de religieuze ervaring bindt. Juist wanneer we spre-
ken over instrumentale muziek als religieuze dimensie, zijn deze twee niet te 
scheiden. Ik denk dat Bourgeois de overeenkomsten en de verschillen tussen 
Von Balthasar en Gadamer helder weergeeft, maar ik vul het aan met een over-
eenkomst die bij Bourgeois niet aan de orde komt en toch noodzakelijk is voor 
dit onderzoek: de anti-esthetische houding.
 Bourgeois hanteert Gadamers hermeneutiek als verdieping om die van Von 
Balthasar beter te kunnen verstaan. Ik redeneer omgekeerd en zet Gadamer 
in het komende hoofdstuk centraal, omdat we bij hem een niet-theologisch 
model vinden voor de dialoog tussen de luisteraar en het muziekstuk. De (re-
ligieuze) kunst wordt dan niet bij voorbaat vanuit een gelovig voorverstaan 
begrepen. Von Balthasars gelovige Schau heb ik in hoofdstuk 1 weliswaar ‘ver-
taald’ in een gegrepen-zijn van de luisteraar door het muziekwerk als noodza-
kelijke voorwaarde om tot dialoog te komen. Toch blijft die eis van gelovig-zijn 
onbevredigend, zeker nadat Taylor ons heeft laten zien dat het seculiere niet 
areli gieus of anti-religieus is. Von Balthasars gestalten zijn niet los verkrijgbaar 
zonder de thomistische godsleer, wat wordt veroorzaakt door het holistische 
karakter van zijn theologie.

Balthasar’s disagreement with the procedural-liberal method of dialogue 
here is not really with non-believers who wish to employ it, but rather with 
Christian theologians themselves who believe that they must relativize (or 
in some cases abandon) the particular truth-claims of Christian revelation 
for the sake of a tolerant dialogue with non-believers. To put it simply, for 
Balthasar, form is inseperable from content, as we have seen.5

Deze theologie ligt weliswaar dichtbij wat Messiaen als componist beoogde en 
doet daarom wel recht aan zijn intentie, maar het zou een verstaan vanuit een 
andere levensbeschouwing uitsluiten. In een seculiere tijd zou men dan niet 
onbevangen naar Messiaen kunnen luisteren. De gestalte is dan immers alleen 
openbaringsgestalte vanuit deze specifieke gelovige Schau.
 Zelf zoek ik het religieuze in de eerste plaats in de rol van de muziek als 
present klankfenomeen en niet bij voorbaat in een religieuze inhoud. De ‘in-
houd’ kan weliswaar religieus of spiritueel ervaren worden, en de muziek doet 
daar ook suggesties voor. De ‘object’-zijde (de muzikale vormen) neemt het 
initiatief, waarna er een dialogische relatie ontstaat tussen kunstwerk en kunst-
beschouwer. Zo kan het subject gegrepen raken. Dat komt in het komende 
hoofdstuk aan de orde. Een niet-theologische visie geeft daar ruimte om Mes-
siaens muziek op een andere manier als religieuze muziek te verstaan dan van-
uit een a priori opvatting die de muziek al bij voorbaat doopt. Ik wil het immers 
juist openen voor een breder verstaanskader, waarbij de rooms-katholieke 
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 triniteitstheologie geen voorwaarde is voor het verstaan van de waarheid van 
de klank. Messiaen zelf breekt het gesloten denksysteem al open met de klin-
kende taal van zijn muziek, die verder reikt dan systemen en gefixeerde denk-
concepten. De klankwerkelijkheid toont al een Tayloriaanse ‘vierde weg’.
 Het muziekstuk verstaan zonder religieus interpretatiekader (Vorurteil) 
vraagt om een brede inzet. Echter ook het esthetisch verstaan van een kunst-
werk als kunstwerk is een vooringenomenheid en versmalt de ervaring van 
klank tot een ervaring die zich louter op het esthetische richt. Gadamer stelt 
met Heidegger dat het interpretatiekader een existentiaal is. Het is een funda-
mentele gegevenheid in de activiteit van het verstaan, waar we niet omheen 
kunnen. Al het verstaan is een verstaan vanuit een Vorurteil; een interpretatie-
kader dat vaak onbewust al aanwezig is. Zijn punt is veeleer dat de duiding van 
muziek afhankelijk is van de luisteraar en zijn verstaanshorizon en van de con-
text van de uitvoering. Gadamer bekritiseert in zijn kunstfilosofie de estheti-
sche houding ten opzichte van een kunstwerk omdat hij deze te abstract vindt. 
Dat komt omdat het kunstwerk wordt geïsoleerd van zijn oorspronkelijke con-
text en in een betekenisloze leegte terechtkomt. Bovendien ontkent de estheti-
sche houding het onbewuste Vorurteil van de kunstbeschouwer die ook wordt 
geacht vanuit een onbevooroordeelde stilte de kunst te beoordelen. De erva-
ring van kunst komt zo los te staan van andere menselijke interpretatieve er-
varing. Het esthetisch oordeel wordt een autonoom genre.6 Gadamer bestrijdt 
deze ästhetische Unterscheidung.

Anti-esthetische houding

De brede inzet, waarbij kunst niet in de eerste plaats esthetisch wordt verstaan 
als autonoom kunstwerk in de negentiende-eeuwse zin van het woord, wordt 
door beide denkers opgelost vanuit een ontologisch-fenomenologisch ver-
staan, waarbij vorm en inhoud niet tegen elkaar worden uitgespeeld, maar de 
zintuiglijke expressie in de wereldwerkelijkheid centraal staat. Von Balthasar 
vindt deze brede inzet in het theologische analogie-begrip. De zijnsanalogie 
maakt de gestalte deel van de schepping. We hebben hier weliswaar met een 
bijzondere entiteit in de schepping te maken, maar hij blijft wezenlijk deel van 
de wereldwerkelijkheid. Kunst is een bijzondere manifestatie, die beoordeeld 
moet worden op zijn merites van de schoonheid van de expressie, dus als zin-
tuiglijk fenomeen. Evenals het natuurlijk schone is het artistieke schone deel 
van de scheppingsmatige werkelijkheid. Belangrijk is daarbij dat het kunstwerk 
pre-modern wordt verstaan als eenheid van het aangename en het nuttige, het 
artistieke en praktisch-ambachtelijke. Kunst is geen geïsoleerd domein waarin 
het goddelijke, authentieke of originele zich exclusief manifesteert in het ar-
tistieke; dat gebeurt in alle gestalten van schoonheid. Door het ambachtelijke 
maakt de schoonheid deel uit van de gehele werkelijkheid. Door in te zetten 
bij het transcendentale schoonheidsbegrip in plaats van bij een kunstfilosofie, 
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neemt Von Balthasar een kritische houding in ten opzichte van het moderne 
exclusief esthetische kunstbegrip. Hij stelt niet de subjectieve religieuze erva-
ring centraal, die voortkomt uit de distantie ten opzichte van het object, maar 
benadrukt de betrokkenheid van de gelovige op de gestalte van schoonheid.7

 De kern van Gadamers kunstfilosofie bevindt zich in zijn begrip van de 
 Ästhetische Nichtunterscheidung. Daarmee strijdt hij tegen de dubbele abstractie 
van de esthetische houding, namelijk zowel aan de kant van het kunstwerk als 
aan de kant van de kunstbeschouwer. Wat het kunstwerk betreft, raakten we al 
aan deze thematiek in hoofdstuk 3, waar Goehr een vergelijkbaar commentaar 
geeft over het werkconcept in de muziekfilosofie. Ook bij Gadamer leidt deze 
kritische houding tot een ‘brede inzet’, omdat hij zijn esthetiek als basis neemt 
voor alle menselijke interpretatieve ervaring. De esthetiek is basis voor de her-
meneutiek als geheel. Daartegenover staat dat de hermeneutiek op zijn beurt 
ook de esthetiek omvat, omdat het een ontologische en existentiële theorie is 
over verstaan; al het zijn heeft een openbaringskarakter.8 Deels wortelt Gada-
mer in de Duits-romantische traditie, waar het in de eerste plaats om verstaan 
van teksten gaat. Hij verbreedt dit en ontwikkelt zijn theorie van horizonver-
smelting tussen subject en object. Het subject is altijd de Verstehende mens, het 
object kan zowel een tekst als een kunstwerk zijn. Kunst ziet Gadamer welis-
waar als een verbijzondering van de objecten die de waarheid tot articulatie 
(Aussage) brengen, maar ontologisch gezien hebben zij geen andere afkomst 
dan bijvoorbeeld het natuurschone. Kortom: ook hier gaat het om een totaal-
visie op de werkelijkheid, waarbinnen kunstwerken zin krijgen doordat ze de 
waarheid op een bijzondere manier uitdrukken, echter fenomenologisch deel 
blijven van de wereldwerkelijkheid.
 Dat leidt mij tot een fenomenologische benadering van het individuele 
kunstwerk; een inzet bij de zintuiglijke expressie (manifestatie of Aussage). Zo-
wel bij Von Balthasar als bij Gadamer neemt (de vorm van) het object de lei-
ding. Bij Von Balthasar is dat de trinitaire God als objektive Evidenz, die de gestal-
ten schept en manifesteert en door de Heilige Geest de gelovige laat schouwen. 
Bij Gadamer is het puur de zintuiglijke vorm als aantrekkingskracht, zon-
der verdere religieuze connotatie, maar ook hier is er geen neutrale distantie, 
maar een ontologische betrokkenheid. Ook is de doelstelling bij beiden een 
zekere eenheid van subject en object. Bij Von Balthasar komt de gelovige in 
zijn schouwen tot een mystieke eenheid met de openbaringsgestalte, terwijl bij 
Gadamer veel concreter beider horizonten versmelten, waarover het komende 
hoofdstuk. Onreduceerbaar verschil blijft (het ontbreken van) de theologische 
insteek. Als verstaansmodel voor de muziekfilosofie zijn beiden behulpzaam 
bij het ontwikkelen van het verstaan op basis van de zintuiglijke vorm van 
de expressie. Toegepast op het muziekstuk: het verstaan de expressie van het 
klankfenomeen dat zich in zijn temporele gestalte ontvouwt in onze histori-
sche werkelijkheid.
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‘Eigentlich sollte sich jeder [...] der Sprache öffnen, die in einem Kunstwerk 
gesprochen wird, und sie sich als Seine eigene aneignen.’

 
– H.-G. Gadamer, ‘Die Aktualität des Schönen’ (Gesammelte Werke Bd. 8), 129v.
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H O O F D S T U K  5

Hans-Georg Gadamer : 
Horizonversmelting

Inleiding

Deel 1 van dit boek richtte zich naar aanleiding van Von Balthasars gestalte-
begrip voornamelijk op de objectieve kant van het muziekstuk. Het toonde 
aan hoe Von Balthasars schoonheidsbegrip een vruchtbaar model kan opleve-
ren voor het verstaan van muziekstukken, omdat hij de verticale dimensie als 
objectieve openbaringsgestalte in een horizontaal tijdelijk gebeuren verankert. 
Het eeuwige goddelijke krijgt gestalte in de aardse tijd. Kort zagen we hoe de 
ervaring van het goddelijke in de persoon van Christus zowel object als sub-
jectieve ervaring is, aldus Von Balthasar, maar verder bleef de subjectieve kant 
buiten beschouwing. Het tweede deel richtte zich op de seculiere luisterprak-
tijk als sociale context. Daar kwam dus de relatie met de (seculiere) context aan 
bod. Dit hoofdstuk richt zich ook op het luisteren, maar dan juist op de ho-
rizonversmelting van het muziekstuk (het object) en de individuele luisteraar 
(het subject). Gadamer laat zien dat ook de luisteraar in het spel betrokken is, al 
doet hij dat anders dan Von Balthasar.
 Na het theologische model van Von Balthasar, dat een fundamenteel verstaan 
van het muziekstuk als religieus fenomeen liet zien, en de cultuurfilosofie van 
Taylor, die het verstaan van het muziekstuk als vorm van religie in de context 
van de seculiere samenleving verhelderde, richt dit hoofdstuk zich op de wijs-
gerige hermeneutiek van Hans Georg Gadamer (1900-2002). Gadamer brengt 
ons terug naar de directe relatie tussen de luisteraar en het muziekstuk. Even-
als Von Balthasar heeft Gadamer het over de schoonheid als de weg naar het 
kennen van het ware,1 al vult hij dit niet theologisch in. Bovendien wijst hij de 
transcendentale filosofie af en ziet het verstaan (van het schone) als existentiaal. 
Toch is ook hier het schone het aanknopingspunt voor de betrokkenheid tussen 
subject en object. In de ervaring van schoonheid komt de existentiële waarheid 
tot stand, zoals we zullen zien. Het esthetisch verstaan (Verstehen) vormt de ba-
sis voor het waar-nemen. Waarheid wordt terug herkend in schoonheid. Ook 
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Gadamers inzet is breed. Hij neemt de esthetiek als uitgangspunt voor het ken-
nen en waarnemen in het algemeen.2 Dit hoofdstuk zal zowel zijn fundamen-
tele hermeneutiek (zijn hoofdwerk Wahrheit und Methode) als zijn kunstfilosofie 
(het artikel ‘Die Aktualität des Schönen’3) specificeren en vruchtbaar maken 
voor de muziekfilosofie.4

 Aan de hand van Gadamers esthetische hermeneutiek en zijn kunstfilosofie 
wordt duidelijk dat het verstaan van het muziekwerk mede gekleurd wordt 
door de verstaanshorizon van de luisteraar. Dat impliceert dat een instrumen-
taal muziekstuk niet a priori religieus of niet-religieus is. Deels is dat namelijk 
afhankelijk van hoe het geïnterpreteerd wordt. Anderzijds wekken de muzi-
kale vormen wel een suggestie richting het al dan niet religieuze. Gadamer laat 
anders dan Von Balthasar zien hoe de objectieve aspecten (de muzikale expres-
siemiddelen) en de subjectieve ervaring zich tot elkaar verhouden.
 Eerst richt dit hoofdstuk zich op het tweede deel van Gadamers hoofdwerk 
Wahrheit und Methode, waarin Gadamer zijn theorie over de horizonversmelting 
presenteert. Vervolgens komen drie centrale noties uit de horizonversmelting 
aan de orde, die een parallel vinden in de overige delen in Wahrheit und Methode 

– waar een ontologie van kunstwerken als basis voor het verstaan van de werke-
lijkheid wordt gepresenteerd – en in zijn kunstfilosofie. Dat zijn achtereenvol-
gens (1) de spelmetafoor, (2) Gadamers opvatting van tijd als ‘gevulde tijd’ en 
(3) de ervaring van ‘vreemdheid’ van een object. Deze drie blijken relevant voor 
het denken over muziekstukken. Een aantal thema’s uit de voorgaande hoofd-
stukken komt daarmee weer aan de orde, zoals het tijdsaspect (vergelijk Von 
Balthasar en Taylor) en de vreemdheid (die het onbekende aspect van het on-
bepaalde bij Brillenburg Wurth weer in herinnering roept). Toch gaat Gadamer 
hier op geheel eigen wijze mee om. Bijzondere aandacht krijgt zijn mimesis-
begrip. Gadamers mimesisbegrip, dat tegen het gangbare mimesisbegrip in de 
kunstfilosofie in gaat, blijkt overeenkomsten te hebben met het presentiebegrip, 
waarbij de nadruk op de expressie van de uiterlijke vorm als manifestatie ligt.
 Het slothoofdstuk van dit boek concretiseert vervolgens Gadamers horizon-
versmelting door een muziekstuk van Messiaen te interpreteren vanuit een 
typo logie van Tillich over kunst als expressie van ultieme werkelijkheid.

De horizonversmelting als betrokkenheid 
van subject en object

Kritiek op de romantische en de historische school

Het hoofdpunt van Gadamers hermeneutiek is de zogenaamde horizonversmel-
ting. In het tweede deel van Wahrheit und Methode presenteert hij deze theorie 
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in reactie op de universele hermeneutiek van Schleiermacher, die te los zou 
staan van de particuliere ervaring van de werkelijkheid, ten gunste van aan-
dacht voor de universele waarheid. Tegelijkertijd keert hij zich tegen de histori-
sche school van Dilthey, Droysen en Ranke, die weliswaar losse entiteiten bin-
nen hun historische context wil verstaan, maar zich tegelijkertijd blijft richten 
op hun samenhang binnen het ‘Ganze’ van de historische werkelijkheid. Gada-
mer zet zich af tegen beide stromingen, maar tegelijkertijd neemt hij elemen-
ten uit beide over. Zo erkent hij weliswaar dat de romanticus Schleiermacher, 
in tegenstelling tot het Verlichtingsdenken van Kant, de particuliere teksten be-
nadrukt, maar vindt hij dat de tekst alsnog te veel ten dienste staat van de ach-
terliggende waarheid. Daarom schaart hij Schleiermacher eveneens onder de 
noemer ‘universele hermeneutiek’.5

 Schleiermacher is de eerste, aldus Gadamer, die in zijn hermeneutiek het 
verstaan als zodanig tot een probleem maakt;6 interpretatie wordt van belang, 
omdat dogmatische leidraden voor het verstaan van teksten meer en meer aan 
betekenis inboeten. Schleiermacher zegt dat het ‘misverstand’ zich niet inci-
denteel voordoet, maar een geïntegreerd moment is in alle verstaan. ‘Herme-
neutik ist die Kunst, Mißverstand zu meiden.’7 Daarmee is de hermeneutiek 
niet langer een uitlegpraxis voor individuele teksten, bij wijze van exegese, maar 
zoekt het naar de waarheid in of achter de tekst.8 Dit is precies het punt waar 
Gumbrecht moeite mee had, de betekenis achter de tekst te zoeken in plaats 
van erin. De uitleg van de concrete historische tekst staat niet meer centraal, 
maar het gaat er bij Schleiermacher om via de tekst tot een universeel verstaan 
van de waarheid te geraken, zo beweert Gadamer. Teksten zijn bij hem name-
lijk slechts de uiterlijke gestalten van gedachten. Deze achterliggende gedach-
ten zijn belangrijker dan de teksten zelf, omdat de gedachten deel zijn van een 
groter geestelijk geheel (Ganze). Evenzo staat bij Schleiermacher bijvoorbeeld 
ieder levensmoment in samenhang met het geheel van het leven, dat op zijn 
beurt weer deel is van een nog groter Ganze.9 Al met al is verstaan (Verstehen) bij 
Schleiermacher altijd een zich bewegen in een steeds grotere hermeneutische 
cirkel, totdat al het individuele in de algemeenheid van het volle licht komt. De 
relatie van de individuele mens tot het Ganze heet bij de latere Schleiermacher 
het slechthinniges Abhängigkeitsgefühl. Het particuliere (bijvoorbeeld de concrete 
tekst) moet overstegen worden om uiteindelijk directe toegang tot het Ganze 
te verwerven. De tekst bemiddelt, maar het finale doel is de onmiddellijke toe-
gang tot het Ganze.
 Gadamer bestrijdt deze wijze van hermeneutiek: ‘Schleiermachers Problem 
ist nicht das der dunklen Geschichte, sondern das des dunklen Du.’10 Hiermee 
bedoelt hij dat de confrontatie met het ‘andere’ altijd een element van vervreem-
ding bevat. Het andere – de tekst zelf of de auteursintentie in de tekst – bevat 
 altijd een onbekend element; een ‘vreemdheid’. Eigenlijk gaat Schleiermachers 
hermeneutiek over de dialoog tussen de verstaander en het vreemde, zegt 
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 Gadamer. Deze vreemdheid doet zich evenzogoed voor bij historische als bij 
contemporaine zaken. Het verstaan van een oude tekst is bijvoorbeeld niet we-
zenlijk moeilijker dan het verstaan van een modern kunstwerk. Het gaat pri-
mair om de confrontatie tussen eigenheid en vreemdheid, die een proces tot 
verstaan teweegbrengt en niet om de historische distantie als zodanig. Hieruit 
volgt dat de verstandhouding tussen het ‘Ich’ en het ‘Du’ – dat we ook een alter 
ego11 kunnen noemen – centraal staat.12 Verstaan is instemmen (‘Verständnis 
ist zunächst Einverständnis’13) en vindt plaats door middel van dialoog.
 Ondanks zijn kritiek neemt Gadamer in hoofdlijn twee zaken over van 
Schleiermachers hermeneutiek. Ten eerste begint Schleiermacher bij de parti-
culiere tekst als leidend principe voor het verstaan van de gehele werkelijkheid. 
Gadamer neemt dit gewijzigd over, wanneer hij eveneens het verstaan van een 
individuele entiteit, namelijk het kunstwerk, tot fundament maakt voor het 
verstaan hoe dan ook. Ten tweede is de vreemdheid van het Du uitgangspunt 
om tot het proces van verstaan te komen. Beide aspecten zullen van belang 
blijken om Gadamers hermeneutiek toe te passen op muziek.
 Het hoofdbezwaar dat Gadamer tegen Schleiermacher maakt, ondanks deze 
beide positieve punten, betreft diens nadruk op het universele verstaan vanuit 
een bijbels-theologisch standpunt. Doordat Schleiermacher zich los wilde ma-
ken van dogmatische en humanistische banden om bijbelse en klassieke tek-
sten te verstaan, bij wijze van ad fontes, kwam hij tot een universeel verstaan 
van de geschiedenis van de geesteswetenschappen. Tegelijkertijd echter bleef 
hij, aldus Gadamer, te veel theoloog waar het de autoriteit van Bijbelteksten 
betreft voor de geloofsleer.

So universal die von Schleiermacher entwickelte Hermeneutik auch war 
– diese Universalität hatte doch eine sehr fühlbare Schranke. Seine Her-
meneutik meinte in Wahrheit Texte, deren Autorität feststand. [...] Weder 
die Heilswahrheit der Heiligen Schrift noch die Vorbildlichkeit der Klassi-
ker sollte ein Verfahren beeinflussen, das in jedem Text seinen Lebensaus-
druck zu  erfassen wußte und die Wahrheit des Gesagten dabei dahingestellt 
ließ.14

Zo wordt de individuele tekst bij Schleiermacher uitdrukking van een uni-
versele waarheid. Het eerste bezwaar is dan ook het gevaar dat de aandacht 
voor het individuele karakter van de tekst verdwijnt ten gunste van de alge-
mene universele Idee. Dit is van belang omdat juist het eigene van individu-
ele teksten of kunstwerken begrepen moet worden en niet het algemene. Alle 
individuele teksten of kunstwerken wijzen op hun eigen wijze naar het ‘authen-
tieke’ of ware. Anders wordt de hermeneutische methode te abstract.15 Gada-
mer vervolgt echter direct met zijn tweede bezwaar: ‘Jedoch das Interesse, das 
für  Schleiermacher diese methodische Abstraktion motivierte, war nicht das 
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des Historikers, sondern das des Theologen.’16 Het zou hem namelijk niet gaan 
om het overbruggen van de historische distantie, maar om het verstaan van het 
universele in particuliere teksten vanuit een bijbelse overlevering en geloofs-
leer. Hij zou een algemene historische samenhang zoeken in het bredere licht 
van heilsgeschiedenis. Maar juist deze nadruk op algemene samenhang doet 
het particuliere karakter tekort.
 Gadamers kritiek op de zogenaamde historische school van onder meer 
Ranke, Droysen en Dilthey is hieraan verwant, ondanks het feit dat deze school 
zich met zijn historische methode tegen Schleiermachers universalisme keert. 
De historici probeerden namelijk weliswaar de teksten binnen hun histori-
sche context te verstaan en gaven daarmee iedere losse entiteit bestaansrecht 
binnen zijn eigen tijdperk, maar ook de historicus wil de enkele tekst duiden 
binnen een Ganze, aldus Gadamer; de samenhang van de geschiedenis van de 
mensheid moet worden verstaan. ‘Den Historiker macht es aus, daß er das 
Ganze des Zusammenhangs der Geschichte der Menschheit verstehen will.’17 
Het gaat daarbij niet meer om de eigenheid van de tekst, maar de tekst ver-
wordt tot een bron om de historische werkelijkheid zelf te kunnen verstaan.18 
Het uitgangspunt wordt zodoende een ‘Philosophie der Geschichte’:19 de histo-
rische distantie is een gegeven kwaad dat overwonnen moet worden. Het grote 
verschil met Schleiermacher is dat er geen hoger doel buiten de immanente ge-
schiedenis is. Dat wil niet zeggen dat alles wat gebeurt per se een noodzakelijk-
heid in zich draagt, omdat de geschiedenis een ander soort samenhang heeft 
dan een wijsgerig systeem. Geschiedenis wordt wel bepaald, maar niet door 
absolute noodzakelijkheid. Zij volgt de ‘Szenen der Freiheit’.20 Toch bespeurt 
Gadamer bij alle historische denkers die hij bespreekt een nadruk op één of 
andere vorm van historische samenhang, die boven de aandacht voor de eigen-
heid van de individuele tekst uitgaat. Al met al vindt Gadamer de benadering 
van de historische school ongeloofwaardig, omdat haar empirische benadering 
niet vrij is van metafysische vooronderstellingen.21

Die Leugnung eines [...] apriorischen, ungeschichtlichen Maßstabs, die am 
Anfang der historischen Forschung des 19. Jahrhunderts steht, [ist] nicht so 
frei von metaphysischen Voraussetzungen, wie sie sich glaubt und wie sie 
behauptet, wenn sie sich als wissenschaftliche Forschung versteht.22

Omdat, in tegenstelling tot de natuur, de geschiedenis ‘zichzelf herinnert’, 
  citeert Gadamer Ranke: ‘das Wissen von ihr ist sie selbst.’23 Daarmee bedoelt 
Gadamer dat het zich herinnerende bewustzijn het continuüm is in de geschie-
denis. De geschiedenis bewaart de herinnering aan zichzelf in zichzelf. Mo-
dern historisch onderzoek bemiddelt op deze manier de overlevering, omdat 
ze er zelf deel van is.24 Het bewustzijn van deze continuïteit maakt geschiede-
nis tot geschiedenis.25

Definitief.indd   147Definitief.indd   147 08-05-2014   09:37:5508-05-2014   09:37:55



148

 Juist dit laatste punt wordt voor Gadamer, ondanks zijn bezwaar tegen de 
historische benadering, uitgangspunt voor zijn eigen alternatief. De histori-
sche school blijft enerzijds te dicht bij de romantische hermeneutiek, met haar 
nadruk op het universele ten koste van het individuele. Anderzijds neemt zij te 
veel distantie ten opzichte van de historische tekst als objectieve entiteit, die de 
interpreet vanuit een distantie waarneemt. Beide wil Gadamer niet. Ten aan-
zien van het laatste stelt hij dat de verstaander zelf ook deel is van de geschie-
denis en zich daar niet objectief en neutraal buiten kan plaatsen. Met die uit-
spraak zegt hij zowel iets over het interpreterend subject als over het object en 
met name over de relatie tussen beide, die ik in het kader van dit onderzoek 
met Bourgeois versta als een dialoog.

Gadamers alternatief

Zowel de zogenaamde historische school als de romantische hermeneutiek 
blijft dus te veel binnen het universele paradigma van de Verlichting, ondanks 
het feit dat ze zich eraan proberen te ontworstelen door te beginnen bij parti-
culiere teksten. De kern van Gadamers alternatief wordt gevormd door zijn 
stelling dat wijzelf als verstaanders binnen de geschiedenis staan en dat (we-
tenschappelijk) onderzoek altijd zelf deel is van de geschiedenis,26 zoals  Dilthey 
zegt: ‘In Wahrheit gehört die Geschichte nicht uns, sondern wir gehören ihr.’27 
Dat impliceert dat object en subject zich binnen één historische samenhang 
tot elkaar verhouden. Vaak wordt die samenhang aangeduid met het begrip 
‘traditie’.28 Gadamer behoedt zich om in eenzelfde soort universalisme te val-
len29 door in te zetten bij de vreemdheid van het object, zoals we dat zagen bij 
Schleiermacher. Bij Gadamer wordt deze vreemdheid radicaler, omdat het de 
existentiële voorwaarde wordt voor de dialoog. Subject en object zijn twee po-
len die in een correlerende verhouding met elkaar staan. Gadamer haalt Hus-
serl aan om dit duidelijk te maken.

Was Husserl sagen will, ist doch, daß man nicht Subjektivität als Gegensatz 
gegen Objektivität denken darf, weil ein solcher Begriff von Subjektivität 
selber objektivistisch gedacht wäre. Seine transzendentale Phänomenolo-
gie will statt dessen ‘Korrelationsforschung’ sein. Das aber sagt: das Verhält-
nis ist das Primäre, und die ‘Pole’, in die es sich auseinanderfaltet, sind von 
ihm selbst umschlossene, so wie das Lebendige alle seine Lebensäußerun-
gen in der Einheitlichkeit seines organischen Seins umschließt.30

Hieruit wordt duidelijk dat de relatie tussen waarnemend subject en zich-
 tonend object centraal staat. Dit hermeneutische model is een fundamenteel 
model, dat Gadamer toepast op alle vormen van verstaan. In bovenstaand ci-
taat betrekt hij het in navolging van Husserl al op de ‘organische eenheid van 
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het zijn’, oftewel het gehele leven. Voor we kijken naar wat het model precies 
betekent voor het subject en het object, geven we eerst weer hoe Gadamer 
voortborduurt op het begrip ‘Leben’ bij Husserl. Dat vormt namelijk een derde 
en fundamenteler aspect dat Gadamer leent voor zijn eigen model, naast dat 
van Schleiermacher (model van verstaan voor hele werkelijkheid, ‘Du’ als alter 
ego) en de historici (de geschiedenis herinnert zichzelf). Bij Gadamer heet dat 
derde aspect ‘Erfahrung’. Dat kan het best worden uitgelegd met Gadamers 
weergave van Husserls begrip ‘Erlebnis’. Dit begrip geeft namelijk de verschui-
ving ten opzichte van ‘Leben’ duidelijk weer.31

 Husserl wil, aldus Gadamer, Leben niet meer vanuit een objectivisme bena-
deren, zoals de speculatieve filosofie van Hegel dat deed, maar juist vanuit de 
concrete historiciteit.32 Husserls fenomenologie bekritiseert het denken in ter-
men van de Absolute Geist en zet juist de correlatie tussen de ervaring (van het 
subject) en de gegevenheid (van het object) centraal.33 Het ‘ik’ en het ‘bewust-
zijn’ zijn geen objectief te onderzoeken entiteiten, maar vormen een wezenlijk 
deel van de onderzoeker zelf. Met andere woorden, de ervaringswereld van de 
onderzoeker is altijd in het geding. Het te onderzoeken object is nooit een ab-
stractie, maar staat altijd in relatie tot de onderzoeker. Zodoende zou Husserl 
het absolute objectivisme overwinnen, namelijk door het te nuanceren met de 
belevingswerkelijkheid van het subject. Gadamer neemt dit streven over en 
plaatst ook onderzoeker en te onderzoeken object binnen één historische wer-
kelijkheid; het gaat om de verhouding tussen beide, die verbonden zijn door 
het begrip ‘traditie’. Tegelijkertijd valt Husserl, aldus Gadamer, niet in de val-
kuil van een puur subjectief verstaan. Naast de (relatief) objectieve gegevenhe-
den zijn er aan de subjectieve kant de intentionele Erlebnisse, zoals ook Dilthey 
zegt. Beide, objectieve gegevenheid en subjectieve ervaring, houden elkaar in 
balans. Deze constatering is voor Gadamer een paradigmaverschuiving in de 
geesteswetenschappen; een ‘Zuwachs einer neuen Dimension der Forschung’, 
omdat het begrip Erlebnis het objectieve natuurwetenschappelijke Leben funda-
menteel corrigeert. Erlebnis is er een afgeleide van, maar sluit de ervaring mee 
in. Husserl maakt Leben los van zijn universele horizon, door het te definiëren 
als Erlebnis, maar subjectiveert het daarmee niet. Kortom, de subjectieve erva-
ring speelt mee in de wijze van kennen van het object.34 Bij Gadamer wordt 
ook het wetenschappelijke kennen bepaald door de grenzen van het kennend 
subject en niet meer door de grenzeloosheid van het (universele) object, dat 
Leben heet. Weliswaar stelt Gadamer: ‘der Erlebnisstrom hat den Charakter 
eines Universalen Horizontbewußtseins, aus dem nur Einzelheiten wirklich 

– als Erlebnisse – gegeben sind,’35 toch blijft het (begrensde) bewustzijn als 
Erlebnis uitgangspunt. Dat brengt ons op het volgende punt.
 Gadamer vat Husserls Erlebnis-begrip als volgt samen: ‘Jedes Erlebnis hat im-
plizierte Horizonte des Vorher und Nachher und verschmilzt zuletzt mit dem 
Kontinuum der im Vorher und Nachher präsenten Erlebnisse zur Einheit des 
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Erlebnisstroms.’36 Deze formulering vormt de brug naar Gadamers eigen theo-
rie, omdat hij hier voor het eerst in Wahrheit und Methode de termen ‘Horizont’ 
en ‘Verschmilzung’ samen noemt.37 Zoals bij Husserl iedere Erlebnis een ho-
rizon heeft, heeft bij Gadamer ieder verstaand subject, maar ook ieder object 
een horizon. De horizon van het subject is een a priori gegeven, dat wordt be-
paald door het bewustzijn en de ‘Lebenseinheit’ van het subject; de Erfahrung of 
leefwereld. Deze leefwereld is de omlaag gevallen horizon (uit hoofdstuk 338), 
omdat de horizon niet langer wordt bepaald door een objectieve omvattende 
wereldhorizon, maar door de ‘verhulde, anonieme, impliciete intentionalitei-
ten’ van het bewustzijn. Deze verstaanshorizon, de Erfahrung van waaruit men 
de wereld begrijpt en interpreteert, is geenszins star en begrensd van karakter. 
Door de levenservaring is de continuïteit van denken en ervaren gewaarborgd. 
Tegelijkertijd bepaalt deze continuïteit ook de horizon van het denken; een ho-
rizon die voortdurend in beweging is. Ze wandelt mee met de gang door de tijd.
 Behalve het subject heeft ook het object – bijvoorbeeld de historische tekst 
of het kunstwerk – een horizon. Ook deze horizon is geen starre grens, maar 
wordt bepaald door een voortdurende interpretatiegeschiedenis, die Gadamer 
‘Wirkungsgeschichte’ noemt. Het object is in zijn verschijningsvorm niet al-
leen een historisch gegeven, maar is evenzeer bepaald door haar doorwerking 
in de geschiedenis en door de doorwerking van de interpretatiegeschiedenis op 
het object. Door onze historische bepaaldheid is het al bij voorbaat niet moge-
lijk de dingen an sich te zien. Gadamer stelt dat de naïviteit en beperktheid van 
ons verstaan er al voor zorgt dat we de dingen niet ‘als zodanig’ beschouwen, 
maar vanuit een niet-bewust bepaald standpunt. De Wirkungsgeschichte is reeds 
aan het werk zonder dat wij het ons bewust zijn. Ieder gezichtspunt is immers 
beperkt door zijn eigen horizon.39 Willen wij iets begrijpen, dan gaat het erom 
het Wirkungsgeschichliches Bewußtsein te concretiseren door de juiste vragen aan 
de tekst te stellen. Vanuit de vraag kan de horizon verengd of juist verbreed 
worden en kan er een nieuwe horizon worden ontsloten. Omdat het object 
(de tekst) evenals het subject (de lezer) door de geschiedenis wandelt, moet de 
betekenis steeds opnieuw worden bepaald.40 Overlevering en traditie zijn dus 
voortdurende en onophoudelijke processen van horizonversmelting.41 De ei-
gen horizon en die van het historisch object worden steeds door elkaar opge-
heven en smelten samen tot een nieuwe. Het probleem van de hermeneutiek 
ligt dus niet in de historische distantie, want die krijgt juist een positieve lading. 
Het probleem ligt meer in de toepassing; ‘es ist das Problem der Anwendung, 
die in allem Verstehen gelegen ist.’42

 Als voorbeeld noemt Gadamer de juridische hermeneutiek. Een wet vindt 
zijn verwerkelijking pas in de toepassing op een concrete situatie.43 Toepas-
sen staat gelijk aan verstaan. Het cruciale punt is hier, dat wetsregels als zoda-
nig geen autoriteit hebben op grond van historische overlevering. Zij krijgen 
zin en betekenis door het voortdurende zichzelf corrigerende systeem dat de 
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wetten op de praktijk toepast en ook de wetten weer aanpast als de praktijk 
wijzigt. Zodoende zijn de wetsteksten geen objectief gegeven uit een verleden, 
maar dragen zij een Wirkungsgeschichte in zichzelf, die hun autoriteit geeft. De 
tijd tussen het ontstaan van de wetsteksten en het ‘nu’ is geen lege, maar een ge-
vulde tijd. Juist door deze doorgaande traditie behoudt de tekst zijn autoriteit 
en krijgt ze steeds opnieuw betekenis. In de uitleg van de tekst ten aanzien van 
de concrete situatie voleindigt zich de zin ervan.44

 We zien dat het object dat we proberen te verstaan niet een statisch gegeven 
is, maar dat het wordt bepaald door voortdurende interpretaties. Sinds Heideg-
ger zou de hermeneutiek los zijn komen te staan van het objectiviteitsbegrip, 
omdat het Verstehen bij hem existentiaal wordt opgevat.45 Dat wil zeggen dat de 
ervaring van het subject een rol speelt in het verstaan en het object niet puur 
‘objectief’ wordt verstaan. Ook wordt de subjectiviteit van het ‘ik’ niet meer als 
objectief onderzoeksgegeven beschouwd. Subject en object vormen dus geen 
tegenstelling. Beide worden bepaald door de voortdurend wijzigende horizon-
ten die hen omgeven. Subject en object zijn altijd op elkaar betrokken. Het dui-
delijkst legt Gadamer dit uit met het gegeven dat de mens deel uitmaakt van 
de historische werkelijkheid, waardoor de geschiedenis niet meer alleen een 
objectief onderzoeksgebied is, maar tevens a priori deel is van de leefwereld van 
de mens. De mens is onderdeel van de geschiedenis, waardoor de geschiedenis 
een voortdurend zichzelf-herinnerend mechanisme is, waarbij de continuïteit 
wordt bewaard door middel van tradities. Het verstaan van de werkelijkheid is 
een onophoudelijk proces, dat gegeven is met de aard van de mens als histo-
risch wezen. Gadamer zegt dan ook: ‘Das Dasein [ist] seinem eigenen Seins-
vollzug nach Verstehen’.46 De mens is dus ten principale een interpreterend of 
hermeneutisch wezen. Verstaan is geen ideaal meer, noch een methode, maar 
wordt existentieel opgevat. ‘Verstehen ist das ursprüngliche Seinscharakter des 
menschlichen Leben selbst.’47 Verstaan ligt in de ontmoeting van beide hori-
zonten; de confrontatie tussen de mens met zijn leefwereld en de tekst met zijn 
Wirkungsgeschichte, die voor de mens altijd de vreemdheid van een alter ego in 
zich draagt.

Samenvattend analyseer ik drie aandachtsvelden uit Gadamers theorie over 
horizonversmelting die behulpzaam zijn bij het verstaan van instrumentale re-
ligieuze muziekstukken. Alle drie zal ik nader uitwerken. Ten eerste de betrok-
kenheid van subject en object door middel van een horizonversmelting. Dit zal 
nader gethematiseerd worden door middel van Gadamers zogenaamde spel-
metafoor (1). Ten tweede het aspect van tijd, dat wordt verstaan als ‘gevulde 
tijd’ (2) en tot slot de toeëigening van het object als alter ego (3). Het object blijkt 
een sterk suggestief karakter te hebben.
 Het eerste punt is de ervaring (Erfahrung) van de interpreet, die het kunst-
werk met zijn Wirkungsgeschichte ontmoet. Dit punt vormt de basis voor zowel 
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(2) als (3). Bij het derde punt gaat het om de ontmoeting met een alter ego; een 
klanklichaam dat als ‘vreemd’ overkomt, omdat het een niet-fysiek karakter 
heeft. Opvallend is hier al de nadruk op het unieke karakter van ieder indivi-
dueel kunstwerk. Het tweede punt is in deel 2 van Wahrheit und Methode een 
algemene opmerking, omdat Gadamer hier niet spreekt op het niveau van een 
individueel kunstwerk. Toch komen alle drie de punten op één of andere wijze 
terug waar Gadamer over de ontologie van het kunstwerk schrijft. De volgende 
drie paragrafen werken telkens één aspect uit om vervolgens steeds de relevan-
tie voor het denken over muziekstukken te laten zien.

1  /  s p e l m e t a f o o r

Om de verhouding tussen de luisteraar en het muziekstuk te begrijpen, is de 
hermeneutische betrokkenheid van subject en object aan de orde. Gadamers 
spelmetafoor, zoals we die vinden in zijn kunstfilosofie, biedt daarvoor het uit-
gangspunt. Volgens Bourgeois heeft deel 2 van Wahrheit und Methode, over de 
horizonversmelting, het eerste en derde deel vaak overschaduwd.48 Juist voor 
het denken over kunstwerken zijn echter dit eerste en derde deel interessant, 
omdat hij daar zijn kunst- en taaltheorie ontvouwt. Gadamer neemt de erva-
ring van kunst als uitgangspunt voor zijn gehele hermeneutiek, dus voor de we-
reldervaring als geheel.49 Centraal staat – naast de horizonversmelting uit zijn 
algemene esthetiek – zijn frontale aanval op wat hij de ‘esthetische onderschei-
ding’ noemt. Dat komt in het vervolg aan de orde. Eerst richten wij ons op zijn 
spelmetafoor. In zijn ‘Die Aktualität des Schönen’ (1974) beschrijft hij (evenals 
in het eerste deel van Wahrheit und Methode) de kunst vanuit de respectievelijke 
begrippen ‘spel’, ‘symbool’ en ‘feest’. Bij ‘der Rückgang auf das Spiel, die Ausar-
beitung des Begriffes des Symbols, d.h. der Möglichkeit der Wieder erkennung 
unser selbst, uns schließlich das Fest als der Inbegriff wiedergewonnener Kom-
munikation aller mit allen’50 is het Gadamer niet te doen om de ontologische 
aard van het kunstwerk als zodanig, maar gaat het hem om de dialoog. Het zijn 
‘fundamentele menselijke ervaringen’ die de antropologische basis vormen 
van de ervaring van kunst. De spelmetafoor kunnen we beschouwen als een 
nadere uitwerking van Gadamers horizonversmelting.

Balspel

In zijn ‘Die Aktualität des Schönen’ gebruikt Gadamer een duidelijk beeld, dat 
zijn theorie in een notendop samenvat.

Das nämlich ist die Menschlichkeit des menschlichen Spiels, daß es in dem 
Bewegungsspiel sich seine Spielbewegungen sozusagen selbst diszipliniert 
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und ordnet, als ob da Zwecke wären, z. B. wenn ein Kind zählt, wie oft der 
Ball auf den Boden schlagen kann, bevor er ihm entgleitet. Was sich hier in 
Form des Zweckfreien Tuns selber Regeln setzt, das ist Vernunft. Das Kind 
is unglücklich, wenn der Ball schon beim zehnten Male wegrutscht, und 
stolz wie ein König, wenn es dreißigmal geht.51

Behalve aan de kantiaanse doelloze doelmatigheid52 refereert Gadamer hier 
aan een reeks van aspecten die de spelmetafoor toont. In de eerste plaats is het 
de speler zelf die het spel in gang zet; het kind laat de bal stuiteren. Vervolgens 
bepaalt de gang van de bal de inhoud van het spel; het kind volgt met alle aan-
dacht de weg die de bal aflegt. Daarbuiten bestaat voor het moment van het 
spel niets. De speler wordt hier tegelijkertijd toeschouwer. Tot slot worden de 
regels weliswaar vooraf door het kind gesteld – de bal moet minstens dertig-
maal stuiteren – maar zij nemen gedurende het spel de leiding. De vormbewe-
gingen van het object (de beweging van de bal) worden geheel normatief en 
autonoom.
 De spelmetafoor is fundamenteel voor Gadamers kunstopvatting. Vanuit 
de cultuurwetenschap ziet hij het spelelement als een elementaire menselijke 
drijfveer.53 In de eerste plaats betreft het de niet aan een doel gebonden bewe-
ging van heen en weer.54 Een doelloze beweging, zoals de subjectieve doelma-
tigheid van het schone in Kants esthetiek.55 De rede stelt zijn eigen regels voor 
het spel. De gestelde doelen zijn in breder verband doelloos en alleen zinvol 
binnen de context van het spel waarin de speler vol serieuze overgave mee-
speelt.56 De speler weet dat hij slechts een spel speelt, maar speelt dat hij dat 
niet weet. Hij doet ‘alsof’. Het is niet ‘ernstig’, maar binnen de regels van het 
spel wordt er wel met een heilige ernst gespeeld.57 Bepalend is bij Gadamer, dat 
de speler behalve speler tegelijkertijd waarnemer is van de beweging van het 
spel. Het kind neemt immers de op- en neergaande beweging van een stuite-
rende bal waar, die hijzelf aan het stuiteren brengt. Dit aspect, van de speler die 
tegelijkertijd toeschouwer is, brengt ons op het tweede punt.
 Gadamer keert de bewering namelijk om. De speler is niet alleen toeschou-
wer, maar de toeschouwer is evenzeer speler. Als voorbeeld noemt hij het pu-
bliek op de tribune van een tenniswedstrijd. Iedereen gaat mee in de beweging. 
‘Man braucht sich nur einmal, im Fernsehen z. B., das Publikum bei einem 
 Tennisturnier anzusehen ! Es ist eine reine Halsverrenkung. Keiner kann es un-
terlassen mitzuspielen.’58 Ten aanzien van het waarnemen van kunstwerken 

– zowel de beeldende als de performatieve kunsten – stelt hij:

Es ist ein ständiges Mit-Tätigsein. Und offenkundig ist es gerade die Identität 
des Werkes, das zu dieser Tätigkeit einlädt, die keine beliebige ist, sondern 
angeleitet ist und für alle möglichen Erfüllungen in ein gewisses Schema ge-
drängt wird.59
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Hier keren twee aspecten uit Gadamers algemene hermeneutiek terug. Ten eer-
ste bepaalt de structuur van het kunstwerk de identiteit van het spel. ‘Hier wird 
der Primat des Spieles gegenüber dem Bewußtsein des Spielenden grundsätzlich aner-
kannt.’60 De door de speler in gang gezette beweging bepaalt de voortgang van 
het spel en slokt de aandacht van de spelers (die ook toeschouwer zijn) en de 
toeschouwers (die ook speler zijn) geheel en al op. Vertaald naar het kunst-
werk zou dat betekenen dat de aanwezigheid van het kunstwerk de esthetische 
verhouding bepaalt. Een mens kan immers in vele verhoudingen tot de wereld 
staan, waarvan de esthetische er één is. Het aanwezig zijn van een kunstwerk 
is voorwaarde voor een esthetische verhouding, zoals het aanwezig zijn van de 
bal de voorwaarde is om het balspel te kunnen spelen. De vormkenmerken van 
het kunstwerk (de beweging van de bal) bepalen daarbij de inhoud en beteke-
nis van het spel. Hier zien we een parallel met Von Balthasar, die de esthetische 
ervaring immers ook laat beginnen bij de manifestatie van de Gestalt, die ver-
volgens de aandacht van de toeschouwer naar zich toetrekt. Gadamer zegt dat 
de Darstellung centraal staat, omdat in dit gebeuren (het totstandkomen van het 
kunstwerk) wordt verwezenlijkt wat het kunstwerk eigenlijk is: ‘das Dasein 
dessen, was durch sie dargestellt wird.’61 Gadamer benadrukt het werkelijk-
heidskarakter van de Darstellung hier op gelijkaardige wijze als Von Balthasar 
(Ereignis) en Gumbrecht (event). Dat de expressie van de vorm het uitgangspunt 
is, komt overeen met Gadamers uitleg dat de structuur van het object leidend 
is in het spel.
 Uiteindelijk gaat het Gadamer om kunst als Aussage;62 om de uitdrukkings-
kracht van kunst. Kunst articuleert de waarheid. Ook het natuurschone is een 
Darstellung van het ware, maar ontbeert de bepaalde Aussage die een kunstwerk 
heeft: de ‘anspruchsvolle Sprache,’63 de waarheid die ons aanspreekt door iets 
bepaalds uit te drukken, zoals de expressievormen in de kunst. Deze  Aussage 
staat centraal in Gadamers esthetica en komt overeen met Gumbrechts 
 expressie-opvatting. De waarheid wordt ter sprake gebracht in de uitdrukking 
van het kunstwerk, waarbij substantie en vorm worden samengenomen. Het 
werkelijkheidskarakter (Darstellung) is deel van deze Aussage en krijgt de klem-
toon in het kader van dit onderzoek.
 Het tweede punt is verwant aan het eerder genoemde aspect dat de distan-
tie tussen subject en object tenietgedaan wordt, in de zin dat de distantie tus-
sen waarnemer en kunstwerk geen kloof vormt, maar dat beide voortdurend 
op elkaar betrokken zijn. Luisteraar en muziekstuk zijn, beide met hun eigen 
horizon, op elkaar betrokken via de traditie. Ik vang dat in de term ‘gevulde 
geschiedenis’. Behalve in de Wirkungsgeschichte doet deze ‘gevulde tijd’ zich ook 
voor op het niveau van de uitvoering van het individuele kunstwerk. De luis-
teraar luistert niet vanuit één gedistantieerd objectief standpunt naar het mu-
ziekstuk, maar de luisterervaring wordt vanaf het begin bepaald door een af-
fectieve relatie van gegrepen-zijn. Dat gegrepen-zijn ontstaat door de  structuur 
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van het muziekwerk, dat de hoorder aantrekt, afstoot of beroert. In de spel-
metafoor wordt deze wederzijdse betrokkenheid adequater geuit dan in de al-
gemene hermeneutiek van Gadamer, omdat de spelmetafoor zich richt op het 
niveau van het kunstwerk.

Schouwspel

Voordat we Gadamers spelmetafoor verder toepassen op muziekstukken, is 
het nodig te kijken naar de aard van podiumkunsten. Het gaat dan immers niet 
meer alleen om een spel, maar juist ook om een schouw-spel. In Gadamers ter-
men gezegd: één van de vier wanden van de gesloten speelruimte vervalt.64 Het 
kind en de bal vormen samen een gesloten werkelijkheid. Kinderen spelen voor 
zichzelf. Bij schouwspel en sport echter, zoals de tenniswedstrijd, is er publiek 
in het spel. Voor hen wordt het spel opgevoerd. Er wordt iets getoond (Dar-
gestellt) voor een ander. In dat geval, aldus Gadamer, voltrekt de toeschouwer 
het zingeheel van het spel. De speler in het toneelspel speelt niet langer voor 
zichzelf, maar één van de vier wanden die het spel omsluiten valt open. Het is 
echter het publiek dat als het ware deze vierde wand vormt. Zij sluit de spel-
werkelijkheid weer tot een zinvol geheel. Dit sluit geheel aan bij de hierboven 
beschreven opvatting dat de toeschouwer ook speler is; de kijkers – in het geval 
van muziek de luisteraars – doen mee.
 Toch zal het niet verbazen dat dit bij Gadamer geen principieel verschil 
maakt. Het is niet zo dat een schouwspel een opener karakter heeft dan welk 
ander spel dan ook. Sterker nog, sprekend over kunst is het schouwspel bij Ga-
damer wezenlijk en bepalend en heeft het primaat boven de opvatting van spel. 
Centraal gegeven in de kunsten is immers dat er iets wordt dargestellt;65 er wordt 
iets getoond. Gadamer gaat zelfs nog een stap verder door de ervaring van de 
toeschouwer het primaat te geven boven die van de speler. Dat legitimeert de 
onderzoeker kunst te interpreteren vanuit de waarneming. Het is niet de ver-
tolker van de muziek die het ‘beter’ verstaat dan de luisteraar. De laatste krijgt 
juist voorrang als interpreet.

‘Ästhetische Nichtunterscheidung’

De spelmetafoor is zeer behulpzaam voor het begrijpen van instrumentale 
muziek, meer nog dan voor andere kunsten. Voor ik zover kom, is het van be-
lang kort te kijken naar Gadamers eerder aangestipte kritiek op de esthetische 
houding. Deze heeft alles te maken met zijn streven naar de directheid waarin 
kunstwerk en kunstbeschouwer op elkaar betrokken zijn.
 Kunst is bij Gadamer een verbijzondering van spel, vanwege de ‘esthetische 
onderscheiding’; de abstracte leegte waarin kunst in een museum (of concert-
zaal) functioneert als Gebilde.66 Het krijgt een gestolde identiteit. Het esthetisch 
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bewustzijn heeft in de Romantiek aldus Gadamer onbeperkte soevereiniteit 
gekregen. Dit standpunt van de ‘reine Ästhetik’ abstraheert van de profane en 
religieuze dimensie, van inhoudelijke of morele aspecten; het staat los van ie-
dere inbedding. Het subjectieve bewustzijn wordt tot belevend centrum, ter-
wijl het geen enkele inhoudelijke maatstaf meer heeft. ‘Das bloße Sehen, das 
bloße Hören sind dogmatischen Abstraktionen, die die Phänomene künstlich 
reduzieren.’67

 Gadamer bekritiseert dit en pleit voor een ästhetische Nichtunterscheiding, om-
dat kunstwerk en interpreet altijd deel zijn van een historische context. Iedere 
waarneming bevat al bij voorbaat betekenis en interpretatie. ‘Obwohl also ab-
solute Musik eine reine Formbewegtheit als solche, eine Art klingender Ma-
thematik ist und es keine gegenständlich bedeutungshaften Inhalte gibt, die 
wir darin gewahren, behält das Verstehen dennoch einen Bezug zum Bedeu-
tungshaften.’68 Deze betekenis vinden we omdat we het kunstwerk ‘in de we-
reld’ ontmoeten, waar we zelf ook deel van zijn.69 De continuïteit van ons zijn 
in de wereld en de continuïteit van ons zijn als hermeneutische wezens, heft de 
abstracte kunstervaring op. Schoonheid en kunst geven aldus Gadamer geen 
bovenhistorische onmiddellijkheid weer, maar corresponderen juist met de 
historische werkelijkheid van de mens. Het bemiddelt de waarheid, echter wel 
op een heel eigen manier, anders dan de waarheid van de natuurwetenschap.
 Voor mij is deze ästhetische Nichtunterscheidung belangrijk omdat het het wer-
kelijkheidskarakter van kunst beklemtoont. Het kunstwerk verschijnt in de 
concrete context. Het speelt zich in de dagelijkse werkelijkheid af. De direct-
heid van het ‘Ins-Dasein-treten’ van het spel staat voor Gadamer gelijk aan de 
ästhetische Nichtunterscheidung. Het gaat om de Aussage van de waarheid in de 
vormen. Daarom zie ik het als een overeenkomst met Von Balthasars nadruk 
op het werkelijkheidskarakter van de Gestalt, omdat die eveneens weigert van-
uit het abstracte en autonome kunstwerk te denken. Het kunstwerk doet zich 
voor in onze temporele en fysieke bepaaldheid en juist daarin ligt het aankno-
pingspunt om het te kunnen verstaan. Over muziek gesproken: in de hoorbare 
vormkenmerken, die zich manifesteren in een tijdsverloop.

Muziek als spel

In Gadamers kunstopvatting wordt een spel altijd voor iemand gespeeld. Spel is 
wezenlijk schouwspel. Waar het de muziek betreft zou ik daar nog een schepje 
bovenop willen doen. Als uitvoerende kunst is het muziekspel een spel in ver-
hoogde mate,70 omdat de musicus, eventueel met mede- of tegenspelers, letter-
lijk zijn ‘spel’ opvoert voor de hoorder. Dat, evenals in het toneelspel, in de mu-
ziek de woorden ‘spel’ en ‘spelen’ niet alleen verwant zijn met het gebruik van 
de woorden ‘(kinder)spel’ en ‘spelen’ in Gadamers spelmetafoor, maar er zelfs 
mee samenvallen, versterkt deze metafoor, omdat ze zonder vertaling  direct 
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van toepassing is op deze kunstvorm.71 Zij het dat het in het geval van muziek 
meer om een dialoog via het oor gaat dan via het ‘schouwen’ met de ogen. Maar 
dit is geen wezenlijk verschil, omdat Gadamer niet specificeert aan de hand 
van het type zintuig. Waar hij dit wel doet, geeft hij het oor zelfs voorrang bo-
ven het oog, omdat de gehoorervaring dwingender is. Men kan niet ‘weg-horen’ 
zoals men kan wegkijken.72 Exemplarisch in dezen is het verhaal van Odys-
seus en de sirenen.73 De overeenkomsten ten aanzien van het spel als tijdver-
drijf – de vrije ontspannen werkelijkheid van verbeelding binnen bepaalde re-
gels, zoals spelende kinderen of dieren dat gestalte kunnen geven – en het spel 
van de muziek mogen duidelijk zijn. Instrumentale muziek uitvoeren noemen 
we ‘spelen’. Men bespeelt een instrument. In alle ernst gaat de speler op in zijn 
spel. De focus richt zich exclusief op de gebeurtenissen binnen de speelruimte, 
waarbij de werkelijkheid daarbuiten voor een moment vergeten wordt. Het spel 
wordt omgrensd door regels, die als lijnen van een hinkelblok functioneren. Ze 
zijn alleen relevant in relatie tot de act van het spelen. Creativiteit is een sleu-
telwoord binnen de grenzen van het spel. Tot slot is, indien we niet als solist 
spelen, interactie van belang; partij en tegenpartij moeten tot een evenwichtig 
samen- of tegenspel komen, hoewel er ook altijd valsspelers zijn.
 Doorredenerend in dit taalspel zou er echter ook verwarring kunnen op-
treden. Als we een musicus als speler aanduiden, kan hij dan tegelijkertijd toe-
schouwer zijn ? In zekere zin wel, omdat hij het muziekstuk via de partituur 
aanschouwt. Ook die partituur kent op zijn beurt een spel van noten, lijnen, 
textuur. De musicus zelf is daarmee ook ontvanger en ‘hoorder’ van de mu-
ziek. Niet voor niks spreekt men over het innerlijk gehoor van de musicus. Te-
gelijkertijd zien we dat de toeschouwer – toehoorder in dit geval – medespeler 
is. Daar kan men tegenin brengen dat de rollen van uitvoerder en van publiek 
toch verschillende zijn. Zonder dat te ontkennen wil ik toch ook op dit punt 
vasthouden aan Gadamers metafoor. Het gaat Gadamer namelijk om het tot-
verstaan-komen van het kunstwerk door middel van de horizonversmelting 
tussen kunstwerk en interpreet. De rol van uitvoerder en die van de hoorder 
binnen de moderne concertpraktijk verschillen weliswaar, maar er is vanuit 
het doel (het ‘tot verstaan komen’) gezien hooguit een praktisch, maar geen 
principieel onderscheid. Beide interpreten – zowel de hoorder als de uitvoerder 

– zijn ontvanger en waarnemer en horen en interpreteren vanuit hun eigen ver-
staanshorizon en komen zo tot verstaan. Het gaat mij dus niet alleen om de be-
oefenaars van het muziekspel, maar met Gadamer verbreed ik het woord speler 
ook tot het publiek/de luisteraars. Ook als onderzoeker ben ik bijvoorbeeld in 
de eerste plaats waarnemer van het spel. Centraal staat bij Gadamer de rol van 
waarnemer, omdat iedere speler tevens waarnemer is van het spel dat hij zelf in 
gang zet, bijvoorbeeld door naar een concert te gaan en zich daardoor ontvan-
kelijk te maken voor het spel.
 Nu gaat het in dit onderzoek om religieuze muziek. We moeten ons hoeden 
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om op basis van Gadamer een muziekwerk te zien als middel waardoor een 
transcendente entiteit met de hoorder communiceert of waarin een externe 
transcendente werkelijkheid wordt geopenbaard. Daarmee zouden we Gada-
mers hermeneutiek namelijk overvragen. Toch lijkt Gadamer het religieuze 
niet bij voorhand uit te sluiten, maar het lijkt eenvoudigweg niet aan de orde bij 
hem. Hij spreekt in dit verband hooguit van een intrinsieke transcendentie in 
het kunstwerk en over een surplus van het spel,74 over het feit dat ieder kunst-
werk iets sacraals in zich draagt75 of over een ‘divinatorisch’ aspect van conge-
nialiteit dat altijd fundament van verstaan is.76 De dialoog speelt zich altijd af 
tussen het kunstwerk en toeschouwers/spelers en niet tussen God en mensen, 
zoals bij Von Balthasar wel het geval is. Net zo min als er bij het wegvallen van 
één van de vier wanden (in het geval van podiumkunst) gesproken kan wor-
den over een openheid, is er ook geen verticale openheid die religieus geduid 
dient te worden in Gadamers model. Evenals er een geslotenheid blijft als de 
toehoorders de vierde wand vormen, blijft er ook een principiële verticale ge-
slotenheid in Gadamers model. Ook dit dwingt ons het onderzoek te beperken 
tot de muzikale vormen. Toch maakt dat het niet ongeschikt voor religieuze 
muziek. Bepaalde muzikale vormen kunnen immers appelleren aan een type 
religiositeit bij de luisteraar. De muzikale vormen vormen dan de aanleiding 
en voorwaarde voor een horizonversmelting. Dat werk ik nader uit in het vol-
gende hoofdstuk, door middel van Tillich, die het religieuze niet zoekt in de 
‘inhoud’ van het kunstwerk, maar juist in de ‘stijl’.
 De belangrijkste conclusie uit Gadamers spelmetafoor is het primaat van 
het spel ten opzichte van het bewustzijn van de speler. Het is de structuur van 
het kunstwerk die leidend is en het subject naar een antwoord leidt. Dat dit ant-
woord voortdurend verschilt komt doordat zowel de context (bijvoorbeeld het 
karakter van het individuele muziekinstrument) als de verstaanshorizon van 
iedere individuele hoorder verschilt. Het primaat van het kunstwerk betekent 
ten eerste dat de aanwezigheid van een kunstwerk een esthetische ervaring be-
paalt. Een subject kan zich immers in allerlei levenssamenhangen verhouden, 
waarvan de esthetische er slechts één is.77 Niet de loutere aanwezigheid van een 
luisteraar, maar juist de aanwezigheid van het muziekstuk bewerkt een esthe-
tische ervaring. Dit muziekstuk manifesteert een existentiële waarheid binnen 
de wereldwerkelijkheid. Vervolgens maakt het uit of men muziekstuk A of mu-
ziekstuk B hoort. Zij ‘werken’ namelijk op verschillende manieren. De beschrij-
ving of interpretatie van het individuele muziekwerk moet vanuit de waarne-
ming opgebouwd worden, omdat het spel wezenlijk schouwspel is. Niet vanuit 
een vooringenomenheid of a priori religieuze invulling op basis van intenties 
van de componist. De speler zet wel het spel in gang, maar het kunstwerk be-
paalt vervolgens hoe het ervaren wordt. Dat de ervaring verschillend kan zijn 
tussen de ene en de andere interpreet komt door de respectievelijke horizonten 
die zij meebrengen. Dat alles brengt het eerste geconstateerde aandachtspunt, 

Definitief.indd   158Definitief.indd   158 08-05-2014   09:37:5908-05-2014   09:37:59



159

de betrokkenheid van subject en object door middel van een horizonversmel-
ting, tot de nadere aanduiding op basis van Gadamers kunstfilosofie; de esthe-
tische ervaring begint met de unieke structuur van het muziekwerk, de inter-
pretatie wordt afgerond door de verstaanshorizon van de luisteraar.

2  /  ‘g e v u l d e  t i j d’  

‘Gevulde geschiedenis’

Het hoofdpunt van deel 2 in Wahrheit und Methode (waar de horizonversmel-
ting wordt uitgelegd) ten aanzien van de muziek wordt gevormd door Gada-
mers positieve waardering van historische distantie. Afstand in tijd tussen een 
tekst en zijn lezer is niet een kloof die overbrugd moet worden, zoals de histo-
rici veronderstellen, maar wordt positief ingevuld met de leefwereld (aan de 
kant van de interpreet) en de Wirkungsgeschichte (aan de kant van de historische 
tekst), waardoor er betekenis en zin wordt gewonnen in het verstaan. Tijd is 
dus geen te overbruggen afgrond, maar wordt een positief geladen begrip; een 
‘gevulde geschiedenis’ die dragende grond wordt van het verstaan. De onop-
houdelijke differentie tussen de tekst en interpreet wordt zo omgekeerd in een 
vruchtbaar gegeven, omdat deze hermeneutiek tijdsafstand op een positieve 
manier verstaat.78 De waarde voor dit onderzoek ligt erin, dat de uitvoering 
een werk actualiseert.
 Dat laatste is het duidelijkst uit te leggen aan de hand van Gadamers be-
schrijving van de juridische hermeneutiek. Het voorbeeld dat een wet niet 
wordt geactualiseerd zolang hij bestaat in de vorm van (abstracte) wetstekst, 
maar pas geconcretiseerd wordt in de praktische toepassing, heeft zijn parallel 
in het gegeven dat een muziekwerk niet gereduceerd kan worden tot de par-
tituur, maar geactualiseerd wordt in de uitvoering.79 Op het moment van de 
uitvoering wordt het muziekwerk ‘toegepast’ op de contemporaine situatie, 
instrument(en), moment, context, publiek en uitvoerend musicus. Bij iedere 
uitvoering wint het muziekwerk aan betekenis, want ‘nicht nur gelegentlich, 
sondern immer übertrifft der Sinn eines Textes seinen Autor’.80 De zin van 
het muziekwerk gaat iedere keer verder dan de intentie van de componist. In 
het telkens opnieuw versmelten met de horizonten van de uitvoerder en de 
luisteraars, ontstaan er voortdurend nieuwe gezichtspunten. Toepassen is niet 
het teruggrijpen naar de oorspronkelijke intentie, maar het creëren van een 
nieuwe zinsamenhang. Verstaan is dus niet reproductief, maar productief.81 In 
de loop van de geschiedenis wint een muziekstuk steeds opnieuw aan zin en 
vormt daarmee zijn eigen Wirkungsgeschichte.
 Niettemin plaats ik een kanttekening bij Gadamers opvatting van tijd als 
gevulde tijd. Deze gevulde tijd noemt hij vaak ‘traditie’. Het voorbeeld van de 
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juridische wetsteksten toont aan dat de teksten steeds opnieuw verstaan kun-
nen worden, omdat de traditie het continuüm van de teksten waarborgt en 
voltrekt.82 Deze traditie is de brug tussen de leefwereld van het subject en de 
Wirkungsgeschichte van het object. Het begrip ‘traditie’ blijft echter abstract bij 
Gadamer. Taylor laat zien dat het begrip traditie in haar oorspronkelijke zin 
onder spanning komt in de seculiere moderne tijd, omdat er niet meer sprake 
is van één (religieuze) traditie. Zowel de uitvoerder als de luisteraar kan ver-
vreemden van de muzikale of religieuze traditie van het muziekstuk. Met 
name als we het voorbeeld van de toevallige passant als hoorder nemen, hoeft 
er geenszins een gezamenlijke horizon of aanknopingspunt te zijn tussen luis-
teraar en muziekstuk. ‘Traditie’ kunnen we dus niet zonder meer verstaan in 
de zin van een doorgaande religieuze of muzikale traditie, waar het muziek-
werk en de hoorder of interpreet beide deel van zijn. Immers, deze twee kun-
nen geheel vreemden voor elkaar zijn. Daarom is het van belang om het aspect 
van de ‘vreemdheid’ in de ontmoeting met het object naar voren te halen en dit 
voorrang te geven boven de traditie als verbindend element tussen hoorder en 
muziekwerk.
 Er is een tweede argument om naar het aspect van ‘vreemdheid’ te kijken, in 
relatie tot het concept van gevulde tijd. Al moet vermeld worden dat gevulde 
tijd dan niet Gadameriaans verstaan wordt als aanduiding van de Wirkungs-
geschichte, maar als uitvoeringsduur van een muziekstuk zelf, waar Taylor in het 
vorige hoofdstuk aanleiding toe gaf (muziek als interpunctie van lege tijd door 
middel van klank en ritme). We hanteren dan een ander tijdsconcept dan Ga-
damer doet, namelijk niet als geschiedenis, maar als uitvoeringsduur op het ni-
veau van de individuele compositie. Een dergelijke toepassing toont aan dat de 
hoorder niet neutraal, vanaf dezelfde distantie naar een muziekwerk luistert. 
De geluisterde tijd is immers gevuld met klank, die iets ‘doet’ met de hoorder.83 
Behalve over het horend subject zegt dit begrip van gevulde tijd ook iets over 
het object. De narratieve structuur van het muziekstuk is hier in het geding. De 
klank vertelt iets van tijdstip A tot tijdstip B. Het verloop van het muziekstuk 
is een zichzelf herinnerende geschiedenis, in de zin dat iedere maat en iedere 
noot of ieder akkoord voortbouwt op het voorgaande. Deze kwestie is eens te 
meer van belang waar we spreken over muziek die de reguliere tijdsbeleving 
wil doorbreken, omdat zij op dit punt overeenkomt met Taylors spreken over 
hogere tijd. Hoofdstuk 4 liet immers zien dat het muziekstuk, opgevat als ho-
gere tijd, de alledaagse tijdsbeleving doorbreekt door met klank en ritme een 
eigen interpunctie aan tijd te geven. Ondanks het gegeven dat ik tijd hier op 
een andere manier hanteer dan Gadamer in Wahrheit und Methode doet, name-
lijk als uitvoeringsduur, is er toch op twee manieren een overeenkomst met 
zijn denken. Ten eerste het concept van tijd als gevulde tijd (‘het herinnert zich 
zijn eigen geschiedenis’) en ten tweede de relatie tussen subject en object als 
een relatie die een narratieve structuur veronderstelt. Beide komen naar voren 
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in de twee metaforen die Gadamer in zijn kunstfilosofie beschrijft, naast die 
van het spel: symbool en feest.

Symbool84

Het symboolbegrip wijst bij Gadamer op de intrinsieke zin van een kunstwerk. 
In tegenstelling tot een allegorie namelijk, is een symbool niet betrokken op 
een andere betekenis waar het naar verwijst, maar heeft het een eigen beteke-
nis.85 ‘Ein Symbol also verweist nicht nur, sondern es stellt dar, indem es ver-
tritt. [...] So vertritt das Symbol indem es repräsentiert, das heißt, etwas un-
mittelbar gegenwärtig sein läßt.’86 Gadamer noemt het karakter van de kunst 
symbolisch; het laat het onzichtbare zien door middel van het zichtbare; het is 
de eenheid van ideaal en verschijning. Symbool gaat verder dan alleen beteke-
nis, omdat het de Darstellung is van een ‘Geheimnis’. Met andere woorden, het 
verstaan van een symbool overstijgt het gewone begrip; men ‘ziet’ meer dan 
het louter zintuiglijk waarneembare, hoewel dat ‘meer’ tegelijkertijd is gevat in 
dit zintuiglijk waarneembare. Het onzichtbare surplus is dus gegeven binnen 
de zintuiglijkheid. Het betekent dus niet, maar representeert. Omdat het sym-
bool recht doet aan de scholastieke analogia entis, vindt Gadamer: ‘dieser Begriff 
der symbolischen Darstellung ist eines der glänzendsten Resultate des kanti-
schen Denkens.’87 Hegels opvatting van het kunstwerk als ‘zintuiglijke schij-
nen van de idee’ wijst hij af, omdat hij een stap verder wil. Het kunstwerk ver-
wijst niet naar een idee, maar representeert. ‘Das Werk [spricht] als Werk und 
nicht als der Übermittler einer Botschaft zu uns’ en ‘der Sinn eines Kunstwerks 
beruht vielmehr darauf, daß es da ist’.88 Verrassend genoeg spreekt Gadamer 
in dit verband liever niet over een ‘kunstwerk’, maar over een ‘Gebilde’.89 Deze 
term maakt het namelijk minder afhankelijk van de scheppende activiteit van 
het maken van de kunstenaar. Hoewel er hier geen expliciete theologische no-
ties meespelen, is er een duidelijke overeenkomst met Von Balthasars spreken 
over de zelfstandigheid van de Gestalt als afgerond geheel.
 Het concept van Gebilde komt voort uit het denken over beeldende kunst 
en niet uit het denken over muziek. Toch is dit concept van Gadamer van be-
lang voor het verstaan van muziekwerken, juist omdat hij de structuur van het 
kunstwerk centraal stelt. Met Heidegger ziet hij een kunstwerk tegelijkertijd 
als onthulling en als verhulling. Het openbaart iets en verbergt tegelijkertijd iets, 
zoals immers het spel verhult dat er een spel wordt gespeeld.90 Het kunstwerk 
heft de werkelijkheid op, doordat het een eigen werkelijkheid creëert, die dicht 
bij de waarheid komt. De werkelijkheid wordt dus door de kunst opgeheven in 
de waarheid.91 Door dit volstrekt eigenaardige karakter is een kunstwerk nooit 
een substituut of (plaats)vervanger van iets anders.92 ‘Das Repräsentierte ist 
vielmehr selber da, und so, wie es überhaupt da sein kann.’93 Met Luther wil Ga-
damer vasthouden aan de transsubstantiatieleer. Brood en wijn betekenen niet 
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lichaam en bloed van Christus, maar zijn het.94 Deze nadruk op het zelfstandige 
karakter van het kunstwerk vindt zijn parallel in Von Balthasars visie op kunst 
als incarnatie.95 Ook daar gaat het niet primair om de verwijzing, maar om 
de manifestatie van een waarachtige inhoud door middel van een specifieke 
vorm. Datgene wat zich manifesteert is ‘meer eigenlijk’ aanwezig, waardoor 
het kunstwerk een ‘toename aan zijn’ betekent.96 Het is onvervangbaar.97

 ‘Das war der Sinn von ‘Symbol’ und ‘symbolisch’, daß hier eine paradoxe 
Art von Verweisung erfolgt, die die Bedeutung, auf die es verweist, zugleich 
in sich selber verkörpert und sogar verbürgt.’98 Er ontstaat een geheel nieuwe 
‘aanwezigheid’. Omdat de wijze van representeren uniek is en het gerepresen-
teerde niet op andere wijze aanwezig kan zijn, is er sprake van een toename van 
zijn. Als voorbeeld noemt Gadamer de oud-Griekse tessera hospitalis, de herin-
neringsscherf die een gast meekrijgt en waarmee een nakomeling van de gast 
dertig of vijftig jaar later herkend kan worden als de twee helften van de scherf 
weer samengevoegd worden.99 Er wordt meer herkend dan alleen het bekende. 
Mimesis is dan niet nabootsing, maar weer herkennen (Wiedererkenntniss). Een 
ander voorbeeld wordt gevormd door spelers die zich verkleden voor een to-
neelspel. Het gaat er dan niet in eerste instantie om op de uitgebeelde personen 
te lijken (nabootsing), maar om het tot stand brengen (Darstellen) van een af-
gebakende werkelijkheid die in zichzelf zin en betekenis draagt. Er wordt meer 
herkend dan het reeds bekende en zo wordt er een surplus onthuld dat het tot 
stand gebrachte (Dargestellte) overstijgt.100 In dit verband komt ook het spel-
karakter weer naar voren, als Gadamer stelt dat spel (de Aussage van het kunst-
werk) naar zijn wezen een Ins-Dasein-Treten is; een betekenisvol geheel op het 
moment dat het uitgevoerd wordt. De waarheid ligt in datgene wat zich toont, 
dus in de werkelijkheid van het spel, en niet in een ‘echte’ overstijgende werke-
lijkheid die eraan voorafgaat zoals bij Plato’s mimesis als ‘nabootsing’.101 Het 
surplus ligt dus in de unieke vorm van de Darstellung, wat niet geestelijk geduid 
moet worden. De structuur van het kunstwerk laat namelijk het toevallige en 
on-wezenlijke achter zich, aldus Gadamer;102 intentioneel wordt er een nieuwe 
vorm of structuur geschapen. Daarmee maakt Gadamer geen onderscheid tus-
sen uiterlijke vorm en geestelijke inhoud, maar de scheppingsdaad (Darstel-
lung) die een nieuwe vorm creëert bepaalt het nieuwe Gebilde. Het is geen kale 
reproductie. Dat is ook het cruciale punt waarom ik Gadamers positie niet tot 
het gangbare mimetische paradigma reken in de zin van Plato’s nabootsing. Hij 
legt het begrip mimesis uit in aristoteliaanse zin. Het is het herkennen van de 
waarheid in de zintuiglijke vorm. Ze wordt niet herkend achter de vorm, maar 
in de Aussage van de artistieke vorm. Het gaat om de presentatie en niet om 
de nabootsing. ‘Mimesis heißt hier freilich nicht, etwas schon Vorbekanntes 
nachahmen, sondern etwas zur Darstellung bringen, so daß es auf diese Weise 
in sinnlicher Fülle gegenwärtig ist.’103 Zo zie ik Gadamers mimetische principe 
als voorbeeld van de presentie-opvatting. De vorm symboliseert de waarheid, 
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toont haar, brengt haar ter sprake in de Aussage. Het is immers zo, dat er geen 
‘inhoud’ wordt weergegeven door een bepaalde vorm, maar de structuur van 
het kunstwerk zelf toont iets nieuws. Dit standpunt maakt zowel ruimte voor 
figuratieve als voor non-figuratieve kunst, of dit nu schilderkunst of instru-
mentale muziek betreft, omdat het bepaalde en abstracte niet op een verschil-
lende wijze worden benaderd. De symbolische representatie van kunst is onaf-
hankelijk van bestaande dingen, of die er nu in worden uitgedrukt of niet.104

 Al met al wil Gadamer dus niet de structuur van het kunstwerk overstij-
gen. Er ligt geen hoger idee aan ten grondslag dat de formele representatie van 
de nieuwe scheppingsdaad overstijgt. Daardoor is, aldus Gadamer, de idealisti-
sche esthetica aan revisie toe.105 Het kunstwerk is immers geen allegorie. Voor 
ons onderzoek is het niet alleen belangrijk dat het kunstwerk hier wordt ge-
zien als intrinsiek zinvol – dus zonder verwijzing – maar bovendien is het toe-
pasbaar op moderne muziek, omdat het mimesisbegrip geen principieel on-
derscheid maakt tussen figuratieve en non-figuratieve kunst. Voor de muziek 
zou ik willen stellen dat de nadruk op de eigenheid van de structuur van het 
muziekstuk het mimesisbegrip toepasbaar maakt op zowel traditionele als op 
abstracte vormen. Beider benadering wordt niet bij voorbaat onderscheiden, 
omdat immers de eigenheid van ieder particulier werk bepalend is. Het is niet 
een bepaalde ‘betekenis’ die de kwaliteit of de waardering voor het instrumen-
tale muziekstuk bepaalt.106 Dat Messiaens muziek erg beeldend van karakter is, 
is een toevalligheid die de interpretatie zowel vergemakkelijkt als bemoeilijkt. 
Dat komt in hoofdstuk 6 aan de orde.

Feest

Het derde aspect dat Gadamer op het kunstwerk betrekt – naast dat van het spel 
en het symbool – is dat van het feest. Hierin staat het tijdsaspect centraal, wat 
aansluit bij de idee van tijd als gevulde tijd uit deel 2 van Wahrheit und Methode. 
Een aantal punten springt in het oog. Ten eerste is feest een tijdsgebeuren, waar 
men ‘in opgaat’.107 Het is een niet-abstracte tijdsbeleving met zijn eigen inde-
ling.108 Tijd wordt niet ervaren als abstracte leegte, maar juist als gevulde tijd. 
‘Zeit ist hier nicht als Zeit erfahren,’ maar de ‘tijd’ van kunst (en van het spel) is 
‘erfüllte Zeit oder die Eigenzeit’. ‘Wenn das Fest da ist, [ist] dieser Augenblick 
oder diese Welt vom Fest erfüllt.’109 Niet-lege momenten van tijd worden aan-
eengeschakeld, ‘die Kontinuität des gleichmäßigen Flusses der Zeit, den wir mit 
der Uhr beobachten und berechnen, sagt uns nichts über Jugend und Alter’.110 
Tegenover de kloktijd zet Gadamer dus, vergelijkbaar met Hermsen en Berg-
son, de ‘eigen tijd’. Die ‘eigen tijd’ kan in het feest de kloktijd stilzetten. In het 
vieren komt de tijd tot stilstand. Alle momenten kunnen in de ervaring van een 
kunstwerk samengebald zijn. Het is een niet-calculeerbare tijd. Tegelijkertijd 
een afgerond geheel, dat niet onderworpen is aan een extern doel.
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 Wat in het oog springt is Gadamers verwijzing in dit verband naar Kants 
Zweckmäßigkeit ohne Zweck, wat voor ons de weg opent naar een expressie-
 opvatting in de muziek. Het kunstwerk heeft dan immers een doel in zich-
zelf en is een afgerond geheel, dat naar niets buiten zichzelf verwijst. Het is 
een in zichzelf gestructureerde eenheid die zijn eigen tijd bepaalt. Het bemid-
delt alleen de kunstzinnige ervaring van het werk zelf. ‘Es ist die Eigenzeit des 
Musikstückes, es ist der Eigenton eines dichterischen Textes, was man finden 
muß.’111 Die vindt men door de individuele uitvoering heen. Door medewer-
king van uitvoerder en hoorder als medespelers, komt het echte spel tot stand; 
het kunstwerk zoals het bedoeld is. Dit gebeurt omdat de volmaaktheid van 
het spel in de methode (in het doen) ligt, die wordt bepaald door de structuur 
van het spel (kunstwerk). Ze ligt niet in de waarheid van het kunstwerk an sich. 
Hier zijn we weer terug bij het symboolkarakter. Het kunstwerk heeft geldig-
heid en betekenis in zichzelf. Gadamer spreekt immers in zijn spelmetafoor 
ook al over een surplus en over ‘innerlijke transcendentie van het spel’.112

Het muziekstuk als ‘gevulde tijd’

De metafoor van feest is, evenals die van spel, direct toepasbaar op muziek-
stukken. Dat komt omdat de bepalende factor van de feest-metafoor die van 
tijd is. Hierdoor komen we bij dezelfde argumentatie uit die we in hoofdstuk 
3 ook bij Taylor vonden, die immers ook zijn begrip van hogere tijd baseert 
op de invloed van feest op de tijdsbeleving. Instrumentale muziek wordt als 
geen andere kunst exclusief bepaald door tijd. Klank vereist immers fenome-
nologisch gezien alleen tijd en ruimte om tot gestalte te komen. De vertaling 
is eenvoudig, het muziekstuk bepaalt zijn eigen tijd omdat het zelf interpunc-
tie aanbrengt (of vermijdt). Het keert zich tegen de kloktijd door zijn eigen 
niet-calculeerbare tijd te bepalen. Het stuk creëert zijn eigen hoogtepunten en 
structuur. Tijd als gevulde tijd zien we hier terug, maar dan niet op het niveau 
van de Wirkungsgeschichte, maar op het niveau van het individuele muziekstuk. 
Het feest creëert zijn eigen tijd, die nooit een seculiere, lege tijd is waarop ieder 
punt even ver van het transcendente afstaat. Tenzij de compositie interpunctie 
vermijdt, maar dan nog is er tijdsverloop die wordt ervaren door de hoorders 
als losstaand van de abstracte kloktijd.
 Toch heb ik niet zonder reden ook Gadamers duiding van kunst als sym-
bool beschreven. Deze mag met zijn Gebilde-karakter meer affiniteit vertonen 
met beeldende kunst, toch is dit maar schijn. De kern van de opvatting van 
kunst als symbool wordt gevormd door de concentratie op de uniciteit van 
het individuele kunstwerk en de intrinsieke zin. Omdat het tijdsaspect van 
uitvoeringsduur en intrinsieke tijdsordening elementair is in muziekwerken, 
verwijst dit symboolbegrip in relatie tot muziekstukken juist naar het tempo-
rele aspect. Een muziekstuk krijgt immers zijn intrinsieke zin door met tijd te 
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 spelen. Functioneel opgevat is muziek niks anders dan transformatie van tijd 
door middel van klank en ritme.
 Deze overweging brengt mij op twee verdere constateringen, die we nog 
niet konden maken op basis van Taylors begrip van hogere tijd. De eerder be-
schreven relatie tussen subject en object is, behalve een relatie waarbij de struc-
tuur van het kunstwerk leidend is, ook een relatie die door tijd wordt bepaald. 
De luisteraar luistert niet vanuit één gedistantieerd objectief standpunt naar de 
muziek, maar de luisterervaring wordt vanaf het begin bepaald door een affec-
tieve relatie van gegrepen-zijn. Dat gegrepen-zijn ontstaat door de structuur 
van het muziekstuk, dat de hoorder aantrekt, afstoot of beroert en ontwikkelt 
zich gedurende de uitvoeringsduur van het muziekstuk. Het roept affecties op, 
die gedurende de luisterervaring ook weer kunnen wijzigen. De tweede con-
statering volgt hieruit. Omdat deze dialogische relatie zich ontwikkelt in tijd 
en de structuur bepalend is, is ook de intrinsieke volgorde van de muzikale 
structuur van belang. Het maakt uit wat het eerst en wat het laatst klinkt. Zo 
zijn delen van een sonate niet zonder meer omkeerbaar. De intrinsieke tem-
porele ontwikkeling is bepalend voor het verstaan. De unieke structuur van 
het individuele kunstwerk geeft het kunstwerk identiteit en onderscheidt het 
van andere. Vanwege het symboolkarakter is ieder individueel kunstwerk im-
mers onvervangbaar. Dit gegeven zal van belang blijken bij de zogenaamde 
mozaïek  structuur die Messiaen in veel van zijn latere werken hanteert, waarbij 
een muziekstuk bestaat uit vele korte elementen die losstaan van elkaar. Voor 
nu herneem ik Gadamers eerder geconstateerde tweede aandachtspunt, dat 
tijd wordt verstaan als ‘gevulde tijd’, en vat samen dat de narratieve structuur 
van het muziekstuk bepalend is voor de dialogische relatie tussen muziekstuk 
en luisteraar. 

3  /  v r e e m d h e i d

‘Du’ als alter ego

Evenals in de vorige paragrafen vinden we een centraal aspect uit de hermeneu-
tiek van horizonversmelting parallel terug in Gadamers kunstfilosofie. Na de 
betrokkenheid van subject en object, die ik vervolgens beschreef als een dialo-
gische relatie die zich in een tijdsverloop afspeelt, beschrijf ik nu die relatie als 
die tussen twee ‘vreemden’.
 De confrontatie met het object zorgt altijd voor een versmelting van de 
horizonten van het Ich en het Du.113 Deze synthese noemt Gadamer de hori-
zonversmelting. Ieder object heeft echter zijn eigen horizon, die onbegrensd 
is en nooit kan samenvallen met die van het kennend subject. Ieder object 
houdt altijd iets eigens, dat tegelijkertijd iets ‘vreemds’ is voor het subject. De 
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 versmelting van beide horizonten vindt plaats in een polariteit van vertrouwd-
heid en vreemdheid. ‘In diesem Zwischen ist der wahre Ort der Hermeneu-
tik.’114 In de activiteit van het verstaan wordt langzamerhand het vreemde met 
het eigene verzoend.
 Gadamer legt dit uit met het begrip ervaring (Erfahrung). Ervaring vernieuwt 
zich steeds.115 Dat komt omdat er steeds weer nieuwe kanten van het object ge-
zien worden, die voorheen nog gesloten waren voor de waarnemer. Doordat 
die zich openen, ontstaan er nieuwe gestalten in de geest,116 komt men tot in-
zicht117 en wint men aan zin. ‘Der Erfahrende ist sich seiner Erfahrung bewußt 
geworden – er ist ein Erfahrener. So hat er einen neuen Horizont gewonnen, 
innerhalb dessen ihm etwas zur Erfahrung werden kann.’118 Het cruciale punt 
dat deze zich voortdurend vernieuwende horizonversmelting mogelijk maakt, 
is het aspect van een onbekendheid of vreemdheid die wordt toegeëigend. Het 
is altijd anders dan we verwachten en men kent het nooit.119 Het object wordt 
dus als een alter ego ervaren. ‘Es ist wie im Verhältnis zwischen Ich und Du. Wer 
sich aus der Wechselseitigkeit einer solchen Beziehung herausreflektiert, der 
verändert diese Beziehung und zerstört ihre sittliche verbindlichkeit.’120

 Ten aanzien van historische teksten stelt Gadamer in dit verband: ‘Der 
wahre historische Gegenstand ist kein Gegenstand, sondern die Einheit die-
ses Einen und Anderen, ein Verhältnis, in dem die Wirklichkeit der Geschichte 
ebenso wie die Wirklichkeit des geschichtlichen Verstehens besteht.’121 Hieruit 
ontstaat de vraag hoe dan de eenheid van het één en het ander, de versmelting 
van het Ich en het Du, in zijn werk gaat. Volgens Gadamer zit het in de struc-
tuur van openheid; het subject moet open en nieuwsgierig zijn naar het ob-
ject. Iedere ervaring moet ontstaan vanuit een vraag. Vragen naar betekenis 
en zin betekent zich openstellen voor het Du.122 Vervolgens is er geen vaste 
methodische weg naar het antwoord, aldus Gadamer.123 Men moet meegaan 
in wat de gesprekspartner te berde brengt. Het antwoord wordt dus bepaald 
door de eigenheid en de structuur van het object.124 Sterker nog, men verstaat 
pas echt als men de vraag verstaat waarop iets een antwoord is. Het antwoord 
bepaalt de vraag mee. Immers, vanuit de zin van de tekst reconstrueren we 
de oorspronkelijke vraag die aan de tekst ten grondslag ligt, die we vervolgens 
laten samensmelten met onze eigen (contemporaine) vraag. ‘Das enge Verhält-
nis, das sich zwischen Fragen und Verstehen zeigt, gibt der hermeneutischen 
Erfahrung erst ihre wahre Dimension.’125 Ik zou willen zeggen dat dit vraag-
karakter in de ontmoeting tussen het ‘Ich’ en het ‘Du’ leidt tot een suggestiviteit 
aan de kant van het object. Het object doet altijd voorlopige suggesties voor 
een antwoord. Dit antwoord is voorlopig, omdat de ervaring altijd enkel en 
tijdelijk is. Er zijn altijd nieuwe horizonten en dus nieuwe antwoorden, moge-
lijkheden. Ik vertaal de ‘vreemdheid’ van het object in een positieve ‘suggestivi-
teit’; het doet suggesties in een bepaalde richting. Daar kom ik op terug nadat ik 
deze ‘vreemdheid’ kort uitleg aan de hand van taal.
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Taalkarakter

De communicatie tussen subject en object komt duidelijk naar voren in het 
derde deel van Wahrheit und Methode, waar Gadamer de ontologie van zijn her-
meneutiek verklaart aan de hand van taligheid. Verstaan zet hij namelijk ge-
lijk aan ‘in gesprek raken’ met de (historische) schriftelijke tekst. Men moet 
zin terugzoeken in de louter schriftelijke tekens. ‘Schriftlichkeit ist Selbstent-
fremdung.’126 Daarom moet de tekst uitgelegd worden. Door de uitleg, die een 
‘Rückverwandlung der Sprache’127 is, ontstaat het verstaan. De interpretatie ge-
schiedt altijd binnen de eigen horizon van de interpreet, waardoor die inter-
pretatie altijd een mogelijke uitleg blijft en nooit een definitieve is. Omdat de 
leefwereld van iedere interpreet anders is, bevat iedere uitleg een ‘grundsätz-
liche Akzidentialität’.128 Toch vormt de tekst, hoewel vervreemd van haar 
oorsprong, het aanknopingspunt. Via de tekst moet men teruggaan naar het 
bedoelde. Door te lezen communiceert het bewustzijn in vrijheid met de 
historische overlevering. In het verstaan van de tekst is dan het ‘verstehende 
Bewußtsein’ in volle soevereiniteit aanwezig.129 ‘Lesendes Bewußtsein ist not-
wendig geschichtliches und mit der geschichtlichen Überlieferung in Freiheit 
kommunizierendes Bewußtsein.’130

 De geschreven tekst verdwijnt achter wat er uitleggend ter sprake wordt ge-
bracht. De uitleg articuleert het verstaan.131 ‘Als Vollzug des Verstehens ist es 
die Aktualität des wirkungsgeschichtlichen Bewußtseins, und als solche ist es 
wahrhaft spekulativ: ungreifbar seinem eigenen Sein nach und doch das Bild 
zurückwerfend, das sich ihm bietet.’132 Iedere interpretatie is dus een actualise-
ring van de tekst en zijn Wirkungsgeschichte, die vanwege de particuliere horizon 
van de interpreet speculatief blijft, maar niettemin de tekst weer actualiseert en 
tot verstaan brengt. Kort noemt Gadamer in dit verband de christelijke traditie, 
waar ook het Woord gelijkstaat aan incarnatie. Het Woord geschiedt en ‘es hat 
sein Sein in seinem Offenbarmachen’.133 Deze nadruk op het geschiedkarak-
ter van taal is het Ereignis-karakter van de openbaringsgestalte, de basis voor 
Von Balthasars esthetiek. Dit punt blijft bij Gadamer echter onuitgewerkt, ze-
ker theologisch. Wat bij hem centraal staat is dat het hermeneutisch verstaan 
een aspect van vreemdheid toevoegt aan de reeds bekende horizon.134

Muziek als suggestiviteit

Gadamer wil in Wahrheit und Methode zijn taaltheorie beperkt houden tot tek-
sten. Kunstmatige geschapen talen, zoals geheimtaal en wiskundige symbolen, 
zijn namelijk geen talen, want zij hebben geen spreek- en leefgemeenschap als 
basis.135 Omdat zij een Sitz im Leben ontberen, zijn zij slechts middel en werk-
tuig. Onze eigen talige spraakwereld is onze horizon en omvat alles waarin wij 
inzicht krijgen, aldus Gadamer.136 Het begrip taal lijkt rationeel gedacht. Stoker 
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stelt dat kunsten inzichten geven, andersoortig dan rationele taal.137 Het spre-
ken over ‘vreemdheid’ of ‘andersheid’ is hier mijns inziens het aanknopings-
punt vanuit Gadamer gezien. Elders stelt Gadamer namelijk dat verschillende 
talen verschillend ‘denken’. Ofwel, wanneer wij een andere taal leren, stappen 
wij een andere werkelijkheid binnen.138 ‘Denken’ vat Gadamer hier rationeel op. 
Daarentegen komt mijns inziens de klanktaal van muziek ons in hogere mate 
dan schriftelijke of gesproken taal ‘vreemd’ voor, waardoor er in nog sterkere 
mate een proces van toeëigening kan plaatsvinden. Von Balthasar liet immers 
zien dat kunst in de wereld ‘geschiedt’ als een ‘positiviteit’ en dat we die positi-
viteit als gegeven niet zomaar naast ons kunnen neerleggen. Ook Gadamer zelf 
wijst op de dwingendheid van het gehoorde en spreekt over een dubbele dia-
lectiek; wie hoort wordt aangesproken en wie aangesproken wordt moet ho-
ren.139 Alles wat tot ons komt door traditie ‘hoort’ erbij.140 Juist omdat muziek 
zich evenals tekstuele taal in een narratieve structuur ontvouwt, en bovendien 
evenals tekstuele taal ook de varianten van geschreven, gedrukte en klinkende 
gestalten kent, lijkt zij wezenlijk geschikt om geïnterpreteerd te worden vanuit 
de taaltheorie van Gadamer. ‘Wer versteht, ist schon immer einbezogen in ein 
Geschehen, durch das sich Sinnvolles geltend macht.’141 Daarnaast stelt Gada-
mer ook in dit deel van Wahrheit und Methode dat zijn hermeneutiek universeel 
te gebruiken is.

Spekulativ, sich selbst unterscheidend, sich darstellend, Sprache, die Sinn 
aussagt, ist nicht nur Kunst und Geschichte, sondern alles Seiende, sofern es 
verstanden werden kann. Die spekulative Seinsverfassung, die der Herme-
neutik zugrunde liegt, ist von dem gleichen universalen Umfang wie Ver-
nunft und Sprache.142

Ik kijk eerst naar de waardering van gesproken taal ten opzichte van geno-
teerde taal. Schriftelijke tekst zou vervreemd zijn van haar historische oor-
sprong, waardoor men de zin of betekenis steeds opnieuw moet terugzoeken 
via de tot notatie gestolde schriftelijke tekens. Toch wil dat niet zeggen dat ge-
schreven tekst een noodzakelijk kwaad is om betekenis te communiceren. Op 
schrift gestelde tekst is geenszins een negatief gegeven ten opzichte van de oor-
spronkelijke auteursintentie. Gadamer stelt juist: ‘in der Schriftlichkeit gewinnt 
die Sprache ihre wahre Geistigkeit, denn der schriftlichen Überlieferung gegen-
über ist das verstehende Bewußtsein in seine volle Souveränität gelangt.’143 Dat 
betekent dat in de geschreven tekst de tekst in zijn meest zuivere vorm aanwe-
zig is. Het blijft echter te abstract en moet altijd ontvouwd en toegepast wor-
den in een temporele narratieve activiteit. Ik herinner aan het voorbeeld van 
de juridische hermeneutiek; de wetstekst die pas betekenis krijgt in de toepas-
sing. Dat geldt ook voor Bijbelteksten, die in een preek – de expressie in de tijd-
ruimtelijke gestalte – toepassing krijgen in de actualiteit. Toegepast op muziek 
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 betekent dat niet alleen dat het muziekstuk tot een zinvolle actualiteit komt in 
de uitvoering, dus in de actuele klinkende gestalte, maar ook dat de partituur 
een legitiem startpunt is voor onderzoek. In de schriftelijke opvatting van taal 
is de zin van het gesprokene (lees: gespeelde) ‘rein für sich da’. Los van de emo-
tie van het moment, los van toon, tempo en klankkleur wordt het in de schrif-
telijke gestalte ‘für neuen Bezug positiv freigegeben’.144 Hier verzamelt zich na-
melijk de structuur die de gemene deler is van alle individuele uitvoeringen van 
het ene stuk, waaraan wij het stuk herkennen.
 Vervolgens is in de actuele klinkende gestalte de vreemdheid van het alter 
ego het duidelijkst gearticuleerd, omdat het zich openbaart als een niet-discur-
sieve taal, die suggestief is. Brengen we het vraagkarakter hiermee in verband, 
dan kan men zeggen dat de muzikale taalstructuur een suggestie geeft voor het 
antwoord. Een tekst verstaan is immers de juiste vraag stellen en door te vra-
gen stelt men zich open voor het andere. De reconstructie van de oorspronke-
lijke vraag die aan een tekst (lees: partituur) ten grondslag ligt, komen we op 
het spoor via de muzikale structuur. Die moet bevraagd worden om tot een 
antwoord te komen. Het antwoord bepaalt de vraag mee. Zodoende vertaal 
ik Gadamers ‘vreemdheid’ of ‘andersheid’ positief in een ‘suggestiviteit’. Voor 
instrumentale muziek is dat vooral van toepassing omdat klank suggestie-
ver van aard is dan discursieve taal. Dat betekent niet dat het onduidelijker is. 
‘Suggestie’ is niet vager of breder dan een discursief antwoord. Het stelt juist in 
ruimere zin in staat tot een horizonversmelting te komen, omdat de aankno-
pingspunten tussen kunstwerk en interpreet breder zijn. Juist als we de muziek 
benaderen vanuit de formele expressie, is klank suggestief. Niet omdat het ver-
wijst (suggesties doet) naar een entiteit buiten de muziek, want dan spreken we 
immers binnen het mimetisch paradigma. De klank van muziek verwijst naar 
een werkelijkheid binnen zichzelf, naar een intrinsieke klankwereld, en doet 
als zodanig suggesties voor antwoorden op de ‘vragen’ van de hoorder.
 Voor de luisteraar is de confrontatie met het muziekwerk een confrontatie 
met een niet-fysiek klanklichaam. Voor de musicus is er – als we het over ge-
componeerde muziekwerken hebben – wel een fysieke gestalte in de vorm van 
de partituur, zoals er bij een geschreven of gedrukte tekst ook sprake is van 
een fysieke aanwezigheid. Nu is de tekst of het muziekwerk nooit te reduce-
ren tot deze fysieke verschijning, ook al oordeelt Gadamer dat de geschreven 
vorm de zuiverste vorm van een tekst is. Toch komt de tekst pas tot gestalte in 
de toepassing, oftewel in de muzikale uitvoering in een tijdruimtelijke werke-
lijkheid. De ervaring van de luisteraar in de concertzaal – die als toeschouwer 
medespeler is in het spel – is in sterke mate een pure confrontatie met een niet-
 fysiek klanklichaam als alter ego, dat vanuit zichzelf antwoord suggereert aan 
de esthetische of zelfs existentiële vragen van de luisteraar, waarbij de structuur 
van het muziekwerk de zinrichting van het ‘gesprek’ tussen beide geeft. Het 
muziekwerk ontsluit in de activiteit van het tot-klinken-brengen een nieuwe 
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 zinhorizon, die bepaald en gedefinieerd wordt door de aard van het muziek-
werk zelf. Hier stuit ik op mijn centrale claim dat de aard van de muzikale erva-
ring niet gedefinieerd kan worden vanuit een a priori typologie van religieuze of 
niet-religieuze muziek, op basis van de intentie van de componist of de uitvoe-
ringscontext. De typologie van muziekstukken moet juist gedefinieerd worden 
vanuit de structuur van het muziekstuk zelf.
 We kunnen het ook anders zeggen, zoals Gadamer in het voetspoor van 
Heidegger doet: het muziekwerk openbaart en verhult tegelijkertijd iets. Het 
toont zich in duidelijk hoorbare klank, dat in zijn hoorbaarheid aansluit bij 
de verstaanshorizon van de hoorder – anders is er immers geen aanknopings-
punt – en verbergt zich in niet te determineren vreemdheid die gevormd wordt 
doordat klank niet concreet aanduidend is, maar een open en suggestief karak-
ter heeft, gevormd vanuit en verwijzend naar de klankwereld zelf. Suggestivi-
teit betekent dus niet willekeurig ruimte geven aan interpretaties, maar geeft 
juist richting aan vraag en antwoord in de dialoog tussen kunstwerk en ver-
staander. Dat is de reden dat ik het derde geconstateerde aandachtspunt bij Ga-
damer, dat in de toeëigening van de taal van de muziek de muziek een sterk 
suggestief karakter heeft, als volgt uitleg. De suggestiviteit van instrumentale 
muziek is een positief gegeven, omdat het wijst op een antwoord op de vraag 
van de interpreet.

Conclusie : De muzikale ervaring 
als dialogische relatie

Wat betekent Gadamers esthetische hermeneutiek voor onze toepassing op in-
strumentale muziek ? Ten eerste zijn er opvallende parallellen met Von Baltha-
sars theologische esthetiek. Zo heeft Gadamers symboolbegrip vanwege de 
onmiddellijke tegenwoordigheid van het getoonde een overeenkomst met 
de Balthasariaanse gestalte. Het is geen nabootsing van een voorafgaand iets, 
maar kent een eigen unieke structuur die een surplus met zich meebrengt in 
de articulatie van de vorm; het is geen nabootsing of verwijzing, maar in eerste 
instantie Darstellung. Deze totstandkoming (of verwerkelijking) is een gebeur-
tenis die inbreekt in de tijd, wat herinnert aan Von Balthasars Ereignis en Gum-
brechts event (hoofdstuk 1). Dit maakt de toepassing op muziek eens te meer 
relevant, omdat de muzikale gestalte per definitie een tijdelijke is. Vervolgens 
zien we in de brede ontologische inzet van Von Balthasar eenzelfde soort hui-
ver voor de moderne opvatting van kunst als autonoom werk als in Gadamers 
kritiek op de abstractie van de esthetische onderscheiding. Tot slot naderen in 
de esthetische ervaring subject en object elkaar, al werkt dit bij beide denkers 
verschillend. Bij Von Balthasar was de persoon van Christus aanknopingspunt 
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omdat de godservaring bij Hem zowel object als subject was, terwijl Gadamer 
het gedetailleerder uitwerkt in de versmelting van beider horizon. Daardoor 
komt de aard van de relatie van object en subject duidelijker over het voetlicht, 
namelijk als een dialoog in betrokkenheid.
 Vanwege het abstracte niveau van Gadamers hermeneutiek vernauw ik zijn 
algemene uitspraken over kunst tot het niveau van het muziekstuk. Zijn her-
meneutische model vraagt hier ook om, omdat het bij de meest concrete struc-
tuur van het individuele kunstwerk wil inzetten, bij de formele aspecten van 
het spel. Eigenlijk zou de individuele uitvoering het beginpunt moeten zijn. 
Maar omdat die interpretatie nòg meer subjectiviteit toelaat doe ik één stap te-
rug door me te richten op de formele structuur van het werk, die immers alle 
individuele uitvoeringen ervan samenhoudt.
 Drie grondtrekken van Gadamers hermeneutiek vatte ik aan het begin van 
dit hoofdstuk samen. Ten eerste de betrokkenheid van subject en object door 
middel van een horizonversmelting, die wordt gethematiseerd aan de hand van 
de spelmetafoor. Ten tweede het aspect van tijd, dat wordt verstaan als gevulde 
tijd. Tot slot de toeëigening van het object als alter ego, dat een sterk suggestief 
karakter heeft. Alle drie aspecten kwamen zowel voor in Gadamers algemene 
hermeneutiek als in zijn kunstfilosofie. Ten aanzien van het muziekstuk heb 
ik ze als volgt nader gepreciseerd. (1) De esthetische ervaring begint met de 
unieke structuur van het muziekstuk; de interpretatie wordt afgerond door de 
verstaanshorizon van de luisteraar. (2) De narratieve structuur van het muziek-
stuk is bepalend voor de dialogische relatie tussen muziekstuk en luisteraar. (3) 
De suggestiviteit van instrumentale muziek is een positief gegeven, omdat het 
wijst op een ‘antwoord’ op de vraag van de interpreet. Op basis daarvan kom 
ik tot het programmatische punt voor het volgende hoofdstuk dat de muzi-
kale ervaring vanuit de waarneming moet worden opgebouwd, waarbij (a) de 
structuur van het individuele stuk het uitgangspunt vormt en (b) de interpreta-
tie geschiedt vanuit de particuliere horizon van het individu.
 In dit programma worden alle drie de punten die uit Gadamers theorie naar 
voren kwamen gehonoreerd. Ten eerste komt het verstaan van het muziek-
stuk tot voltooiing in een dialogische structuur die gevormd wordt door het 
muziekstuk en diens Wirkungsgeschichte enerzijds en door de luisteraar in zijn 
leefwereld anderzijds. De belangrijkste kanttekening hierbij is de vraag in hoe-
verre hoorder en muziekstuk onderling zijn verbonden door middel van een 
traditie. Taylor toont immers aan dat het, juist aan het begin van de 21ste eeuw, 
voor de hoorders helemaal niet vanzelfsprekend is dat zij in een bepaalde (reli-
gieuze) traditie staan. Tradities zijn gedifferentieerd en gefragmenteerd, zoals 
Taylors nova-effect uitlegt. Hier wreekt zich het feit dat Gadamer zijn werk in 
1960 schreef. Men kan niet logischerwijs aannemen dat een musicus of zijn pu-
bliek vanzelfsprekend affiniteit heeft met de religieuze of artistieke traditie van 
de kunstenaar of het kunstwerk. Sterker nog, ik zou willen volhouden dat de 
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instrumentale muziek als zodanig niet religieus of seculier, sacraal of profaan 
is. Het religieuze karakter komt naar voren in de ontmoeting tussen de klank 
en de luisteraar, die vanuit zijn leefwereld luistert. Deze ontmoeting heet hori-
zonversmelting. In deze horizonversmelting heeft de structuur van het kunst-
werk voorrang, zoals de beweging van de bal leidend was bij het balspel van het 
kind. Die structuur bepaalt of er sprake is van een esthetische of een religieuze 
ervaring. Deze ervaring is echter nooit dwingend en altijd afhankelijk van de 
leefwereld van de luisteraar. Daarom formuleer ik het als volgt. Het muziek-
stuk doet (in sterkere of minder sterke mate) suggesties voor een bepaald type 
ervaring. Het muziekstuk zorgt ervoor dat de muziek als religieus gehoord zou 
kunnen worden. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is een zaak van de verstaans-
horizon van het subject. Gadamer spreekt overigens niet over een verschil tus-
sen een religieuze en een esthetische ervaring,145 maar laat mijns inziens deze 
ruimte open, omdat het religieuze in Wahrheit und Methode niet wordt afgewe-
zen, maar eenvoudigweg buiten beschouwing wordt gelaten.
 Zowel bij de luisteraar als bij het muziekstuk speelt de notie van tijd mee. 
Tijd wordt opgevat als ‘gevulde’ tijd, gevuld met Wirkungsgeschichte (object) en 
leefwereld (subject). Maar ook de kloof tussen de luisteraar en het muziekstuk 
als zodanig is geen leegte, maar is opgevuld door traditie. Veelmeer dan Gada-
mers traditiebegrip zou ik echter het door hem genoemde aspect van ‘vreemd-
heid’ willen benadrukken. De mens staat niet alleen existentieel ‘vreemd’ te-
genover het muziekwerk als klanklichaam – dus tegenover het genre in het 
algemeen – maar vaak ook tegenover de traditie waar het specifieke stuk uit 
voortkomt. Dat is zeker het geval bij Messiaens muziek. De muziek bevat wel-
iswaar een Wirkungsgeschichte, maar Taylor constateert dat we steeds meer ver-
vreemd raken van onze eigen cultuur. Eens te meer vindt het verstaan dan 
plaats in de toe-eigening van dit ‘vreemde’ in plaats van door de verbondenheid 
middels traditie. Juist de vreemdheid maakt een horizonversmelting mogelijk 
en niet slechts de vertrouwdheid met het stuk door de traditie. Het gegeven 
dat de traditie zelf ‘vreemd’ kan zijn voor de hoorder is ook de reden dat het 
religieuze niet louter bepaald wordt door het muziekstuk en zijn horizon. Het 
vreemdheidskarakter staat hiervoor in de weg. Eerder nog wordt de religieuze 
ervaring bepaald door de horizon van de hoorder, omdat dat de belangrijkste 
voorwaarde is voor de meest individuele ervaring. Maar in dat geval transfor-
meert de esthetische ervaring alleen tot een religieuze ervaring wanneer het ka-
rakter (of in Gadamers termen ‘de unieke structuur’) van het kunstwerk daar 
aanleiding toe geeft. Daarom kan de muzikale ervaring als religieuze ervaring 
alleen ontstaan in de ontmoeting, de toe-eigening, de horizonversmelting.
 Toch is er meer te zeggen over die tijdsstructuur, voordat we naar het niveau 
van het individuele muziekstuk gaan. Ten eerste betreft dat het aspect van de 
‘gevulde tijd’. Dat aspect is van belang voor de uitvoerende kunsten in het alge-
meen, maar in het bijzonder voor de muziek, omdat deze kunstvorm exclusief 
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afhankelijk is van tijd.146 De tijdsstructuur doet er dus toe, maar ook de nar-
ratieve structuur. Het maakt verschil wat er eerst en wat laatst komt. Dat kan 
op verschillende niveaus meespelen. Zo is de volgorde van de delen van een 
symfonie niet zonder meer omkeerbaar. De vraag spitst zich echter toe in hoe-
verre dit geldt voor de mozaïekstructuur in Messiaens latere werken, waarvan 
de segmenten inhoudelijk los van elkaar lijken te staan. Het andere punt ten 
aanzien van de structuur betreft het gesloten geheel van het kunstwerk, zo-
als Gadamers symboolkarakter van kunst laat zien. Binnen het gesloten geheel 
van kunstwerk en waarnemer vormt zich immers, net zoals bij Von Baltha-
sar, de zinvolheid van het kunstwerk. Deze zin ontvouwt bij Gadamer een sur-
plus in de gebeurtenis van de horizonversmelting. Dus in de perceptie ontstaat 
de meerwaarde, die het kunstwerk als geheel al in zich draagt. De vraag die ik 
daarbij stel is of dit surplus religieus geduid kan worden op basis van de struc-
turele kenmerken van het muziekstuk. We spreken dan niet meer over religi-
euze muziek als genre, omdat het nu gaat om de incidentele ontmoeting tus-
sen het muziekstuk en de luisteraar. De vraag of het surplus dat het kunstwerk 
intrinsiek in zich draagt religieus geduid kan worden, vormt de basis voor het 
volgende hoofdstuk, dat een concreet muziekstuk interpreteert vanuit de for-
mele structuur. Dat brengt ons op het derde punt dat ik constateerde en dat 
tegelijkertijd de theologische vraag vormt. Dat punt formuleerde ik als volgt: 
de suggestiviteit van instrumentale muziek is een positief gegeven, omdat het 
wijst op een antwoord op de vraag van de interpreet. Gadamer benadrukte im-
mers de hermeneutische ervaring als een ervaring met een vraagkarakter; men 
verstaat pas echt als men de vraag verstaat waarop iets een antwoord is. Met 
andere woorden, de luisteraar moet een principiële openheid hebben ten aan-
zien van het muziekstuk, een fundamentele nieuwsgierigheid en bereidwillig-
heid om het te leren verstaan. Tillich, die vanuit de dialoog van zijn correlatie-
methode denkt, is ons behulpzaam met een typologie van vormen in de kunst, 
die corresponderen met verschillende typen religieuze ervaringen van de 
‘ultieme realiteit’.
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H O O F D S T U K  6

Muzikale vormen als expressie 
van religieuze diepte

Inleiding

Gadamers theorie van horizonversmelting concretiseer ik door één van de 
delen uit de Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité te interpreteren vanuit 
Tillichs artikel ‘Art and Ultimate Reality’. In dit artikel begint Tillich bij de re-
ligieuze ervaring, waarvan hij vijf typen weergeeft die de vormentaal van beel-
dende kunst kan uitdrukken. Evenals Gadamer heeft Tillich oog voor de relatie 
tussen de ervaring van de kunstbeschouwer en de expressievormen van het 
kunstwerk. Ik zet de intentie van de componist weer tussen haken en interpre-
teer de muziek vanuit de verstaanshorizon van Tillichs vijf posities van hoe 
kunst religie tot uitdrukking brengt. Zo wil ik de aard van de religieuze gestal-
ten van het muziekstuk op het spoor komen op basis van de muzikale vormen 
ervan. Het verband ligt erin, dat bij Tillich evenals bij Gadamer de ontmoeting 
tussen het kunstwerk (muziekstuk) en de toeschouwer (luisteraar) als een dia-
loog tussen beide wordt opgevat, waarbij er geen a priori onderscheid wordt 
gemaakt tussen religieuze en niet-religieuze kunst in de zin van inhoud. Het 
waarnemen van de vormen van het kunstwerk is het uitgangspunt om te dui-
den welk type religieuze expressie aan de orde is in de kunstwerken. Vanzelf-
sprekend is een dergelijke interpretatie beperkt door de afgebakende focus van 
het betreffende artikel. In Gadamers leer van de horizonversmelting echter is 
deze beperktheid geen obstakel, maar juist een nieuwe mogelijkheid, namelijk 
vanuit een andere invalshoek de muziek te interpreteren en daarmee de ho-
rizon te verbreden. Dat geldt zowel de horizon van de muziek als die van het 
artikel van Tillich, dat zich primair op de beeldende kunsten richt. Daar komt 
bij dat de typen van religieuze ervaring open concepten zijn en niet uitputtend. 
Zij openen eerder een bepaalde denkrichting dan dat zij de muzikale vorm op-
sluiten in een beperkt begrip.
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 Omdat dit hoofdstuk de muziek middels haar formele aspecten wil waar-
deren, werpt de vraag zich op in hoeverre de Wirkungsgeschichtliche horizon van 
het stuk recht wordt gedaan, die nadrukkelijk de intentie van de componist in 
zich meedraagt. Gadamer wil immers juist het Wirkungsgeschichtliches Bewußt-
sein concretiseren.1 Zonder dat te ontkennen, kiezen we ervoor vanuit de secu-
liere uitvoeringspraktijk de ‘vreemdheid’ te benadrukken in de relatie tussen 
het werk en de hoorder in plaats van de vertrouwdheid van de traditie. Uitein-
delijk gaat het om de juiste balans tussen beide om tot een goed verstaan te ko-
men.
 Het einde van het vorige hoofdstuk formuleerde het programma voor de 
bestudering van een muziekwerk als volgt: de muzikale ervaring moet vanuit 
de waarneming worden opgebouwd, waarbij (a) de structuur van het indivi-
duele stuk het uitgangspunt vormt en (b) de interpretatie geschiedt vanuit de 
particuliere horizon van het individu. Dat wil zeggen dat ik het verstaan van de 
muziek, de horizonversmelting, tussen (a) en (b) plaats. De specifieke duiding 
geschiedt door de individuele luisteraar. Aan de hand van Tillichs vijf typen 
van religieuze ervaring wordt duidelijk dat de muzikale vormen suggestief zijn. 
Zij zijn expressief van een bepaald type ervaring, waarmee we hermeneutisch 
een stap verder zijn dan het puur fenomenologisch beschrijven van de muzi-
kale vormen.

Messiaens Méditation II

Voordat we Tillichs typen van religieuze ervaring, die hij waarneemt in de kun-
sten, vertalen naar muzikale vormen, is eerst de vraag van belang hoe die muzi-
kale vormen eruitzien en hoe zij verbonden kunnen worden met de typen. Het 
feit dat Messiaens muziek hele beeldende muziek is, zorgt ervoor dat de brug 
makkelijker te slaan is dan bij meer abstracte muziek en dat Tillichs typologie 
niet wezensvreemd is aan deze kunstvorm. Schematisch geef ik de structuur 
weer van één van de negen delen uit de Méditations sur le Mystère de la Sainte Tri-
nité, namelijk deel II.2 Vervolgens leg ik uit welk type religieuze ervaring het 
uitdrukt, uitgaande van de expressie van de vorm. Bij de schematische weer-
gave laat ik de opschriften, zoals Messiaen die aangeeft boven de losse partjes 
binnen de mozaïekstructuur, weg. Wel houd ik zijn indeling aan, omdat die 
buiten kijf staat vanwege het feit dat de partjes zowel in de partituur als in de 
klinkende gestalte duidelijk afgebakend zijn. De nummering is door mij toege-
voegd met het oog op het verstaan vanuit Tillichs typen.
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Méditations, Deel II

 1
a  gregoriaans: ‘Alleluia de la Dédicace’, waarbij de eerste twee frasen zacht 

worden herhaald, de derde frase uitlopend op een zich herhalende en 
zachter wordende a

b  kleurakkoorden, die oplossen in een zachter wordend sextakkoord in A 
majeur

c  vogelroep (‘winterkoninkje’)
b1  tweede deel b. herhaald en uitgebreid, gevolgd door clusterakkoorden 

die oplossen in een zacht (mf) septiemakkoord in E groot
c1  vogelroep (‘zwarte merel’, ‘vink’, ‘tuinfluiter’, ‘zwartkop’ boven een lig-

gend akkoord)

 2
a  herhaling 1a.
b2  kleurakkoorden, die oplossen in een zachter wordend samengesteld 

 resonantieakkoord
c2  vogelroep (‘winterkoninkje’); uitgebreid tov 1 c.
b3  tweede deel b2. herhaald en uitgebreid, gevolgd door clusterakkoorden 

die oplossen in een zacht (mf) consonant A groot-akkoord.
c3  vogelroep (‘zwarte merel’, ‘vink’, ‘tuinfluiter’, ‘zwartkop’ boven een lig-

gend akkoord)

 3
a1  herhaling frase 1 (met herhaling) en 2 ‘Alleluia de la Dedicace’
a2  herhaling frasen 1, 2 en 3 ‘Alleluia de la Dedicace’, als geharmoniseerde 

cantus firmus. Na enkel repeterende noten a (vergelijk a.) wordt voor het 
eerst de vierde frase gespeeld en daarmee de melodie afgerond.

  Het akkoord blijft liggen, waarboven de roep van de geelgors klinkt.

Iedere sectie, met uitzondering van de laatste, eindigt met een lege maat met 
fermate.

Tillich schrijft steeds de expressie van de typen religieuze ervaring toe aan 
kunstwerken als geheel, in zijn geval schilderijen. Niettemin zegt hij ook dat de 
stijlen kunnen overlappen en niet uitputtend zijn, wat mij de ruimte geeft om 
ook muziekstukken vanuit de typen te verstaan. Daar komt bij dat juist Messi-
aens muziek, die verschillende muzikale en spirituele werelden bijelkaar brengt 
binnen één compositie, uitdrukking lijkt te geven aan een bredere scopus van 
typen religieuze ervaring, terwijl andere moderne componisten zich in hoofd-
zaak tot één hoofdtype lijken te beperken.
 Een achterliggende vraag die aan de orde komt, is die naar het al dan niet 
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narratieve karakter van de mozaïekstructuur. Bij Gadamer zagen we namelijk 
dat de temporele ontwikkeling essentieel is bij de uitvoerende kunsten, om een 
affectieve relatie met de hoorder op te bouwen. Die relatie moet zich kunnen 
ontvouwen, zoals een kairos-gestalte bij Von Balthasar ook het aanknopings-
punt met de wereldwerkelijkheid vormt door een historische gestalte aan te ne-
men. Thurlow beweert ten aanzien van een vergelijkbare mozaïekstructuur in 
Messiaens Catalogue d’Oiseaux dat de echte narrativiteit pas plaatsvindt in het 
bewustzijn van de luisteraar en dat die niet in het muziekstuk zelf zit, omdat 
die alleen korte geïsoleerde ideeën toont.3 Ik zou daar tegenin willen brengen 
dat er wel degelijk sprake is van een narratieve structuur, omdat muzikale pro-
gressie en doorwerking niet afwezig zijn bij Messiaen. Dat de aard van deze 
narrativiteit niet altijd even duidelijk is als bij discursieve narrativiteit, betekent 
niet dat zij afwezig is. Anderzijds behoeft het komen tot een daadwerkelijke 
narrativiteit geen noodzakelijk doel te zijn, omdat er hoe dan ook een plot ont-
breekt en instrumentale muziek daardoor niet vergeleken kan worden met bij-
voorbeeld toneel of prozaliteratuur op het punt van narratieve discursiviteit. 
Thurlows conclusie, ‘like Calvino’s hapless characters, these pieces can’t tell, 
they can only show’, zou ik dan ook positief willen zien. Juist in muziek die het 
immanente wil doorbreken is het slechts tonen voldoende, omdat het surplus 
zich in het getoonde/getoonzette bevindt. Presentie lijkt een centraler concept 
dan de nabootsing van een verhaal, waardoor het aansluit bij Gadamers mime-
sisbegrip. Ondanks dit presentie-karakter is er voldoende tijdmatige progres-
sie en ontwikkeling om een affectieve relatie tussen muziekstuk en luisteraar 
mogelijk te maken. Dit vormt het centrale punt van Von Balthasars idee van de 
Gestalt, waar kunstwerken kruispunten zijn van het tijdelijk-historische en het 
eeuwige; het aanknopingspunt zit in de tijdelijke aardse vorm. Het kunstwerk 
opent volgens zijn eigen regels een tijdruimtelijke werkelijkheid, door zich te 
onthullen en tegelijk te verhullen in een zintuiglijke en tijdelijke werkelijkheid.

1  /  t i l l i c h :  v i j f  t y p e n  va n  r e l i g i e u z e  
e r va r i n g

Aspecten van Tillichs denken

Centraal staat bij Tillich de ultimate concern,4 waarmee hij ten eerste uitdrukt 
dat de mens wezenlijk religieus is. De mens bekommert zich om dat wat hem 
onvoorwaardelijk aangaat. De existentiële vragen zijn wezenlijk. Graag volg 
ik Stokers aanvulling dat de mens niet wezenlijk religieus is, maar wezenlijk 
levensbeschouwelijk. Er is geen religieus transcendentaal vloertje in het mens-
zijn, zo betoogt hij, maar wel een levensbeschouwelijk.5 Als dat het uitgangs-
punt is, is er immers geen a priori scheiding tussen het religieuze en seculiere. 
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Het gaat dan om datgene wat ons onvoorwaardelijk aangaat.6 Dit kan bijvoor-
beeld uitgedrukt en verstaan worden in het esthetische. Ook bij Gadamer en 
Taylor heeft kunst immers iets wezenlijk sacraals, los van het al dan niet religi-
euze of religieus transcendente karakter. ‘Der Unterschied von sakral und pro-
fan ist beim Kunstwerk selbst ein relativer. [Es hat] teil an der geheimnisvollen 
Seinsausstralung, die dem Seinsrang dessen entspringt, was da zur Darstellung 
kommt.’7 Kunst wil ons iets tonen van onze verhouding met de ander, de we-
reld, onszelf en God; kortom: het geeft inzicht in wat ons onvoorwaardelijk 
aangaat.
 De andere reden waarom Tillich relevant is binnen de context van dit on-
derzoek is zijn correlatiemethode. Hij denkt in termen van vraag en antwoord, 
wat naast het brede religiebegrip de tweede parallel is met Gadamer. Bij Tillich 
geeft de christelijke boodschap antwoord op existentiële vragen. De kloof tus-
sen de ervaring van de feitelijke werkelijkheid en het geloof wordt gedicht met 
de immanentie van God.8 De onophoudelijke theologische kloof tussen God 
en mens blijft onverminderd aanwezig, maar deze ‘vreemdheid’ tussen God 
en mens wordt overwonnen doordat in alle menselijke ervaring een religieus 
element aanwezig is, een besef van God. Dat maakt religieuze ervaring zo wijd 
als ons menszijn. Hier lijken onze lijnen van Von Balthasars christologie en 
Gadamers dialoog-hermeneutiek samen te komen, maar schijn bedriegt. Bij 
Gadamer is er immers geen sprake van een kloof, of beter gezegd wordt deze 
kloof niet als iets negatiefs ervaren. Toch ligt het aanknopingspunt erin, dat 
de mens wordt opgevat als een vragend wezen. Het vragend karakter en de 
vreemdheid van het andere is essentieel om tot verstaan te komen. Met name 
voor de kunstfilosofie pakt dit gelijkaardig uit bij Tillich en Gadamer, juist om-
dat het kunstwerk fenomenologisch gezien bij de wereldwerkelijkheid hoort. 
Bij Tillich is dat de immanentie van datgene wat ons onvoorwaardelijk aangaat 
en bij Gadamer de vorm van het kunstwerk, dat juist in zijn zintuiglijke vorm 
iets sacraals, dat wil zeggen iets wat het alledaagse overstijgt, draagt.
 Met de katholieke Von Balthasar is er evenwel een groter verschil. Het gaat 
Tillich namelijk niet om gestalten van schoonheid, maar de diepte (Gehalt) is be-
palend. Tillich doorbreekt namelijk de dualiteit tussen vorm en inhoud door 
middel van een derde aspect, de diepte. Dit gehalte wijst op de ‘diepte’ die onder 
de waarneembare oppervlakte van het kunstwerk ligt en in haar vorm tot uit-
drukking komt. Dat lijkt in tegenspraak met de kritiek van Gumbrecht en Ga-
damer op Schleiermachers hermeneutiek, die betekenis achter het waarneem-
bare zoekt. Toch is dat niet zo, omdat Tillichs denkrichting omgekeerd is. Hij 
denkt vanuit de religieuze ervaring en niet primair vanuit het kunstwerk. In 
kunst drukt zich namelijk indirect uit wat in de religie direct wordt geopen-
baard. Alleen vanuit het waarnemen van het kunstwerk kan men op het spoor 
komen over welk type religieuze ervaring we kunnen spreken. De focus ligt 
dus niet op de interpretatie van het kunstwerk, maar juist op de (in de breedst 
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mogelijk zin) religieuze ervaring. Ik zou Tillichs typen dan ook willen zien als 
een Wiedererkenntniss, zoals Gadamer het in zijn mimesis-begrip bedoelt. De 
diepte van de religieuze ervaring als antwoord op de ultimate concern, manifes-
teert zich met de totstandkoming van de vorm.

Vijf typen van religieuze ervaring

In zijn ‘Art and Ultimate Reality’ (1961) presenteert Tillich vijf niet-uitputtende 
categorieën van religieuze ervaring, die worden uitgedrukt in de beeldende 
kunsten. Het gaat Tillich niet om het zoeken van een religieuze betekenis in 
het kunstwerk, maar om de religieuze ervaring van de ultieme realiteit die naar 
voren komt in de kunstwerken. Hoewel Messiaen vanuit de rooms-katholieke 
dogmata denkt, zien we hier al een aanknopingspunt. Ook Messiaen beperkt 
zich immers in muzikale vormen niet tot de (christelijke) religie, maar schept 
een muzikale ontmoeting tussen Oosterse, romantische en surrealistische in-
vloeden.9 Toch is bij Messiaen de God van de katholieke dogmata de norm en 
ook bij Tillich is de christelijke theologie normatief.10 Stelt hij enerzijds dat de 
ultieme waarheid ten grondslag ligt aan alle religie, filosofie en kunst, tegelij-
kertijd is de God van de religie meer dan de ultieme realiteit.11 Dat die God al-
les omvat is een theologische uitspraak die naar zijn inhoud voorgaat op alle 
andersoortige beweringen. Met deze vooronderstelling wordt dus een dogma-
tische sprong gemaakt. Dit standpunt wordt vooral gevormd door het feit dat 
Tillich nog sterk vanuit de grote wereldreligies denkt, omdat hij het nova-effect 
sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw, zoals Taylor dat beschrijft, niet 
meer heeft meegemaakt.
 Expressie is voor Tillich het sleutelwoord.12 Begbie ontwaart dat Gehalt al 
in Tillichs vroege denken een fundamenteel begrip is. Daarmee wil hij de klas-
sieke dualiteit tussen vorm en inhoud doorbreken.13 Begbie citeert Tillich: 
 ‘Inhalt is the contingent element, Gehalt the essential one and form the media-
ting agent.’14 Bij een spirituele handeling zou dan niet zozeer de spanning tus-
sen vorm en inhoud aan de orde zijn, als wel die tussen vorm en gehalte. Het 
gaat hier nog om het religieuze in algemene zin. Toch is het belangrijk dit in het 
achterhoofd te houden wanneer het over kunstfilosofie gaat. Daar gaat het Til-
lich om ‘stijl’ of beter nog ‘diepte’, de term die juist deze spanning tussen stijl 
en gehalte aangeeft. De nadruk op deze spanning in plaats van die tussen vorm 
en inhoud, zoals we bij Von Balthasar zien, lijkt een protestantse tegenstem ten 
opzicht van Von Balthasar. Want zit niet tussen Gehalt en Gestalt de huiver van 
de Reformatie ten opzichte van het zintuiglijk waarneembare ? Waar het Von 
Balthasar te doen is om de incarnatie, blijft Tillich zoeken naar het onvoor-
waardelijke dat in religie direct en in kunst indirect tot uitdrukking komt. De 
termen ‘stijl’ en ‘expressie’, hoewel aan de kunsten ontleend, zijn in hun letter-
lijke ongrijpbaarheid tegen deze achtergrond passender bij Tillichs benadering, 

Definitief.indd   179Definitief.indd   179 08-05-2014   09:38:0608-05-2014   09:38:06



180

dan de terminologie van vorm en inhoud. Maar omdat het om de spanning 
met de waarneembare vormen gaat, zijn ‘stijl’ of ‘expressie’ het uitgangspunt.
 Expressie vindt bij Tillich plaats vanuit vijf categorieën die allemaal ‘voor-
lopig’ zijn, zoals de fenomenale wereld ook voor-lopig is ten opzichte van de 
ultieme realiteit. Het gaat eraan vooraf (niet omgekeerd !). Het woord expressie 
bevindt zich in deze betekenis (niet in de betekenis die het als kunststijl of in de 
kunstfilosofie heeft) op het snijpunt van het formalistische en het mimetische 
principe. Expressie impliceert immers uitdrukking van iets te zijn, in dit ge-
val van een type ervaring. Tegelijkertijd neemt het fenomenale vormen als uit-
gangspunt, omdat de fenomenale wereld onze enige voorhanden zijnde ken-
bron is als we over kunst en filosofie spreken. Alleen religie is, aldus Tillich, in 
staat de waarheid onmiddellijk te schouwen. De beeldende kunsten drukken 
paradoxalerwijze middels de oppervlakte de diepte van de ervaring uit.15

The decisive point is this: the problem of religion and philosophy as well as 
that of religion and art is, by no means confined to theology and religious 
art; it appears wherever ultimate reality is expressed through philosophical 
concepts and artistic images, and the medium through which this happens 
is the stylistic form of a thought or an image.16

Met andere woorden, omdat filosofie en kunst bemiddelen wat zich in religie 
onmiddellijk kan tonen, kunnen we de ervaring van ultieme diepte waarnemen 
in filosofie en kunst. Of dit nu gaat om een religieuze filosofie (die bij Tillich ge-
lijkstaat aan theologie) of religieuze kunst, doet er niet toe. Tillich beweert hier 
hetzelfde als Van der Leeuw. Een al dan niet religieuze inhoud is niet relevant 
om tot waarachtige inzichten te komen.17 ‘The main point in the discussion of 
the five stylistic elements which can become mediators of ultimate reality has 
been to show that the manifestation of the ultimate in the visual arts is not de-
pendent on the use of works which traditionally are called religious art.’18 Zo-
als het innerlijke verband tussen vorm en inhoud bij Van der Leeuw bepalend 
is, is dat bij Tillich de stijl, die de Gehalt uitdrukt. De artistieke vorm kan de re-
ligieuze substantie opnemen en dan primair worden.19 De stijl moet worden 
ontcijferd;20 het religieuze gehalte moet worden opgespoord via de vorm.
 Het meest universele en fundamentele type religieuze ervaring dat in de 
kunst wordt uitgedrukt is de sacramentele, die Tillich definieert als ‘numineus 
realisme’. Het is present in concrete dingen, personen en gebeurtenissen, die 
vreemd, mysterieus en met ambigue kracht geladen zijn en ons fascineren.21 
Deze omschrijving lijkt moeilijk grijpbaar, maar met Tillichs voorbeelden 
erbij wordt het duidelijk wat hij bedoelt. Het gaat om de ultieme werkelijk-
heid in particuliere dingen,22 zoals in primitieve kunst, maar ook in surrea-
listische. Deze sacramentele stijl lijkt eenzelfde uitgangspunt te hebben als de 
sacramen tele werkelijkheid die Von Balthasar op basis van incarnatiedenken 
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aan de  gestalten toeschrijft. Ook hij weigert immers de moderne scheiding tus-
sen vorm en inhoud te voltrekken. Maar bovendien geldt zijn gestaltebegrip 
de  positiviteit van alle mogelijke zijnden en vormt daarmee een fundamenteel 
 positief en sacramenteel verstaan van al het zintuiglijke.
 Tillichs tweede type ervaring is dat van de mystiek, zoals hij die onder meer 
geactualiseerd vindt in het hindoeïsme en het boeddhisme.23 Dit type erva-
ring radicaliseert het sacramentele type door het ultieme niet in het specifieke, 
maar juist in alles te zien, zonder reeds tot articulatie van particuliere dingen te 
komen. In de beeldende kunst wijst Tillich op een ‘visueel continuüm dat nog 
in de potentiële staat verkeert’. God en natuur zijn één; een kosmische eenheid 
waarbij het particuliere nog verborgen is.24 Hij ziet deze religieuze ervaring bij-
voorbeeld uitgedrukt in de achtergrond op Aziatische schilderijen, abstracte 
vlakken, lijnen, kleuren of symbolen. De achtergrond treedt als het ware naar 
voren.
 Het derde en vierde type religieuze ervaring lijken vanuit eenzelfde reactie-
gedachte op type 1 gedacht. Het profetisch-protesterend type toont ‘een demo-
nisch verstoord sacramenteel systeem in naam van persoonlijke gerechtigheid 
en sociale rechtvaardigheid’.25 Geschiedenis is hier belangrijker dan natuur. 
Het gaat om een realisme – lijden en lelijkheid – dat via de negatieve weg op de 
ultieme waarheid wijst, namelijk door haar tegendeel te tonen. Het wijst erop 
door het te verbergen. Aan het andere eind van dit spectrum staat het type van 
het idealisme, dat anticipeert op toekomstige perfectie, gebaseerd op hoop. Het 
overstijgt het realisme van het profetisch type door het goddelijke karakter van 
mens en wereld te tonen; een religieus humanisme. De esthetische categorie 
van het schone komt hier mijns inziens dicht bij in de buurt, hoewel die ook 
andere noties kan hebben.
 Het vijfde type uitdrukking van religieuze ervaring wordt gevormd door 
expressionistische beweging en is een reactie op de twee voorgaande. Tillich 
noemt dit het ‘extatisch-spirituele type’.26 Het kan zowel samengaan als in 
conflict zijn met de andere vier types en het heeft met name een dynamisch 
karakter, hetzij scheppend, hetzij verstorend. Het bekritiseert en anticipeert 
en is daarmee ambigu. ‘Ultimate reality appears ‘breaking down the prison of 
our form,’ [...] it breaks to pieces the surface of our own being and that of the 
world.’27 Er is altijd sprake van meerdere elementen.

2  /  m é d i t a t i o n  i i

Kijken we naar de typen ervaringen die de afzonderlijke categorieën secties 
in Méditation II van Messiaen uitdrukken, dan kunnen de secties die bestaan 
uit ongeharmoniseerde gregoriaanse frasen worden verstaan vanuit het eer-
ste – het sacramentele – type, omdat zij steeds ondubbelzinnige expressie zijn 
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van dit ene concrete gregoriaanse gezang. Er is geen sprake van gelaagdheid of 
verwijzing. Hooguit van een instrumentale verwijzing naar een vocaal gezang, 
maar het geeft deze direct weer; er is een één-op-één-relatie tussen de reciteer-
toon en de tekst. De melodie van dit concrete individuele gezang klinkt. Vanuit 
hetzelfde sacramentele type kunnen we ook de secties in Messiaens muzikale 
alfabet de langage communicable, zoals we die in hoofdstuk 2 tegenkwamen in 
andere delen van de Méditations, begrijpen. De klank staat hier, net zoals in ge-
sproken taal, in een directe eenduidige relatie met de tekst. De klank is de tekst, 
zagen we, zoals ook bij gesproken woorden. Het duidt ondubbelzinnig één be-
paalde tekst aan, omdat iedere andere tekst een andere melodie zou impliceren. 
Dat is niet het geval bij gregoriaanse melodieën, maar aangezien de melodie 
geen zelfstandig verloop heeft, maar geheel in dienst staat van de tekst, heeft 
de laatste primaat. Als directe uiting van een specifieke tekst kan zij verstaan 
worden vanuit het sacramentele type, dat zich uit in specifieke dingen, in parti-
culiere expressies. Dit geldt in dit geval in het bijzonder, omdat Messiaen in de 
Méditations voor het eerst het gregoriaans onbewerkt laat klinken.28

 Voorts ligt dit eerste sacramentele type, aldus Tillich, als ‘expressie van het 
ultieme in particuliere dingen’ als een numineuze werkelijkheid aan alle ob-
jecten ten grondslag. Vertaald naar dit muziekstuk kunnen we zeggen dat het 
de basis is waar het hele muziekstuk, dus alle secties, als drager van een sacra-
mentele realiteit op stoelt, omdat het uitdrukking is van een presentie die ten 
grondslag ligt aan alle particuliere entiteiten. Wel komt het in bijzondere mate 
tot uiting in de concrete aanduidingen zoals de gregoriaanse frasen en de sec-
ties bestaande uit de langage communicable.
 Vormen de vogelgeluiden, zoals we die in de ‘c.’-secties van Méditation II vin-
den, eveneens een dergelijke particuliere werkelijkheid die als bovenstaande 
het numineus realisme uitdrukken ? Hier doet zich een probleem voor. Het 
gefluit van vogels is immers niet concreet aanduidend; het ‘zegt’ op zichzelf 
niks concreets. Het lijkt veeleer symbool te staan voor de schoonheid van de 
schepping. Bovendien, hoewel gedetailleerd weergegeven, zijn het toch niet de 
vogels zelf die hier klinken, maar klinken zij op een gestileerde manier en in 
een geconstrueerde context. Het zijn niet de vogels zelf, maar een transcriptie 
ervan.29 De vogels worden nagebootst, maar de wereld die hier door Messiaen 
geschapen wordt lijkt een ideaalwereld. Met de vogelgeluiden zocht hij naar 
een ‘objectieve’ muzikale taal, zeker toen ze in zijn latere werk meer los kwa-
men te staan van de achtergrond van natuurscènes. Berryman spreekt hier van 
een hogere suprarealiteit,30 waardoor het een voorbeeld lijkt van Tillichs vierde 
type, uitdrukking van idealisme. Noties van hoop, verwachting of verlangen 
kunnen hier door de hoorder aan verbonden worden. In ieder geval wordt de 
schepping als ideaalwereld ‘getoond’, die weliswaar betrokken is bij de reële 
wereld en daaraan is ontleend, maar er ook een kloof mee vormt.
 De ‘b.’-secties worden gevormd door akkoordenreeksen, zonder dat er 

Definitief.indd   182Definitief.indd   182 08-05-2014   09:38:0708-05-2014   09:38:07



183

sprake is van een cantus firmus of polyfone stemvoering. Deze kleurakkoorden 
zijn zowel zelfstandig te vinden (in de ‘b.’-secties) alsook als achtergrond bij 
het gregoriaans of bij vogelgeluiden (in het slot van 3a2 en bij de zwartkop in 
1c1 en 2c3). In het eerste geval zegt Berryman dat de achtergrondscènes op de 
voorgrond komen. Opvallend genoeg formuleert Tillich zijn type twee – de 
mystieke ervaring – op een gelijkaardige wijze: de achtergrond wordt tot voor-
grond, zoals een rustig kleurenvlak in de abstracte schilderkunst. Het vult niet 
in, maar is present, in constante staat van wording. Messiaens sfeerakkoorden31 
lijken een dergelijke achtergrond te vormen. Ze zijn present, zonder dat zij een 
concrete melodie of muzikaal thema dragen. Zij drukken niet het concrete uit, 
maar vormen potentie; ruimte voor mogelijkheden. Zij sturen de gedachten 
niet zoals de vogelgeluiden en het gregoriaans.
 Twee typen religieuze ervaring lijken we niet terug te vinden in Méditation II. 
Toch kan het vijfde – expressivisme – een interpretatiekader vormen voor de 
vlugge en veelal luid geregistreerde toccata-achtige secties, die ik in hoofdstuk 
2 in verband bracht met de Formwidrigkeit van het sublieme. Daaronder schaar 
ik bijvoorbeeld ook de zogenaamde ‘draaiende’ akkoorden, zoals we die vin-
den in de secties die de Heilige Geest aanduiden in deel V van de Méditations en 
elders in Messiaens oeuvre.32 Ze zijn zeer dynamisch, expressief en extatisch 
en gaan samen met de andere typen, maar doorbreken ze ook. De delen vor-
men een eenheid met het geheel van Méditation V (zie hoofdstuk 2), maar tege-
lijkertijd onderbreken ze ook de vredige en rustige samenhang van de kleurak-
koorden en vogelgeluiden. De inhoud lijkt hier door de vorm heen te breken.
 Het enige type ervaring dat pertinent lijkt te ontbreken in de Méditations en 
wellicht in Messiaens gehele oeuvre, is het profetische. Dat is niet verwonderlijk. 
Een muzikale vorm die dit type zou kunnen articuleren is bijvoorbeeld disso-
nantie, die lijden en lelijkheid kan uitdrukken in een eeuw waarin schoonheid 
onder druk komt te staan. Messiaen zei zelf ‘geen talent’ te hebben voor lijden 
en dood in zijn muziek. Daardoor wordt zijn muziek nadrukkelijk gekenmerkt 
door een vaak exalterende theologia gloriae ten koste van een theologia crucis.33 In 
het kader van dit onderzoek is het ontbreken van het profetische type eens te 
meer relevant, omdat het profetische zich richt op een toekomstige, komende 
werkelijkheid en daarmee een tijdsverloop impliceert. Juist daar waar het 
 presentie-karakter meer klemtoon krijgt dan het verwijzingskarakter, zijn de 
andere typen (het sacramentele, het idealisme, het mystieke) in hun beklemto-
ning van het presente directer dan het verwijzingskarakter van het profetische 
type.
 Behalve de interpretatie van de afzonderlijke secties, loont het de moeite 
de structuur van de Méditations te duiden vanuit Tillichs vijf typen van religi-
euze ervaring. Twee dingen vallen op. Ten eerste het ontbreken van een titel 
in alle negen van de Méditations. Vanuit Brillenburg Wurth gezien zouden we 
kunnen zeggen dat dat ook een vorm van Formwidrigkeit is; een klankgestalte 
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 zonder genaamde identiteit. Het stuk articuleert alleen zichzelf in zijn directe 
zintuiglijke klankverschijning. Als we dat fenomeen echter interpreteren van-
uit Tillichs mystieke type, blijkt dat het niet ‘invult’. Alle meditaties doen sug-
gesties en dragen potentie tot religieuze ervaring in zich, zonder discursief 
concreet te worden. Dit is gelijk aan de positieve suggestiviteit die we aan Ga-
damer ontleenden; een presentie die niet nabootst. Veel belangrijker is de an-
dere constatering. De structuur van ieder van de negen delen bestaat uit een 
mozaïekpatroon van allemaal kleine secties, die soms maar de lengte van twee 
maten hebben. Onwillekeurig doet dit denken aan wat Tillich in zijn type vijf 
beschrijft over expressionisme: ‘it is marked by its dynamic character both in 
disruption and creation [...]. It is restless, yet points to eternal rest. [...] It breaks 
to pieces the surface of our own being and that of our World.’34 Messiaen breekt 
de (muzikale) wereld in veel kleine stukjes, die ieder uit verschillende muzikale 
en spirituele werelden komen, maar tegelijkertijd een eenheid vormen. Het 
schept vanuit de potentie van ‘lege’ kleurakkoorden, vult concreet in met par-
ticuliere teksten en melodieën, schuift achtergrondkleuren naar voren en on-
derbreekt zichzelf voortdurend. Zo ontstaat er een voortdurend mozaïek van 
perspectiefverschuivingen, waarbij de muziek steeds voort lijkt te komen uit 
anderssoortige religieuze ervaringen. Het voortdurend verschuiven van muzi-
kale en daarmee religieuze ervaring en de overvloed aan grensmomenten – de 
overgangen van de ene sectie naar de andere, aangegeven door een lege maat 
met een fermate – zorgen voor een effect van overweldiging, dat steeds speelt 
met de verhouding tussen de wereldwerkelijkheid en de eigen tijd van de mu-
ziek. De korte stiltes doen de luisteraar terugkeren naar de zintuigelijke werke-
lijkheid van de wereld, maar direct wordt de luisteraar weer meegetrokken in 
de klankwereld van het muziekstuk, waardoor de ervaring van beide werelden 
steeds verknoopt is. Het muziekstuk maakt deel uit van onze zintuiglijke wer-
kelijkheid en vormt niet (alleen) een eigenaardige wereld op zichzelf.
 Vanuit de muzikale narrativiteit gezien zijn er bovendien een continuïteit 
en een discontinuïteit tegelijkertijd waar te nemen. De continuïteit wordt ge-
vormd doordat sommige secties, zoals in Méditation II, worden voorbereid door 
de voorgaande. Zo bereiden de repeterende decrescendo-noten aan het eind 
van 1a het volume voor de zachte kleurakkoorden van 1b voor. Ook wijs ik hier 
op de spanningsopbouw, wanneer de gregoriaanse melodie een aantal keren 
wordt afgebroken (1a, 2a, 3a1), of qua volume naar de achtergrond raakt terwijl 
de muzikale bevrediging pas in 3a2 plaatsvindt als de vierde frase van de melo-
die ook wordt voltooid en deze tot een afgerond geheel brengt. Dit wordt bena-
drukt door een langzamer tempo en bovendien de toegevoegde harmonisatie 
eronder, terwijl die eerder ontbrak. Het stuk komt letterlijk tot rust, slechts on-
derbroken door de dissonante roep van de geelgors aan het eind, die verstoort, 
maar tegelijk de repeterende noten van het gregoriaans bevestigt. Deze dub-
belheid van onderbreking en schepping tegelijkertijd, is ook te vinden in de 
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lege maat aan het einde van iedere sectie. Ondanks dat er in de lege maat be-
halve noten ook rusttekens ontbreken, lijkt er toch stilte te worden veronder-
steld. Of misschien, gezien de notatie, een radicalisering van een eeuwigheid 
die verder gaat dan stilte, maar tegelijkertijd weer de achtergrond en potentie 
vormt – volgens de wijze van Tillichs type 2 – voor de volgende sectie. Er wordt 
immers letterlijk ruimte geschapen voor en na iedere sectie wanneer de klank 
wordt onderbroken door stilte.
 In ieder geval mag Messiaen misschien wel discursieve narrativiteit ontzegd 
worden, toch moeten we constateren dat het tijdsverloop en de volgorde wel 
degelijk een rol speelt. Actie en reactie, herhaling, spanningsopbouw, intensi-
vering en climax kunnen ook deze mozaïekstructuur niet ontzegd worden. Het 
zijn niet slechts losse plaatjes die geen samenhang vertonen.35 De narratieve 
opbouw is bepalend om als historisch kairos in te haken in het tijdsverloop van 
de wereld; gedurende het verloop van het stuk ontvouwt zich de affectieve re-
latie van de luisteraar met de muziek. Maar vooral is de logische narratieve op-
bouw een uitdrukking van de veelkleurige menselijke religieuze ervaring van 
ultieme diepte.

Conclusie : muziek met religieuze vormen

Wat levert het op als we Tillichs typologie van religieuze ervaring hanteren als 
interpretatiesleutel voor de mozaïekstructuur van Messiaens Méditations, afge-
zien van het feit dat Tillichs theorie vruchtbaar wordt gemaakt voor het begrij-
pen van muziek ? Het geeft een voorbeeld van hoe muziek kan functioneren 
als uitdrukkingsvorm van de religieuze dimensie in een religieus pluriforme 
wereld, die niet langer gebonden is aan de traditionele grote kerkelijke richtin-
gen van het westerse christendom. Tillichs brede religiebegrip is geschikt voor 
een dergelijke interpretatie, omdat hij uitgaat van de ultimate concern rondom 
de  ‘ultieme realiteit’ en ‘diepte’, zonder deze bij voorbaat confessioneel in te 
vullen. De ervaring van deze diepte drukt zich uit in kunst.
 Tillichs theorie sluit aan bij het vragende karakter van de zoekende mens. 
Het ‘antwoord’ zoeken wij in de uitdrukkingsvormen van het muziekstuk, die 
daar suggesties voor doen. Dit hoofdstuk vormde namelijk een voorbeeld van 
hoe Gadamers suggestiviteit als een positief gegeven kan worden beschouwd, 
omdat naast de vertrouwdheid juist de vreemdheid van het ‘andere’ een beroep 
doet om tot een toeëigening te komen. De overeenkomst tussen Gadamer en 
Tillich is namelijk, dat beiden beginnen bij de religieuze ervaring van de luiste-
raar. Ten slotte vraagt, behalve de hedendaagse seculiere uitvoeringspraktijk, 
ook de aard van de muziek om een bredere interpretatie dan alleen vanuit één 
traditie. Avant-garde-kunst vraagt ernaar vigerende systemen te doorbreken 
en steeds haar relatie met de toeschouwer/luisteraar op een nieuwe wijze te 
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bepalen. Zoals Gadamer zegt: ‘Es ist einer der Grundantriebe der modernen 
Kunst, daß sie den Abstand durchbrechen möchte, in dem sich eine Zuschauer-
schaft, eine Konsumentenschaft, ein Publikum gegenüber dem Werk der Kunst 
hält.’36 Tot welke duiding kom ik nu van deze mozaïekstructuur ?
 Tillich brengt ons via de religieuze ervaring op het spoor van vlakken en vel-
den in het muziekstuk, die worden gevormd door verschillende typen van de 
ervaring van religieuze diepte uit te drukken, die elkaar afwisselen, naar voren 
schuiven, beïnvloeden, tegenspreken, versterken, continueren en onderbreken. 
Zo beschreef ik de gregoriaanse frasen als een voorbeeld van het type erva-
ring van numineus realisme. De gestileerde vogelgeluiden drukken idealisme 
uit en de kleurakkoorden het mystieke type ervaring. Zij vormen als het ware 
de spirituele achtergrond die achter de concrete elementen aanwezig is, maar 
naar voren schuift in de partjes waar zij zelfstandig wordt en in langzame ak-
koorden evolueert. Het expressivistische type vond ik niet zozeer terug in het 
besproken tweede deel van de Méditations, maar wel in de snelle toccata-achtige 
passages elders in Messiaens orgelwerken. Het profetische type lijkt te ontbre-
ken, wat verklaard kan worden door het feit dat de theologia gloria overheerst en 
er geen sprake is van profetisch protest tegen de heersende wereldorde.
 De ruimte tussen de secties roept voortdurend vragen op naar de continue 
of juist discontinue verhouding tussen de klankvelden. Toch constateren we: 
achtergrond wordt tot voorgrond, potentie tot concrete gestalte, die wordt on-
derbroken door het onverwachte, maar later ook weer zijn voltooiing vindt. 
Door deze vormstructuur wordt de hoorder steeds aangesproken op verschil-
lende bewustzijnsniveaus van religieuze ervaring. Die verschuiving in niveaus 
vindt plaats doordat de gehanteerde vormen appelleren aan verschillende 
muzikale en spirituele ervaringswerelden. De aard van Messiaens werk vindt 
hierin aansluiting bij het brede religiebegrip dat ten grondslag ligt aan de ty-
pen van Tillich. Bovendien laat het werk van Messiaen zich interpreteren door 
een dergelijke theorie die oorspronkelijk toegepast is op de beeldende kunsten, 
omdat zijn muziek sterk beeldend van karakter is en uit religieuze vormen be-
staat.
 Al met al wil ik met Keym spreken van een ‘informational overload’37 die 
voor de hoorder ontstaat; een overweldiging die ontstaat door de voortdurende 
en snelle verschuiving van muzikale vorm en religieus perspectief. Er ontstaat 
een meerdimensionale religieuze ervaring. Tillichs theorie voegt een diepte-
dimensie toe aan de ervaring van de muziek. De muzikale gestalte evoceert er-
varing van diepte, die ontstaat in het spel tussen het muziekstuk en de luisteraar 
die met vragende interesse luistert. Het muziekstuk doet suggesties voor ant-
woorden, die vervolgens worden voltrokken in de pure subjectiviteit van de in-
dividuele luisteraar. Dat betekent niet, dat iedere willekeurige interpretatie mo-
gelijk is. De muzikale vorm is leidend in het appelleren aan religieuze ervaring, 
ook ten aanzien van de verhouding van de zintuiglijke wereldwerkelijkheid en 
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het transcendente, het hoofdthema van dit boek. Het surplus (hier: de religi-
euze ervaring) bevindt zich in de zintuiglijkheid zelf. Een voorbeeld wordt ge-
vormd door de overgangsmomenten tussen de secties, waar de luisteraar weer 
wordt losgelaten door de klank en terugkeert naar de wereldwerkelijkheid, om 
vervolgens weer in de eigen klankwerkelijkheid van het stuk getrokken te wor-
den. Zo wisselen in de luisterervaring de ideaaltypische klankwerkelijkheid en 
de wereldwerkelijkheid daarbuiten elkaar op onnavolgbare wijze af, wat leidt 
tot een sublieme ervaring van het ondetermineerbare. De muziek wordt tot 
een historisch kairos, omdat de overvloed aan grensmomenten tot een ervaring 
van overweldiging kan leiden, die de zintuiglijke wereldwerkelijkheid onlos-
makelijk met de eigen tijd van het muziekstuk verknoopt.
 Een ander voorbeeld van de verknoping van de eigen werkelijkheid die de 
klankgestalte van de muziek oproept en het tijdsverloop van de wereldwerke-
lijkheid (kloktijd), wordt gevormd door het aspect van een progressieve tijds-
ontwikkeling. Omdat Messiaens muzikale vormen aspecten van herhaling, 
groei en ontwikkeling bevatten, doorbreekt het presente karakter van zijn mo-
zaïekstructuur niet de progressieve tijdsontwikkeling. Omdat de klankvor-
men zich ontvouwen en op elkaar reageren in een voortdurende verschuiving 
van ervaringsniveau, leidt de muzikale vorm van de mozaïekstructuur tot een 
luisterervaring die zich gedurende de uitvoering van het werk intensiveert. Zo 
vormt de eendimensionale klankwereld een voor de luisteraar reële meerdi-
mensionale religieuze beeld- en ervaringsbeleving, waarbij men, om met Til-
lich te spreken, via het waarnemen van de vorm kan geraken tot de diepte van 
wat ons onvoorwaardelijk aangaat. Het stelt de luisteraar in staat een affectieve 
relatie met het muziekstuk aan te gaan, wat voor het stuk tegelijkertijd het aan-
knopingspunt of de inbedding vormt in het tijdsverloop van de concrete histo-
rische werkelijkheid. De eigen tijd van de muziek vormt zich doordat de klok-
tijd wordt getransformeerd, maar daarmee blijft ze altijd verknoopt met en 
afhankelijk van die kloktijd.
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Conclusie

‘Ein Kunstwerk hat immer etwas Sakrales an sich,’1 aldus Gadamer. Daarmee 
bedoelt hij niet te zeggen dat ieder kunstwerk religieus is. Nee, het sacrale be-
tekent hier dat een kunstwerk een transcendent karakter heeft, omdat het de 
alledaagse werkelijkheidservaring overstijgt. Zelf noem ik dit wel religieus, na-
melijk de religieuze dimensie van kunst. Ik denk dan aan de rol die kunst in een 
seculiere tijd krijgt toebedeeld als ‘hogere tijd’ die de alledaagse lege tijd inter-
punctie geeft, terwijl de rol van traditionele religies aan betekenis inboet. Wel 
beoog ik dan een zo breed mogelijk religiebegrip, als betrokkenheid op wat ons 
onvoorwaardelijk aangaat. De hoofdreden echter om van een ‘religieuze’ di-
mensie te spreken is de zintuiglijkheid als belangrijkste eigenschap van kunst, 
die als een sacramentele gestalte eeuwigheidswaarde draagt en tegelijk is inge-
bed in de tijdruimtelijkheid van de wereldwerkelijkheid. Daardoor kan kunst 
functioneren als gestalte die het transcendente in het zintuiglijke manifesteert.
 Met een dergelijke invulling van het religieuze doorbreek ik het traditionele 
spreken over religieuze muziek als muziek met een religieuze inhoud, die ver-
wijst naar iets hogers of diepers. Juist de ongelaagde klankmanifestatie zelf is 
het sacramentele. In de inleiding zagen we dat er in Argentinië niet wordt ge-
danst op een tango die tekst bevat, aldus een citaat van Gumbrecht. Dansen 
gaat alleen op de presente beweging van klank en niet op basis van een bete-
kenis die eerst tot ons moet komen. Want betekenis ontdekken kost tijd en de 
extatische dans heeft geen tijd voor bezinning, maar raakt eerder aan een er-
varing van een eeuwig ‘nu’. Op parallelle wijze wil ik de muziek van Messiaen 
als voorbeeld nemen van een ongelaagde muzikale ervaring in de concertzaal, 
waarbij de luisteraar direct betrokken raakt in de eigen werkelijkheid die het 
muziekstuk evoceert. Het gaat mij om de directe ervaring van de klank die zich 
manifesteert en niet om het zoeken van betekenis achter de muziek. Daarmee 
formuleer ik kritiek op de hermeneutische cultuur van het moderne concert-
leven en keer ik mij tegen de esthetische houding van de concertcultuur sinds 
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1800, waartegen ook Gadamer (esthetische Unterscheidung) en Goehr (separability 
principle) zich keren. Ik zoek echter het alternatief in bovengenoemde opvat-
ting van muziek als religieuze dimensie. Messiaens muziek is gekozen, omdat 
hij een duidelijk voorbeeld is van een verschuivend transcendentiebegrip in de 
twintigste eeuw, waarin de verhouding tussen het religieuze van de muziek en 
de seculiere concertcultuur voortdurend aan de orde is.
 De klankmanifestatie als religieuze dimensie werd in dit boek uitgewerkt 
aan de hand van de verhouding tussen het muziekstuk en haar context. Dat 
gebeurde in drie delen, waarin denkconcepten van Von Balthasar, Taylor en 
Gadamer worden toegepast op muziek.

Het eerste deel presenteerde een ontologie van de muziek. Hier was de ver-
houding van het ‘hogere’ dat de muziek articuleert met de zintuiglijke wer-
kelijkheid aan de orde. Het muziekstuk werd begrepen vanuit Von Balthasars 
schoonheidsbegrip, dat zich richt op de ‘schoonheid’ van openbaringsgestal-
ten (Gestalt). Dit schoonheidsbegrip is een transcendentaal schoonheidsbegrip, 
waardoor het potentieel voor alle zijnden geldt. Daarom is het ook van toe-
passing op muziek. Vanwege deze ‘brede’ transcendentale inzet zie ik muziek 
niet als artistiek-esthetisch kunstobject, maar als klankgestalte. Von Balthasars 
gestaltebegrip is gebaseerd op de christologie, waarbij God incarneert in een 
zintuiglijke aardse vorm. Als het muziekstuk als gestalte wordt gezien gaat 
het niet langer om het religieuze gehalte als muzikale inhoud, maar om de ge-
stalte als theologische categorie. De muziek verwijst dan niet naar het ‘hogere’, 
zoals een teken of symbool, maar zij is het overstijgende, dat zich onmiddel-
lijk manifesteert in de zintuiglijke werkelijkheid. Het surplus bevindt zich in 
het waarneembare zelf. De eigen klankwereld van het muziekstuk is integraal 
deel van de wereldwerkelijkheid en staat er niet los van. Hoewel Von Baltha-
sar met zijn transcendentale inzet traditioneel katholiek blijft denken, is er een 
overeenkomst met de postmoderne filosoof Gumbrecht waar te nemen, die de 
‘betekeniscultuur’ van de westerse hermeneutiek wil aanvullen door een ‘pre-
sentiecultuur’ te benadrukken. Gumbrecht richt zich op het woord epifanie, dat 
evenals Von Balthasar de incarnatie centraal zet. Het brood betekent niet het li-
chaam van Christus na de transsubstantiatie, maar is het. Het niet-verwijzende 
karakter van de manifestatie is geen manco, maar vormt juist de positiviteit dat 
het zintuiglijke grond is van de sacramentele werkelijkheidservaring.
 Behalve over de ontologie van het muziekstuk, zegt Von Balthasars begrip 
gestalte iets over de verhouding tussen subject en object, tussen muziekstuk en 
luisteraar. Weer is hier de christologie bepalend. De godservaring van Christus 
heeft betrekking op zowel subject (Christus) als object (God). Het subjectieve 
en objectieve moment in de religieuze ervaring smelten zo samen. Voor de 
esthetiek is dat belangrijk, omdat er geen kloof is tussen object (muziekstuk) 
en subject (luisteraar), maar beide op elkaar betrokken zijn, doordat  beider 

Definitief.indd   189Definitief.indd   189 08-05-2014   09:38:0908-05-2014   09:38:09



190

 existentie in de historiciteit van de wereldwerkelijkheid is verankerd. Muziek-
stukken worden niet louter vanuit een gedistantieerde houding verstaan vanuit 
het conceptuele verstaan van ‘kunst’ als esthetische categorie, maar het mu-
ziekstuk grijpt als een historisch kairos in in de meest concrete werkelijkheids-
ervaring van de luisteraar. Muziek is klank die tussen alle geluiden van de we-
reld op de voorgrond treedt en voegt iets ongekends en onomkeerbaars toe aan 
de aurale ervaring van de luisteraar en daarmee aan zijn existentiële ervaring.
 Het begrijpen van gestalten als openbaringsgestalten vindt bij Von Baltha-
sar altijd plaats vanuit een gelovige aanschouwing. Dat is het sterke en tege-
lijkertijd het zwakke punt van zijn denken. Aan de ene kant namelijk omvat 
de epistemologie de ontologie. Niets wordt als absoluut opgevat, maar de din-
gen worden altijd ‘gezien als’, vanuit een bepaalde wijze van aanschouwen. Dat 
zien we bij Gadamer terug. Maar ook in het licht van de seculiere tijd geeft dat 
mogelijkheden, omdat de perceptie van luisteraars in een levensbeschouwe-
lijk pluriforme wereld sterk uiteenloopt. Daarvoor moet wel de subjectieve 
kant (de waarneming) bij Von Balthasar worden opgerekt, want – en dat vormt 
de zwakke kant van zijn standpunt – vasthouden aan een exclusief christelijk 
openbaringsbegrip wordt onhoudbaar in de seculiere tijd.
 Aan de hand van typen van het muzikaal sublieme van Brillenburg Wurth 
wordt concreet hoe muziekstukken kunnen worden verstaan vanuit het gestal-
tebegrip. Zij richt zich namelijk op de formele kant van de muziek, wat leidt 
tot een parallel spreken over het religieuze van de muziek. In het Prière du Christ 
manifesteert zich een transcendentie doordat de klank zichzelf transformeert 
in een presente stilte. Het sublieme geldt hier als paradoxale categorie van het 
schone. Dit is het eerste voorbeeld van hoe muziek in staat is het zintuiglijke 
te transformeren door middel van klank. De paradoxale gestalte van stilte is 
intrinsiek deel van de klank van de wereldwerkelijkheid en niet een tegenover. 
Ook in het Transports de Joie wordt het onbekende, het vreemde, deel van de 
wereldwerkelijkheid. Dat gebeurt niet doordat het stuk verwijst naar een on-
bekende God, maar omdat het het onbekende zelf manifesteert. De muzikale 
vormen vormen zelf het onbepaalde. In de Méditations sur le Mystère de la Sainte 
Trinité wordt met name de alledaagse tijdsopvatting doorbroken, doordat er 
een hybride vorm van lineaire tijd (opeenvolging van secties) en circulaire tijd 
(korte eenheden zonder logische narrativiteit) wordt gemanifesteerd. Door de 
tijdservaring op deze manier door middel van klank en ritme te transformeren, 
ontstaat er een tijdloos moment van ‘nu’ in de tijdelijke werkelijkheid. Ener-
zijds manifesteert zich het tijdloze, tegelijkertijd kan het zich ontvouwen door-
dat het als een historisch kairos een aanknopingspunt heeft in de tijd.
 Voor de verhouding tussen de eigen tijds- en klankwerkelijkheid die het mu-
ziekstuk oproept en haar context, maakt dit eerste deel duidelijk dat muziek in 
staat is immanente klank te transformeren tot het transcendente door zelf ge-
heel en al deel te zijn van de zintuiglijke aardse werkelijkheid.
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De verhouding van het muziekstuk en haar context werd in het tweede deel 
concreet opgevat als de context van de concertzaal, als voorbeeld van een mo-
derne sociale en democratische ruimte. Taylor beschrijft hoe deze publieke 
ruimtes tot stand kwamen in de moderne cultuur. Door het nova-effect op re-
ligieus vlak sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw, hebben zich meerdere 
reële alternatieven voor het traditionele westerse christelijke geloof gevormd 
in het moderne humanisme en anti-humanisme. In deze levensbeschouwe-
lijk pluriforme wereld, waarin het besef van transcendentie verschuift, zoekt 
Taylor naar nieuwe religieuze wegen, die zoeken naar een spirituele en mo-
rele transformatie. Hij vat dat samen in de term ‘vierde weg’, of ‘de weg van de 
maximale aanspraak’. Dit is een voortdurend nieuw te vormen weg die aan de 
ene kant een externe transcendentie veronderstelt, maar tegelijkertijd de am-
biguïteit van de wereldlijke bestaanswerkelijkheid niet wil ontkennen. Dit kan 
plaatsvinden door middel van de ‘subtiele talen’ van de kunsten. Deze vierde 
weg wil breken met het moderne zelfbesef, dat gekenmerkt wordt door de op-
vatting van het individu als ‘omsloten identiteit’ en tegelijkertijd door een we-
reldopvatting van een ‘open kosmos’. Ik paste dit toe op hoe de concertcultuur 
sinds 1800 muziekwerken verstaat vanuit het werkconcept als kunstwerken 
met een ‘omsloten identiteit’. Het verstaan van muziekstukken als religieuze 
dimensie breekt door dit conceptuele verstaan heen en vormt een voorbeeld 
van hoe muziek een vierde weg kan vormen.
 In hoofdstuk 4 liet ik zien hoe muziek als een dergelijke ‘subtiele taal’ ge-
hoord kan worden. Stoker neemt evenals Taylor zijn uitgangspunt in de levens-
beschouwelijk pluriforme moderniteit. Van daaruit geeft hij een aantal hand-
reikingen om kunstwerken nader te duiden aan de hand van typen, ontleend 
aan de verschuivende transcendentieopvatting. Ook deze verstaanstypen ne-
men het formele aspect als uitgangspunt om nader ingevuld te worden. We 
gingen hier een stap verder dan in het eerste deel, omdat de vraag niet langer 
was of muziek een religieuze dimensie kon vormen, maar vooral hoe ze dat 
deed. Op verschillende wijze doen de vormaspecten van de verschillende mu-
ziekstukken suggesties voor een verstaan van de muziek als articulatie van het 
transcendente. Messiaens vroege werk Diptyque definieerde ik als immanent 
transcendent, omdat er muzikaal gezien een eenheid is tussen de eeuwigheid 
en de aardse werkelijkheid, die de koof tussen beide overstijgt. Dit geldt op het 
inhoudsniveau van het kunstwerk. Maar ook voor het ontologisch verstaan 
gaat deze immanente transcendentie op, zoals ik in deel 1 uitlegde dat het over-
stijgende altijd deel uitmaakt van de zintuiglijke werkelijkheid en eruit voort-
komt. Het aanknopingspunt van het transcendente ligt juist in het immanente. 
Omdat ieder muziekstuk de homogene, lege tijd op zijn eigen wijze interpunc-
teert door middel van klank en ritme, illustreert deze typologie van Stoker hoe 
Taylors vierde weg als ‘hogere tijd’ verstaan kan worden. Behalve de imma-
nente transcendentie bij Messiaen zagen we Xenakis als voorbeeld van radicale 
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immanentie en Pärt als voorbeeld van transcendentie als alteriteit. Allen mani-
festeren op een andere wijze een eigen tijdservaring, die de kloktijd overstijgt. 
Allen doen zij op een andere wijze een suggestie hoe het overstijgende zich ver-
houdt tot het immanente.

In het derde deel wordt het thema van de muziek en haar context uitgelegd 
door middel van de affectieve relatie van het muziekstuk met de luisteraar. Ga-
damers hermeneutiek van horizonversmelting geeft de relatie tussen tekst en 
lezer, kunstobject en kunstbeschouwer, weer als een relatie van wederzijdse be-
trokkenheid en beïnvloeding. Daarmee keert hij zich tegen de esthetische on-
derscheiding van de negentiende-eeuwse concertcultuur, die een distantie tus-
sen muziekstuk en luisteraar met zich meebrengt. Bij hem wordt juist de kloof 
tussen beide opgevuld. Hij legt de betrokkenheid tussen subject en object uit 
aan de hand van zijn spelmetafoor. De structuur van het spel (het object) neemt 
de leiding voor het verloop van het spel, nadat het subject het spel in gang heeft 
gezet. Vertaald naar de muzikale ervaring ligt ook hier een nadruk op de vorm, 
die bij ieder muziekstuk – of zelfs bij iedere uitvoering – uniek is. De kloof tus-
sen subject en object wordt vooral gedicht door het gegeven dat tijdservaring 
een ‘gevulde tijd’ is. Gadamer ziet de afstand in tijd of de afstand die wordt ver-
oorzaakt door onbekendheid met de tekst niet als een leegte. De vreemdheid 
tussen beide is juist een positieve voorwaarde voor het proces van toe-eigening. 
Ik vertaalde echter het begrip van ‘gevulde tijd’ naar het niveau van de uitvoe-
ringstijd van het muziekstuk. Als een articulatie van ‘hogere tijd’, zoals we dat 
bij Taylor tegenkwamen, vult de klank van het muziekstuk de leegte van de al-
ledaagse tijd en geeft er interpunctie aan. In aanvulling op  Taylor echter beziet 
Gadamer de tijdservaring in relatie tot de luisteraar, bij wie het Vorverständnis 
vanuit de eigen (door tijd bepaalde) leefwereld een existentiaal is. Dat maakt de 
tijdservaring tot een voorwaarde en noodzakelijk aanknopingspunt om tot een 
toe-eigeningsproces te komen; de kloof tussen object en subject is gevuld met 
tijd als positief gegeven. In het toeëigeningsproces speelt namelijk behalve de 
Wirkungsgeschichte van het muziekstuk ook de leefwereld van de luisteraar mee. 
Het aanknopingspunt ligt in het door tijd bepaalde aspect van doorgaande tra-
ditie als zichzelf herinnerende geschiedenis. Maar omdat er in een seculiere tijd 
minder affiniteit is met de traditionele religies, benadruk ik de ‘vreemdheid’. 
Tegelijkertijd is er echter sprake van ‘vertrouwdheid’. Die wordt gevormd door 
het gegeven dat het muziekstuk fenomenologisch deel is van de zintuiglijke 
ervaringswerkelijkheid waar de luisteraars zelf existentieel deel van is. Het niet-
fysieke klanklichaam van het muziekstuk is daarmee niet een ‘tegenover’ uit 
een andere wereld, maar manifesteert zich in de vertrouwde ervaringswereld, 
als klank die op de voorgrond treedt. In de ervaring van toe-eigening, ook wel 
horizonversmelting, verwerkelijkt zich de waarheid in het schone, zoals ook 
Von Balthasar liet zien.
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 Het slothoofdstuk gaf een voorbeeld van hoe de horizonversmelting in zijn 
werk gaat. Vanuit het artikel van Tillich over kunst en ultieme realiteit werd 
deel II uit de Méditations van Messiaen begrepen vanuit vijf typen van religieuze 
ervaring waarvan kunst uitdrukking kan zijn. Expressie lijkt een ander begrip 
dan manifestatie, tenzij we Gumbrechts correctie toepassen, dat het om de 
substantie van de expressie en de vorm van de expressie samen gaat. Vorm en 
inhoud wilden we immers verstaan als een onreduceerbare eenheid. Het meest 
opvallende aspect uit Méditation II wordt gevormd doordat Messiaen de klank-
wereld in stukken breekt. Deze eigenschap van de mozaïekstructuur, een ogen-
schijnlijk onsamenhangend geheel van losse coupures, komt overeen met Til-
lichs beschrijving van expressiviteit: ‘it breaks to pieces the surface of our own 
being and that of our World.’ De klankwereld van de muziek overstijgt steeds 
alle wijzen van conceptueel verstaan en wijst nieuwe wegen en denkmogelijk-
heden in de wereldwerkelijkheid. De meest fundamentele van Tillichs typen 
van religieuze ervaring is de sacramentele. Deze geeft een numineus realisme 
aan die present is in concrete objecten, personen en gebeurtenissen. Dit geldt 
ook voor muziekstukken, opgevat als klankmanifestatie. In de positiviteit van 
hun formele gegevenheid wordt datgene gearticuleerd wat ons onvoorwaarde-
lijk aangaat.

Samenvattend zien we dat het muziekstuk anders opgevat kan worden dan 
vanuit de gedistantieerde houding van het separability principle (of de esthetische 
onderscheiding) van de concertzaalcultuur. Het muziekstuk is ongelaagd en 
direct en manifesteert zo een andere wereld, die wordt ontvouwd in onze wer-
kelijkheid en eruit voortkomt. Door middel van klank en ritme transformeert 
zij tijdservaring tot een ervaring van hogere tijd. Omdat dat via het zintuig-
lijke gebeurt, noem ik dat de sacramentele of religieuze dimensie van muziek. 
Deze dimensie benadrukt het werkelijkheidskarakter van het gemanifesteerde 
en keert zich tegen een vorm van religieuze projectie. Muziek treedt als klank-
structuur op de voorgrond tussen alle andere geluiden uit de wereld. Verschil-
lende typologieën laten ons zien hoe klankgestalten de grenzen tussen het 
immanente en transcendente steeds op een andere manier articuleren en ho-
mogene lege tijd interpuncteren. Dat vraagt in een religieus pluriforme wereld 
om een breed religiebegrip. Maar juist in een seculiere tijd kan muziek als een 
weg van de maximale aanspraak gelden, die ons in zijn eigen subtiele taal iets 
toont dat het alledaagse transcendeert. Daarvoor moet muziek in de concert-
zaal verstaan worden als klank die tevoorschijn komt tussen het ritselen van 
programmaboekjes en partituren, kuchende mensen, schuivende en meetik-
kende schoenen en de geur van houten instrumenten of van de schoonmaak-
middelen van ontsmette stoelen in de gestofzuigde zaal: integraal deel van 
onze zintuiglijke werkelijkheid.
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194 i n l e i d i n g

1 Het concert vond plaats in de Kathedrale 
Basiliek Sint-Bavo in Haarlem en werd 
uitgevoerd door organist Willem Tanke. De 
toelichting was van de hand van de organist. 
Dezelfde toelichting werd later dat jaar 
gebruikt bij een concert van Olivier Latry, die 
in het kader van het Internationaal Orgelfes-
tival Haarlem 2008 in dezelfde kerk hetzelfde 
werk speelde.

2 Dit beeld werk ik uit in: O. Reitsma, ‘Het 
werkelijkheidskarakter als religieuze 
dimensie van de muziek’, in: O. Reitsma, 
R. van Gerwen, M. De Munck, Muziek ervaren: 
Essays over muziek en filosofie, Budel: Damon, 
2014, 76-95.

3 Van Gerwen waardeert dat juist positief 
en zegt dat muziek het beste tot haar recht 
komt wanneer zij als kunst wordt beleefd, 
R. van Gerwen, ‘Muziek als een kunst’, in: 
O. Reitsma, R. van Gerwen, M. De Munck, 
Muziek ervaren, Budel: Damon, 2014, 41-57.

4 Messiaen heeft zijn compositorische 
uitgangspunten systematisch uiteengezet 
in: O. Messiaen, The technique of my musical 
language (transl. J. Satterfield) (2 Vol’s: I. 
Text, II. Musical Examples), Paris: Alphonse 
Leduc, s.a.; en in: O. Messiaen, Traité de 
Rythme, de couleur, et d’ornitologie (Tomes 1-7), 
Paris: Leduc, 1994-2002. Ook zijn enkele 
lezingen gepubliceerd, zoals: O. Messiaen, 
Lecture at Notre-Dame: An Address presented 

at Notre-Dame Cathedral in Paris, December 4, 
1977 (transl. T. J. Tikker), Paris: Alphonse 
Leduc, 2001. Daarnaast zijn er interviews 
gepubliceerd, zoals: A. Rößler, ‘Entrentiens 
avec Olivier Messiaen’, in: Jeunesse et Orgue 
58 (1984), en in: C. Samuel, Permanences 
d’Olivier Messiaen: Dialogues et commentaires, 
Arles: Actes Sud, 1999. Tot slot worden de 
partituren van de in dit boek besproken 
composities voorafgegaan door explicite-
rende voorwoorden. Ook Milsom erkent dat 

‘Few composers in history have more fully 
documented the ideas that lie behind their 
music – or, more accurately, the extramusical 
ideas they regard as relevant to the audience 
of their works – than did Olivier Messiaen.’ 
Hoewel hij zich erover verwondert: ‘He also 
tells us that the cycle [Les corps glorieux, AR] 
was composed ‘in sight of the Lac de Laffrey 
and the mountain of the Grand Serre’, as if 
landscape too helped to shape his conception 
of the music, and the idea of that landscape 
might be useful to his audience,’ J. Milsom, 

‘Organ Music I’, in: P. Hill (ed.), The Messiaen 
Companion, London/Boston: Faber and Faber, 
1995, 51-71, 51, cf. 53, 62.

5 We vinden dit bijvoorbeeld bij: A. Rößler, 
Zur Interpretation der Orgelwerke Messiaens, 
Duisburg: Gilles & Francke Verlag, 1978; en 
bij: H. Halbreich, Olivier Messiaen (Collection 

‘Musiciens d’Aujourhui’), Paris: Fayard, 
1980; en ook in: P. Hill (ed.), The Messiaen 
Companion, London/Boston: Faber and Faber, 
1995.

Noten
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6 Dit wordt in hoofdstuk 3 uitgelegd aan de 
hand van Taylor.

7 H. U. Gumbrecht, Production of Presence: What 
Meaning Cannot Convey, Stanford CA: Stanford 
University Press, 2004, 108v.

8 De reden dat ik tekstgebonden muziek 
buiten beschouwing laat, is ingegeven 
door het feit dat we dan over een andere 
verhouding tussen vorm en inhoud spreken 
dan bij instrumentale muziek. Het eerste 
hoofdstuk, waar voor een eenheid van vorm 
en inhoud wordt gepleit, zou dan kunnen 
worden misverstaan, omdat dit met het 
oog op instrumentale muziek van Messiaen 
bedoeld is.

9 Ik wijs op deze plaats op het boeiende 
artikel van Marlies De Munck over muzikale 
participatie, waar zij zegt: ‘Niet enkel in 
mystieke of magische praktijken maar in 
alle contexten waar muziek als betekenisvol 
wordt ervaren, is [...] een cruciale dynamiek 
van participatie en engagement aanwezig,’ 
M. De Munck, ‘Muziek en mystiek: naar 
een filosofie van muzikaal engagement’, in: 
O. Reitsma, R. van Gerwen, M. De Munck, 
Muziek ervaren, Budel: Damon, 2014, 58-75, 73v.

10 Een dergelijke betekenis-opvatting met 
betrekking tot religieuze muziek blijkt ook 
uit de ondertitel van het boek: M. Hoondert, 
e.a. (red.), Elke muziek heeft haar hemel: De 
religieuze betekenis van muziek, Budel: Uitgeverij 
Damon, 2009.

11 Een duidelijk historisch voorbeeld van 
de hermeneutische discussie omtrent 
religieuze muziek, wordt gevormd door 
Schleiermacher, die kiest voor een ‘Gehaltsäs-
thetik’ in plaats van een ‘Inhaltsästhetik’, 
G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981, 
134. In dit licht zou ik mijn eigen benadering 
bij voorkeur een ‘Gestaltsästhetik’ noemen, 
aansluitend bij Von Balthasar (zie hoofd-
stuk 1).

12 Met Benson geef ik de voorkeur aan de 
oudere term muziekstuk (‘piece of music’) in 
plaats van een muziekwerk (‘musical work’), 
dat te veel de connotaties van een autonoom 
en afgesloten geheel draagt. In iedere 
nieuwe uitvoering wordt steeds een deel 
(stuk) van de identiteit van het muziekstuk 
verwerkelijkt. Hij stelt dit in navolging van 

Gadamer, bij wie het verstaan van de tekst 
(of het kunstwerk) nooit voltooid is, maar in 
iedere confrontatie tussen object en subject 
opnieuw tot stand wordt gebracht, B. E. 
Benson, The Improvisation of Musical Dialogue: 
A Phenomenology of Music, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003, 132. In 
hoofdstuk 5 komt dit nader aan de orde.

13 Het thema van de toeschouwer die 
medespeler wordt, komt in hoofdstuk 5 aan 
de orde als deel van de spelmetafoor van 
Gadamer.

14 Ik erken weliswaar dat het karakter van 
de ruimte waarin men luistert grote invloed 
heeft op de luisterervaring, maar dat gegeven 
laat ik in dit boek terzijde. De uitvoering 
in de contemporaine concertante context, 
zoals de voorbeelden uit het begin van deze 
inleiding, is hier leidend.

15 Van Maas werkt de term dorsaliteit uit 
om de luisterervaring te beschrijven als een 
ervaring die ook ‘van achteren’ komt en 
niet alleen faciaal is, S. van Maas, Wat is een 
luisteraar ?: reflectie, interpellatie en dorsaliteit 
in hedendaagse muziek [oratie Universiteit 
Utrecht], 2009.

16 Graham noemt de aurale ervaring als 
‘exploration of sound’ deel van de existentiële 
ervaring überhaupt, G. Graham, Philosophy of 
the Arts: An Introduction to Aesthetics (3rd ed.), 
New York: Taylor & Francis, 2005, 97.

17 G. van der Leeuw, Wegen en Grenzen (2de 
dr.), Amsterdam: H. J. Paris, 1948, 4v. Cf. M. 
Barnard, De dans kan niet sterven: Gerardus van 
der Leeuw (1890-1950) herlezen, Zoetermeer: 
Meinema, 2004, 58. Van der Leeuw ontwik-
kelde dit fenomenologiebegrip onafhankelijk 
van het internationale wijsgerige discours 
over fenomenologie waarin Husserl leidend 
was.

18 Tonen versta ik in dit boek niet alleen in 
de betekenis van ‘laten zien’, maar ook als 

‘verklanking’; anders gezegd: als klinkende 
Darstellung.

19 Deze terminologie ontleen ik aan het 
artikel: P. Tillich, ‘Art and Ultimate Reality’, 
in: D. Apostolos-Cappadona (ed.), Art, 
Creativity, and the Sacred: An Anthology in 
Religion and Art, New York: The Continuum 
Publishing Company, 2001, 219-235.

20 Anderen zeggen dat dit transcendente 
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het muziekwerk overstijgt als een verzadigd 
fenomeen, zoals: S. van Maas, Doorbraak en 
idolatrie: Olivier Messiaen en het geloof in muziek, 
Delft: Uitgeverij Eburon, 2003, 251-302. Dit is 
verwant aan Gadamers mimesisbegrip, dat in 
hoofdstuk 5 aan de orde komt. Ik ga daarin 
mee. Hier wil ik slechts betogen dat er een 
direct aanknopingspunt is tussen het overstij-
gende en het zintuiglijke dat het present stelt.

21 Graham spreekt over ‘foregrounding of 
sound’, Graham, Philosophy of the Arts, 96.

22 Dit ontleen ik impliciet aan Tillich, die 
zijn brede religiebegrip baseert op de ultimate 
concern, ofwel ‘datgene wat ons onvoor-
waardelijk aangaat’. Tillich heeft de latere 
ontwikkeling van secularisatie en religieuze 
pluriformiteit en fragmentarisering vanaf 
de jaren zestig van de twintigste eeuw niet 
meegemaakt en denkt daardoor nog sterk 
vanuit de traditionele grote religies. Toch 
is bij hem al een neiging tot een open en 
breed religiebegrip waar te nemen. Een korte 
weergave van zijn opvatting van religie en 
cultuur als betrokkenheid op het ultieme is te 
vinden bij: W. Stoker, Kunst van hemel en aarde: 
Het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en 
Kiefer, Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2012, 
25-28. In hoofdstuk 6 komt Stokers brede 
religiebegrip aan de orde: ‘the experience 
of or reference to the absolute or the uncon-
ditional in different areas, such as philo-
sophy, theology, art, and politics,’ W. Stoker, 

‘Culture and Transcendence: A Typology’, 
in: id. & W. L. Van der Merwe (eds.), Culture 
and Transcendence: A Typology of Transcendence, 
Leuven/Paris/Walpole MA: Peeters, 2012, 
5-26, 5.

23 Eenzelfde uitgangspunt zie ik in 
Cobussens ondertitel van Thresholds: 
Rethinking Spirituality through Music. Hoewel 
hij het klassieke begrip van religie radicaal 
verwerpt en over spiritualiteit spreekt, maakt 
hij duidelijk dat muziek als zodanig een 
spiritueel karakter heeft, doordat het een 
grensovergang is, M. Cobussen, Thresholds: 
Rethinking Spirituality Through Music, 
Aldershot/Burlington: Ashgate, 2008.

24 Gadamer spreekt over de ‘sacraliteit van 
het kunstwerk’. Daarmee bedoelt hij dat 
ieder kunstwerk zich in zekere zin ‘tegen het 
profane keert’, H.-G. Gadamer, Wahrheit und 

Methode: Grundzüge einer philosophischen Herme-
neutik (Gesammelte Werke Bd. 1: Hermeneutik 
I), Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
1990, 155, 156.

25 Hermsen spreekt over ‘kloktijd’ tegenover 
‘ware tijd’, J. J. Hermsen, Stil de tijd: Pleidooi voor 
een langzame toekomst (3de dr.), Amsterdam/
Antwerpen: Arbeiderspers, 2010, 12.

26 Begbie, Theology, Music and Time, 64.
27 A. Hamilton, Aesthetics & Music (2nd pr), 

London/New York: Continuum, 2008, 114v., 
cf 106, waar Hamilton het wezen van de 
muziek definieert als ‘an art of performance’. 
Ook Begbie maakt een vergelijkbare keuze 
en verwerpt daarmee het werk-concept, J. S. 
Begbie, Theology, Music and Time, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000, 9, 28.

28 Hoondert (red.), Elke muziek heeft haar 
hemel.

29 Onder meer door de auteurs in: R. Sholl 
(ed.), Messiaen studies, Cambridge [etc.]: 
Cambridge University Press, 2007; en in: 
A. Shenton (ed.), Messiaen the Theologian, 
Farnham/Burlington: Ashgate Publishing, 
2010; P. Hill & N. Simeone, Messiaen, New 
Haven/London: Yale University Press, 2005; 
S. Broad, Recontextualising Messian’s Early 
Career, (2 Vol’s: 1. Text; 2. Appendices) [DPhil 
Thesis, University of Oxford], 2005.

30 Een belangrijk werk om Messiaens 
muziek te bestuderen vanuit het perspectief 
van de maker is: O. Messiaen, Musique et 
couleur: nouveaux entrentiens avec Claude Samuel, 
Paris: Belfond, 1986.

h o o f d s t u k  1

1 ‘Diepte’ ontleen ik aan Tillichs brede religie-
begrip. Crockett beschrijft Tillichs religie-
opvatting als ‘diepte-aspect van de cultuur’: 
‘to ask about the significance of anything 
in an ultimate or fundamental sense is to 
ask a theological question’ en ‘our ultimate 
concern is that which determines our being 
and non-being’, C. Crockett, A Theology of the 
Sublime, London/New York: Routledge, 2001, 
1, 10, cf. 102v.

2 Van Maas benoemt dit als volgt: ‘het christe-
lijke moment in muziek wordt gedefinieerd 
ten koste van muziek,’ S. van Maas, Doorbraak 
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en idolatrie: Olivier Messiaen en het geloof in 
muziek, Delft: Uitgeverij Eburon, 2003, 116.

3 H. U. von Balthasar, ‘In Retrospect’, in: 
J. Riches (ed.), The Analogy of Beauty: The 
Theology of Hans Urs von Balthasar, Edinburgh: 
T&T Clark, 1986, 194-221, 195.

4 ‘Zweckmäßigkeit ohne Zweck’, I. Kant, Kritik 
der Urteilskraft (hrsg. K. Vorländer), Hamburg: 
Meiner, 1974, o.m. § 15.

5 H. U. von Balthasar, Herrlichkeit: Eine 
theologische Ästhetik (Bd. 1: Schau der Gestalt), 
Einsiedeln: Johannes Verlag, 1961, 584v.

6 H. U. von Balthasar, ‘Offenbarung und 
Schönheit’, in: idem, Verbum caro: Skizzen zur 
Theologie I, Einsiedeln: Johannes Verlag, 1960, 
100-134, 112v.

7 T. Norris, ‘The Symphonic Unity of His 
Theology: An Overview’, in: B. McGregor 
o.p. & idem (ed.), The Beauty of Christ: An Intro-
duction to the Theology of Hans Urs von Balthasar, 
Edinburgh: T&T Clark, 1994, 213-252, 213.

8 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 585.
9 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 58.
10 Cf. M. A. McIntosh, ‘Christology’, 

in: E. T. Oakes s.j. & D. Moss (eds.), The 
Cambridge Companion to Hans Urs von Balthasar, 
Cambridge: Cambridge University Press, 
2004, 24-36, 24.

11 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 146.
12 Von Balthasar, ‘Offenbarung und 

Schönheit’, 124.
13 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 419.
14 Ibid., 585.
15 Het concilie van Chalcedon 451 stelde de 

tweenaturenleer vast, waarbij de menselijke 
natuur en de goddelijke natuur verenigd 
waren in de ene persoon van Christus. 
Enerzijds onvermengd en onveranderd 
(tegenover het monofysitisme, dat slechts 
één natuur in Christus erkent), anderzijds 
ongescheiden en ongedeeld (tegenover de 
Nestorianen, die de beide naturen van elkaar 
scheiden), cf. A. Adam, Lehrbuch der Dogmen-
geschichte (Bd. 1: Die Zeit der Alten Kirche), 
Gütersloh: Güterslower Verlaghaus (Gerd 
Mohn), 1965, 334-339.

16 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 224vv.
17 Het betreft hier niet de esthetische 

ervaring in de strikte zin van kunst of 
schoonheid, zoals in de negentiende-eeuwse 
esthetica, maar de ervaring van de gehele 

werkelijkheid. De esthetische ervaring vormt 
bij Von Balthasar namelijk de basis voor de 
gehele werkelijkheidservaring als zodanig.

18 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 225.
19 Ibid., 419.
20 Ibid., 626.
21 Ibid., 149.
22 Ibid., 169vv.
23 Dit aspect van ervaring komt in 

Gadamers hermeneutiek (hoofdstuk 5) 
opnieuw aan de orde. Bij hem smelten de 
horizonten van subject en object samen in 
de esthetische ervaring.

24 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 164.
25 Ibid., 515vv.
26 Ibid., 522v.
27 Ibid., 349-352, 516, 543.
28 Ibid., 553-560.
29 Ibid., 424-444.
30 Ibid., 427.
31 Ibid., 18-26.
32 Ibid., 146, 419; Von Balthasar, ‘Offen-

barung und Schönheit’, 124.
33 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 418.
34 De subjectiviteit is geenszins een negatief 

gegeven, maar is een vaste component, die 
gegeven is met de ervaring. In hoofdstuk 5 
keert dit terug, waar Gadamer laat zien dat 
de subjectieve leefwereld existentieel deel is 
van alle verstaan, door middel van het (vaak 
onbewuste) Vorverständnis.

35 Von Balthasar scheidt zijn eerste deel 
van Herrlichkeit in twee delen, de ‘Subjektive 
Evidenz’, 123-410 en de ‘Objektive Evidenz’, 
413-657; cf. Von Balthasar, ‘Offenbarung und 
Schönheit’, 122.

36 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 349-352.
37 Cf. O. Reitsma, ‘Schoonheid als mysterie: 

Hans Urs von Balthasars theologische 
esthetiek’, in: W. Stoker & O. Reitsma (red.), 
Kunst en Religie, ’s-Hertogenbosch: Mathesis, 
2011, 21-36.

38 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 476.
39 H.-E. Bahr, Poeiesis: Theologische Unter-

suchung der Kunst, Stuttgart: Evangelisches 
Verlagswerk, 1961, 76-88.

40 E. T. Oakes s.j. & D. Moss, ‘Introduction’, 
in: idem (eds.), The Cambridge Companion 
to Hans Urs von Balthasar, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004, 1-8, 3.

41 Bahr, Poeiesis, 54-62.
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42 Een denker als Jüngel voltrekt dit door 
schoonheid als een puur aards gegeven te 
zien, dat eschatologisch moet sterven ten 
gunste van de waarheid, E. Jüngel, ‘“Auch das 
Schöne muß sterben”: Schönheit im Lichte 
der Wahrheit. Theologische Bemerkungen 
zum ästhetischen Verhältnis’, in: idem, 
Wertlose Wahrheit: Zur Identität und Relevanz 
des christlichen Glaubens (Theologische Erörte-
rungen III) (2. Aufl.), Tübingen: Mohr, 2003, 
378-396.

43 Von Balthasar, ‘Offenbarung und 
Schönheit’, 102.

44 De opvatting van schoonheid als 
harmonie stamt uit het klassieke Griekse 
denken over vorm en is verbonden met 
de termen proportio, integritas en perfectio. 
Von Balthasars begrip van schoonheid als 
transcendentale is daarentegen gebaseerd 
op een christelijk openbaringsbegrip, W. 
Stoker, ‘Beauty as a Theological Concept: 
A Critical examination of the Aesthetics of 
Hans Urs von Balthasar and Gerardus van 
der Leeuw’, in: H. Zock (ed.), At the Crossroads 
of Art and Religion: Imagination, Commitment, 
Transcendence, Leuven [etc.]: Peeters, 2008, 
153-171, 155 (over de klassieke opvatting van 
schoonheid), 159vv. (over de theologische 
opvatting van schoonheid). Beide concepten 
raken elkaar in het gegeven van beider boven-
natuurlijke oorsprong. Op deze wijze schuift 
Von Balthasar de begrippen ook in elkaar, 
namelijk als harmonie van de schepping.

45 Von Balthasar, Herrlichkeit 1, 280.
46 Ibid., 283.
47 S. van Erp, The Art of Theology: Hans Urs 

Von Balthasar's Theological Aesthetics and the 
Foundations of Faith, Leuven: Peeters, 2004, 83.

48 In plaats van een analogia entis of analogia 
fidei, spreekt Nebel over een Analogie des 
Ereignisses, ontleend aan: Von Balthasar, 
Herrlichkeit 1, 55.

49 Ibid., 653.
50 In Verbum caro spreekt Von Balthasar nog 

wel over kunst in engere zin, Von Balthasar, 
‘Offenbarung und Schönheit’, 114-117.

51 Deze opvatting van muziek als 
‘foregrouding of sound’ vinden we bij 
Graham, die zich baseert op een begrip uit 
de literaire theorie, G. Graham, Philosophy of 
the Arts: An Introduction to Aesthetics (3rd ed.), 

New York: Taylor & Francis, 2005, 96. Ook 
García-Rivera kleurt zijn theologische begrip 
schoonheid door de term ‘foregrounding’, 
zij het niet op basis van het analogie-
principe, maar op basis van een Zuidame-
rikaanse bevrijdingstheologie die verwijst 
naar het Lucas 1, 52 ‘Hij heeft machtigen 
van de troon gestort en eenvoudigen 
verhoogd’ (Magnificat), A. García-Rivera, 
The Community of the Beautiful: A Theological 
Aesthetics, Collegeville MI: The Liturgical 
Press, 1999, 181v., 187-196.

52 Von Balthasar hanteert de termen ‘Positi-
vität’ en ‘unüberholbar’ om het historische 
werkelijkheidskarakter te benadrukken, Von 
Balthasar, Herrlichkeit 1, 164.

53 Deze bewering wordt uitgewerkt in 
hoofdstuk 3.

54 R. Ingarden, The Work of Music and the 
Problem of Its Identity (transl. A. Czerni-
awski, ed. J. G. Harrell), Basingstoke [etc.]: 
Macmillan, 1986. Hij verwerpt onder meer 
de zogenaamde Croce-Collingwoodtheorie 
die stelt dat het werk te situeren zou zijn 
in de subjectieve gehoorservaring van de 
componist. Evenmin is het te situeren in de 
subjectieve ervaring van de luisteraar, maar 
transcendeert het de individuele uitvoering. 
Dat betekent overigens niet dat muziek 
geheel los staat van de subjectieve ervaring. 
Voor de Croce-Collingwood theorie cf. A. A. 
van den Braembussche, Denken over kunst: een 
inleiding in de kunstfilosofie (4de dr.), Bussum: 
Uitgeverij Coutinho, 2007, 60-65.

55 Ingarden, The Work of Music, 36.
56 De opvatting van een muziekwerk als 

abstract platoons idee wordt verdedigd in: 
Levinson, ‘What a Musical Work Is’, in: id., 
Music, Art, and Metaphysics: Essays in Philo-
sophical Aesthetics, Ithaca/London: Cornell 
University Press, 1990.

57 Deze opvatting vinden we ook in 
Grahams inleiding tot de esthetiek, waar 
muziek slechts dat is wat er klinkt en het niet 
verwijst of representeert, omdat dat muziek 
overbodig maakt, Graham, Philosophy of the 
Arts, 76-102.

58 Ingarden, The Work of Music, 51.
59 Graham kiest voor een vergelijkbare 

positie door de uniciteit en onvervang-
baarheid van muziek, gedefinieerd als op 
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de voorgrond tredend klankfenomeen, te 
benadrukken. Zijn positie is eveneens forma-
listisch, omdat volgens hem muziek compact 
is en alleen naar zichzelf verwijst, in: Graham, 
Philosophy of the Arts, 93.

60 Zoals Graham, zie vorige voetnoot. Ook 
Gumbrecht benadrukt de uniciteit van de 
muziek, maar doelt dan niet op de structuur 
van het muziekstuk, maar op de uniciteit 
van de individuele verschijning op het kairo-
tische moment van een epifanie: ‘No single 
meaning structure and no single impression 
of a rhythm pattern, for example, is ever 
present for more than a moment in the actual 
reading or listening process; and I think that, 
similarly, the temporality under which a 
painting can really ‘hit’ us, the temporality 
in which we feel, for example, that it comes 
towards us, will always be the temporality 
of a moment’, H. U. Gumbrecht, Production 
of Presence: What Meaning Cannot Convey, 
Stanford CA: Stanford University Press, 2004, 
113.

61 E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen: Ein 
Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst (13.-
15. Aufl.), Breitkopf & Härtel: Leipzig, 1922, 67.

62 Gumbrecht, Production of Presence, 29.
63 Ibid., 2, passim; cf. H. U. Gumbrecht, 

Präsenz (Hrsg. J. Klein), Berlin: Suhrkamp, 
2012.

64 Gumbrecht, Production of Presence, 17.
65 Ibid., 11.
66 Ibid., 94, 111vv.
67 Op deze wijze wil ik ook het non-

semiotisch tekenconcept verstaan, dat 
Gumbrechts alternatief is voor het aristo-
teliaanse vorm/inhoud-denken. De inhoud 
ontledigt zich in de vorm, waardoor beide 
niet te (onder)scheiden zijn, ibid., 110. Deze 
opvatting van kenosis komt eveneens voort 
uit de theologie, waar de ‘hemel’ leeg wordt 
doordat zij op aarde wordt geopenbaard. 
Von Balthasar voltrekt dit niet tot het einde 
toe. God openbaart zich weliswaar in 
de immanentie, maar deze gaat niet ten 
koste van het transcendente. Het is geen 
voorfase van de dood van God, waarbij het 
immanente ten koste gaat van het transcen-
dente. Deze laatste opvatting vinden we bij: 
J. L. Kosky, ‘The Birth of the Modern Philo-
sophy of Religion and the Death of Transcen-

dence’, in: R. M. Schwartz (ed.), Transcendence: 
Philosophy, Literature and Theology: Approach the 
Beyond, New York/London: Routledge, 2006, 
13-30.

68 J. Maritain, Art et scolastique (4me éd.), 
Bruges: Desclée De Brouwer, 1965; cf. G. 
Pattison, Art, Modernity and Faith: Restoring the 
Image (2nd ed.), London: scm Press, 1998, 
34-43.

69 Deze opvatting vinden we eveneens bij 
Jüngel, die het schone ten dienste stelt van het 
ware, Jüngel, ‘Auch das Schöne muß sterben’.

70 In hoofdstuk 5 ga ik wel nader in op het 
symboolbegrip, maar alleen op het specifieke 
symboolbegrip zoals we dat bij Gadamer 
vinden.

71 Maritain, Art et scolastique, 85v.
72 Vroom spreekt over de waarde van 

symbolen in religieuze taal en noemt als 
belangrijke aspecten (1) het evocatieve 
karakter van symbolische taal (verwijzend 
en niet-concreet) en (2) de context die 
bepaalt wat de betekenis van het symbool 
is, omdat symbolen vaak gebonden zijn aan 
een bepaalde traditie. Symbolen bevatten een 
grote kracht, doordat ze expressief, compact 
en evocatief zijn. Zij staan open voor inter-
pretatie en kunnen een nieuwe betekenis 
krijgen, doordat zij als zichtbaar symbool 
een onzichtbare grootheid of realiteit 
representeren, zoals een vlag symbool staat 
voor een natie en een religieus symbool 
verbonden is met een transcendente werke-
lijkheid die zich veelal achter het empirisch 
waarneembare bevindt, H. M. Vroom, A 
Spectrum of Worldviews: An Introduction to 
Philosophy of Religion in a Pluralistic World, 
Amsterdam/New York: Rodopi, 2006, 87-116, 
m.n. 96.

73 Ibid., 59v.
74 Cf. Reitsma, ‘Schoonheid als Mysterie’.
75 Y. de Maesseneer & S. van Erp, ‘Verheer-

lijkte traditie, genegeerde geschiedenis ? De 
moeizame receptie van de theologie van 
Hans Urs von Balthasar’, in: Tijdschrift voor 
Theologie, jrg. 45 (2005) 348-373.

76 Ik laat de interpretatie van muziek vanuit 
het symboolbegrip terzijde. Goodman 
baseert zich wel op de symbooltheorie in 
relatie tot muziek, N. Goodman, Languages 
of Art: An Approach to the Theory of Symbols, 
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London: Oxford University Press, 1969, m.n. 
178vv. Zijn focus betreft muziek als notati-
oneel systeem, waaraan hij syntactische en 
semantische eisen stelt. Bij hem verwijzen 
de notationele symbolen in de partituur naar 
de muziek als klinkende gestalte. Verwijzing 
naar een buiten-empirische orde is dus niet 
aan de orde. Hoewel ik zijn theorie vanwege 
de striktheid ervan afwijs, laat ik het vooral 
terzijde omdat mijn focus niet ligt op de 
schriftelijke notatie van taal.

77 Langer noemt het symbool het meest 
centrale en universele stijlmiddel in de 
kunst en zet het daarom centraal in haar 
kunstfilosofie, S. K. Langer, Philosophy in a 
New Key: A Study in the Symbolism of Reason, 
Rite, and Art (3rd ed.), Cambridge MA: 
Harvard University Press, 1979, 26-52. Haar 
standpunt wordt beknopt samengevat in: 
Van den Braembussche, Denken over kunst, 128-
135. Over de symbolische vorm van muziek, 
cf. Langer, Philosophy in a New Key, 204-245.

78 Cobussen beschrijft muziek als een 
‘non-place’ en ‘a-topos’, M. Cobussen, 
Thresholds: Rethinking Spirituality Through Music, 
Aldershot/Burlington: Ashgate, 2008, 7.

79 ‘Only living bodies sing,’ J.-J. Rousseau, 
Essay on the Origin of Languages (repr. ed. J. H. 
Moran & A. Gode), Chicago/London: The 
Chicago University Press, 1986, 62. Ook 
A. Hamilton wijst in navolging van Wollheim 
op de fysieke dimensie van muziek, 
A. Hamilton, Aesthetics & Music (2nd pr.), 
London/New York: Continuum, 2008, 100, 
112vv, 115; cf. J. S. Begbie, Theology, Music and 
Time, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000, 15.

80 G. Steunebrink, ‘Transparantie en trans-
cendentie. De muziek van Olivier Messiaen 
tussen katholicisme en surrealisme’, in: 
Tijdschrift voor Theologie, jrg. 41 (2001) 376-401, 
398v.

81 Gumbrecht, Production of Presence, 13.
82 Ibid., 18.
83 Ibid., 14v.
84 Ibid., 110.
85 Ibid., 111-114.
86 Balthasar, ‘Offenbarung und Schönheit’, 

130vv.
87 Balthasar, Herrlichkeit 1, 648.
88 Op dezelfde wijze spreekt hij over het 

verschil tussen amor en caritas; amor is de 
liefde die door het zintuiglijke heen naar het 
hogere leidt, ibid., 114.

89 J. Milbank, ‘Sublimity: The Modern 
Transcendent’, in: R. M. Schwartz (ed.), Trans-
cendence: Philosophy, Literature and Theology: 
Approach the Beyond, New York/London: 
Routledge, 2006, 211-233.

90 Milbank, ‘Sublimity: The Modern Trans-
cendent’, 224.

91 Crockett trekt het filosofische begrip van 
het sublieme in een theologisch discours, 
door het te verbinden met Tillichs opvatting 
van religie als diepte-aspect van de mense-
lijke spiritualiteit. Zo geeft hij het vormeloze 
van Kant een plaats in contemporain 
theologisch denken, als paradoxaal aspect 
in een formele en transcendentale theologie, 
Crockett, A Theology of the Sublime, 4v., 99-112.

92 Toch is dat een andere opvatting van het 
sublieme dan we bij Kant vinden, omdat 
het vormeloze bij hem ook de chaos van 
het overweldigende kan betekenen. Het is 
dan juist niet de leegte, zoals Milbank dat 
beschrijft, maar de overdaad.

93 Ook Milsom betrekt het erotische en 
het sublieme beide op de orgelmuziek van 
Messiaen: ‘What Messiaen’s organ music 
can achieve, and indeed does achieve with 
astonishing success, is a sense of the bizarre, 
the irrational, the unexplained, the surreal, 
the mysterious, the erotic, even the sublime,’ 
J. Milsom, ‘Organ Music I’, in: P. Hill (ed.), The 
Messiaen Companion, London/Boston: Faber 
and Faber, 1995, 51-71, 62.

94 Crockett verwijt Milbank dat hij het 
begrip van het sublieme onkritisch toepast 
op een transcendent object (God). Crokett 
zelf neemt juist het sublieme als uitgangspunt 
voor een postmoderne seculiere theologie, 
waarbij het sublieme Kantiaans radicaal 
wordt opgevat, Crockett, A Theology of 
the Sublime, passim; x, 23-36 (voor zijn 
commentaar op Milbank). Milbank bevestigt 
later zijn standpunt en keert zich daarmee 
tegen de postmoderne positie van Crockett, 
J. Milbank, ‘Sublimity: The Modern Trans-
cendent’.

95 Wat zijn positie betreft, moeten we 
ons realiseren dat hij zich niet louter op 
een neo-thomistisch schoonheidsbegrip 
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beroept, maar dat daarachter het bijbelse 
begrip heerlijkheid schuilgaat. Ook deze 
heerlijkheid (kabôd-JHWH) bevat bijbelse 
noties van ‘angstaanjagendheid’, cf. R. Hoeps, 
Das Gefühl des Erhabenen und die Herrlichkeit 
Gottes, Würzburg: Echter Verlag, 1989, 
202vv.

96 In hoofdstuk 2 verkennen wij sublieme 
vormen in de muziek. Ook daar blijft het 
sublieme als overstijgende categorie deel van 
de positiviteit van het zintuiglijke fenomeen 
klank. De sublieme vormen zijn deel van de 
werkelijkheid van het muziekstuk en niet een 
radicale negatie ervan.

97 Shaw beschrijft de etymologische 
oorsprong van het sublieme en wijst op de 
combinatie van ‘sub’ (‘up to’) en ‘limen’ (‘lintel’, 
latei, bovenste balk in een deurkozijn). Hij 
neemt de vertaling van de Oxford English 
Dictionary over: ‘Set or raised aloft, high up’, 
Shaw, The sublime, 1. Een goed overzicht van 
de ontwikkeling van het begrip ‘sublimity’ is 
te vinden bij Shaw, The sublime; cf. E. Rutten, 

‘Goddelijke verheffing of spel van vrees en 
lust ? Het sublieme bij Longinus, Burke en 
Kant’, in: W. Stoker & O. Reitsma (red.), Kunst 
en Religie, ’s-Hertogenbosch: Mathesis, 2011, 
37-52.

98 Crockett keert zich eveneens hiertegen, 
maar zijn opvatting van het sublieme 
is radicaal, evenals zijn hele religiebeeld 
radicaal is doordat hij een postmoderne, 
seculiere theologie nastreeft, Crockett, 
A Theology of the Sublime, 29.

99 Milbank, ‘Sublimity: The Modern Trans-
cendent’, 212.

100 Carlson verbindt het paradoxale in 
het (post)moderne denken over absolute 
immanentie met de paradoxen in middel-
eeuwse mystieke literatuur, T. A. Carlson, 

‘Unlikely Shadows: Transcendence in 
Image and Immanence’, in: R. M. Schwartz 
(ed.), Transcendence: Philosophy, Literature and 
Theology: Approach the Beyond, New York/
London: Routledge, 2006, 105-125.

101 Burke definieert de sublieme ervaring als 
een ervaring van terror en legt daarmee de 
nadruk op het negatieve, angstaanjagende 
aspect van de confrontatie van het subject 
met zijn eigen sterfelijkheid. Brillenburg 
Wurth vult aan dat het hier een positieve 

pijn betreft, die de verveling en apathie, met 
andere woorden de negatie van het leven, 
doorbreekt, C. A. W. Brillenburg Wurh, 
The musically sublime: infinity, indeterminacy, 
irresolvability [dissertatie Rijksuniversiteit 
Groningen], 2002, 34v. Het positieve effect 
van het schone en het sublieme noemt Burke 
respectievelijk pleasure en delight.

102 De andere aspecten van het sublieme 
zijn de ‘grenservaring’ en het tweeledige 
karakter. Hoewel Kant en de Engelse denkers 
temporeel gelijk oplopen, beschrijft Shaw, 
The sublime, eerst de Engelse denkers en dan 
Kant, terwijl Brillenburg Wurth de volgorde 
omkeert, Brillenburg Wurh, The musically 
sublime.

103 Milbank, ‘Sublimity’, Transcendence, 230.
104 Ibid., 221. Milbank, Shaw en Sherry 

beweren dat de herwaardering van het 
schone breed wordt gedragen in het contem-
poraine denken, P. Shaw, The sublime. New 
York/London: Routledge, 2006, 10, 69, 151; 
P. Sherry, Spirit and Beauty. An Introduction to 
Theological Aesthetics (2nd ed.), London: scm 
Press, 2002, 24v.

105 Begbie maakt een vergelijkbare keuze 
voor muziek als akoestisch fenomeen, Begbie, 
Theology, Music and Time, 10. Ondanks deze 
inzet bij het formele klankfenomeen denkt 
hij nog heel sterk vanuit de geïntendeerde 
inhoud van het muziekwerk.

106 Ik refereer hier aan de titel van de 
afscheidsbundel bij het afscheid van W. 
Stoker als hoogleraar esthetiek aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam, E. Koster 
& H. Jansen (red.), Echter dan werkelijkheid ? 
Filosoferen over verbeelding in kunst en religie, 
Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2011.

h o o f d s t u k  2

1 J.-R. Kars, ‘Das Werk Olivier Messiaens und 
die katholische Liturgie’, in: T. D. Schlee und 
D. Kämpfer (hrsg.), Olivier Messiaen: La Cité 
céleste – Das himmlische Jerusalem: Über das 
Leben und Werk des französischen Komponisten, 
Köln: Verlag Ernst Kuhn 1998, 12-20, 15.

2 H. Halbreich, geciteerd in: Kars, ‘Das Werk 
Olivier Messiaens’, 16.

3 T. D. Schlee und D. Kämpfer (hrsg.), Olivier 
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Messiaen: La Cité céleste/Das himmlische 
Jerusalem: Über das Leben und Werk des franzö-
sischen Komponisten, Köln: Verlag Ernst Kuhn, 
1998, 130.

4 Messiaen zegt zelf over de Trois petites liturgies 
de la Présence Divine: ‘ce n’est pas en vain 
que j’ai choisi ce[...] titre[...]; je pensais 
accomplir un acte liturgique, c’est-à-dire 
transporter une sorte d’office, une sorte de 
louange organisée au concert. Ma principale 
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sisiche als sublieme van het apollinische als 
geordende schoonheid. Ook Sherry noemt 
het afwijzen van schoonheid te drastisch 
en te prematuur. Het zwakke punt vindt hij 
echter dat schoonheid geen bijbels begrip is 
en daarom zoekt hij andere aanknopings-
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Naast Tillich wijst Crockett ook op het 
heilige als numineuze (Otto) en het Slechthin-
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Graham stelt dat de muziek ons niks kan 
laten verstaan van de niet-muzikale wereld, 
Graham, Philosophy of the Arts, 101v.

54 Messiaen beschrijft zeven modi met 
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één transpositiemogelijkheid, omdat bij de 
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to its apotheosis in Saint François d’Assise’, in: 
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58 Cf. A. Shenton, Olivier Messiaen’s System of 
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Aldershot/Burlington VT: Ashgate, 2008., 
m.n. 83-111.
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genoemd) van synesthesie. Dat is een 
neurologisch verschijnsel waarbij meerdere 
zintuigen samenwerken. Messiaen zag 
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bijvoorbeeld dieprood. Dat maakt het 
gegeven van klankkleur in zijn muziek heel 
bepaald en letterlijk. Messiaen gebruikt ook 
complexe akkoorden, waarbij de kleuren 
als in een regenboog in elkaar overvloeien. 
In zijn Conférence de Notre-Dame (1977) zegt 
hij: ‘all sacred art – be it musical painting 
or colored music – ought to be from the 
start a sort of rainbow of sounds and of 
colors,’ O. Messiaen, Lecture at Notre-Dame: 
An Address presented at Notre-Dame Cathedral 
in Paris, December 4, 1977 (transl. T. J. Tikker), 
Alphonse Leduc: Paris, 2001, 12, cf. 9-11.

60 Messiaen maakt veelvuldig gebruik van 
120 vaste ritmes (deçi-tâlas) uit de hindoe-
muziek, die in de dertiende eeuw door Sarn -
gadeva zijn beschreven. Hier betreft het de 
ritmes ‘Candrakalâ’ en ‘Lakskmîça’.

61 Vogelgeluiden zijn één van de kenmer-
kende elementen in Messiaens muziek vanaf 
de jaren vijftig. Messiaen noemde zichzelf 
naast ritmicus en componist ook ornitoloog, 
Hill, Simeone, Messiaen, 203-230. 

62 K. Röhring, ‘Zur Theologie der Trinität in 
Olivier Messiaens Musik’, in: Musik und Kirche, 
Jhrg. 78:4 (2008) 236-244, 238. 

63 R. Ingarden, The Work of Music and the 
Problem of Its Identity (transl. A. Czerni-
awski, ed. J. G. Harrell), Basingstoke [etc.]: 
Macmillan, 1986; deze positie kwam in 
hoofdstuk 1 aan de orde.

64 Tot een religieuze duiding van de mozaïek-
structuur kom ik in het slothoofdstuk, met 
behulp van Tillich. Ook komt daar (het 
gebrek aan) de narrativiteit opnieuw aan 
de orde. Het gebrek aan narratieve ontwik-
keling in Messiaens mozaïekstructuur komt 
ook aan de orde bij: J. Thurlow, ‘Messiaen’s 
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Catalogue d’oiseaux: a musical dumbshow ?’, 
in: R. Sholl (ed.), Messiaen studies, Cambridge 
[etc.]: Cambridge University Press, 2007, 119-
144, 121.

65 Hier neem ik een voorschot op het 
volgende hoofdstuk, waar de tijdser-
varing van de luisteraar in relatie met 
het muziekwerk aan de orde komt naar 
aanleiding van Bergsons begrip durée. In 
relatie tot Messiaen komt dit ook beknopt 
aan de orde bij: C. Pickstock, ‘God and 
Meaning in Music: Messiaen, Deleuze, 
and the Musico-Theological Critique of 
Modernism and Postmodernism’, in: Sacred 
Music, Vol. 134:4 (2007), 40-62, 43.

66 S. Ahrens, H.-D. Möller & A. Rößler, 
Das Orgelwerk Messiaens, Duisburg: Gilles & 
Francke Verlag 1976, 60. Het is daarmee een 
representant van het pythagoreïsche (mathe-
matische) paradigma in de moderne muziek.

67 Deze combinatie van excessief volume en 
traagheid van tempo kan wellicht het beste 
worden uitgelegd door middel van Marions 
phénomène saturé, zoals Van Maas doet, Van 
Maas, Doorbraak en idolatrie, 251-261. Omdat 
dat buiten de focus van deze studie valt, laat 
ik een dergelijke interpretatie terzijde.

68 Ook Gadamer wijst op het conventionele 
karakter van taal, H.-G. Gadamer, Wahrheit 
und Methode: Grundzüge einer philosophischen 
Hermeneutik (Gesammelte Werke Bd. 1: 
Hermeneutik I), Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul 
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plaat de stilte van de luisterdiscipline nog op 
een andere manier in de hand. Bang voor 
functieverlies propageerde men met extra 
energie dat de concertzaal de enige plek 
was waar men verantwoord naar klassieke 
muziek kon luisteren, Smithuijsen, Een verba-
zende stilte, 116.

47 K. Hamilton, After the Golden Age, 100.
48 Taylor, A Secular Age, 146-158, cf. 85v.
49 Ibid., 87, 109, cf. 146.
50 Ibid., 87.
51 Ibid., 76vv., cf. 266, 272.
52 Ibid., 77, 86.
53 Ibid., 108.
54 Ibid., 288, 290.
55 Ibid., 159-171.
56 Ibid., 186.
57 Ibid., 187.
58 Ibid., 360.
59 Ibid., 449v.
60 Ibid., 461.
61 Ook Adorno maakt deze analyse, samen-

gevat in: A. Hamilton, Aesthetics & Music, 153-
191.

62 Taylor, A Secular Age, 354, 356. De term 
‘absolute muziek’ draagt ook een religieuze 
connotatie, voortkomend uit de zogenaamde 
Kunstreligion. Men moet beseffen dat het hier 
een gesloten wereldbeeld betreft met een 
exclusieve focus op het immanente. Het 

‘absolute’ bevindt zich immers binnen de 

structuur van de klanken en niet erbuiten, 
zoals de traditionele opvatting van religieuze 
muziek veronderstelt.

63 A. Hamilton, Aesthetics & Music, 155.
64 K. Hamilton, After the Golden Age, 21.
65 Ibid., 37.
66 Ibid., 59v.; cf. Smithuijsen, Een verbazende 

stilte, 92, 97.
67 K. Hamilton, After the Golden Age, 62.
68 Ibid., 227; Rosen neemt Mendelssohn als 

schoolvoorbeeld voor het ontwikkelen van 
een type muziek dat zich als genre aanpast 
aan deze bijna-religieuze concertpraktijk en 
noemt het religieuze kitsch, C. Rosen, The 
Romantic Generation, Cambridge MA: Harvard 
University Press, 1998, 569-598, m.n. 590vv.

69 Ibid., 63.; cf. Smithuijsen, Een verbazende 
stilte, 97.

70 Ibid., 259v.
71 Daarmee bedoel ik een verschijnsel dat 

religie-achtige trekken heeft.
72 Taylor, A Secular Age, 360.
73 Wiora noemt Beethoven, Schubert, 

Loewe, Mendelssohn, Schumann, Wagner, 
Liszt, Bruckner, Brahms, Wolf, Mahler, Reger, 
Berlioz, César Franck, Saint-Saëns, Gounod, 
DvoÐák en Elgar, W. Wiora, ‘Einleitung’, 
in: idem, e.a. (hrsg.), Religiöse Musik in nicht-
liturgischen Werken von Beethoven bis Reger, 
Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1978, 
7-17, 8.

74 Ibid., 10.
75 O. Söhngen, ‘Theologische, geistes- und 

musikgeschichtliche Voraussetzungen der 
Entstehung der außerliturgischen religiösen 
Musik im 19. Jahrhundert’, in: W. Wiora, e.a. 
(hrsg.), Religiöse Musik in nicht-liturgischen 
Werken von Beethoven bis Reger, Regensburg: 
Gustav Bosse Verlag, 1978, 19-45, 19; Cf. 
O. Söhngen, Theologie der Musik, Kassel: 
Johannes Stauda Verlag, 1967, 142-146, 150-
159.

76 Söhngen, ‘Theologische Vorausset-
zungen’, 19.

77 Ibid., 20.
78 Ibid., 24.
79 W. Blankenburg, ‘Die Kirchenmusik in 

den Reformierten Gebieten’, in: F. Blume, 
Geschichte der Evangelischen Kirchenmusik (2. 
Aufl.) (hrsg. L. Finscher, e.a.), Kassel [etc.]: 
Bärenreiter Verlag, 1965, 341-400, 343-347 
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(over Zwingli’s standpunt) en 347-350 (over 
Calvijns standpunt); Söhngen, Theologie der 
Musik, 54-59. 

80 Cf. K. J. Snijder, Dieterich Buxtehude: 
Organist in Lübeck, New York: Schirmer Books, 
1987, 56-72.

81 Wiora, ‘Einleitung’, 14.
82 Fellerer is als onderzoeker uit de gratie 

geraakt vanwege zijn nauwe banden met 
het nationaal-socialisme in de Tweede 
Wereldoorlog. Door hem te citeren neem 
ik geen standpunt in de discussie omtrent 
zijn betrouwbaarheid in. Ik beoordeel zijn 
uitspraken in aangehaald artikel op hun 
merites en neem ze louter als aanleiding om 
het verschil in karakter tussen Franse en 
Duitse buitenliturgische muziek te schetsen.

83 K.-G. Fellerer, ‘Oratorium und geistliche 
Musik in Frankreich’, in: W. Wiora, e.a. 
(hrsg.), Religiöse Musik in nicht-liturgischen 
Werken von Beethoven bis Reger, Regensburg: 
Gustav Bosse Verlag, 1978, 221-231.

84 Ibid., 224.
85 Ibid., 225.
86 Ibid., 224v.; Cobussen gebruikt ten 

aanzien van muziek als fenomeen eveneens 
het woord spiritualiteit om een religieuze 
dimensie aan te geven die losstaat van 
geïnstitutionaliseerde religie, Cobussen, 
Thresholds, passim.

87 Fellerer, ‘Oratorium und geistliche Musik’, 
229.

88 Bij Van der Leeuw is de tweede van vier 
fasen in de verhouding tussen het heilige 
(religieuze) en het schone (kunst) die van het 
uiterlijk verband. Hij wijst dit af ten gunste 
van een een volmaakte eenheid tussen beide: 
G. van der Leeuw, Wegen en Grenzen (2de dr.), 
Amsterdam: H. J. Paris, 1948, 439.

89 Fellerer, ‘Oratorium und geistliche Musik’, 
230.

90 H.-G. Gadamer, ‘Die Aktualität des 
Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und Fest’, 
in: idem, Kunst als Aussage (Gesammelte 
Werke Bd. 8: Ästhetik und Poetik I), Tübingen: 
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 2001, 94-142, 132.

91 Taylor, A Secular Age, 54; Gadamer legt het 
eveneens zo uit, Gadamer, ‘Die Aktualität 
des Schönen’, 132v.

92 Taylor, A Secular Age, 55.
93 Ibid., 55.

94 Ibid., 56.
95 Ibid., 195.
96 Ibid., 57.
97 Ibid., 57v.
98 Ibid., 59.
99 Ibid., 129.
100 J. J. Hermsen, Stil de tijd: Pleidooi voor een 

langzame toekomst (3de dr.), Amsterdam/
Antwerpen: Arbeiderspers, 2010.

101 Ibid., 11.
102 Ibid., 12.
103 Ibid., 40.
104 Ibid., 148-168, m.n. 153, 155.
105 Ibid., 163.
106 Ibid., 33.
107 Ibid., 40.
108 Ibid., 63.
109 Ibid., 62.
110 Ibid., 62.
111 Begbie, Theology, Music and Time, 34; ook 

noemt hij de ‘exclusieve realiteit van het 
moment van presentie’ een ‘durationless 
now’, ibid., 64.

112 Taylor, A Secular Age, 208vv.
113 Hamilton, Aesthetics & Music, 68v.; cf. 

Taylor, A Secular Age, 235; cf. Goehr, The 
Imaginary Museum, 208vv.

114 Goehr, The Imaginary Museum, 205-243.
115 Kosky beschrijft een dergelijke ontwik-

keling in het westerse denken in vier stappen 
van transcendentie naar immanentie aan de 
hand van stadia van de ‘dood van God’, J. L. 
Kosky, ‘The Birth of the Modern Philosophy 
of Religion and the Death of Transcendence’, 
in: R. M. Schwartz (ed.), Transcendence: Philo-
sophy, Literature and Theology: Approach the 
Beyond, New York/London: Routledge, 2006, 
13-30.

116 Taylor, A Secular Age, 638v.
117 Ibid., 735.
118 Ibid., 639v.
119 Ibid., 646.
120 Ibid., 641v.
121 Ibid., 646.
122 Ibid., 651, cf. 649-656, cf. 740.
123 Ibid., 648.
124 Ibid., 737.
125 Ibid., 742.
126 Ibid., 707.
127 Ibid., 708. Hij verwijt de latere ‘grote 

verhalen’ van humanisme en anti-
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huma nisme overigens hetzelfde, maar dat is 
niet relevant voor onze thematiek.

128 Ibid., 652.
129 Ibid., 607.
130 Ibid., 698.
131Ibid., 709.
132 Ibid., 708.
133 Ibid., 706.
134 Ibid., 656.
135 Ibid., 729.
136 Ibid., 765v. Taylors vierde weg grijpt al 

vooruit naar Gadamers horizonversmelting, 
die ik in hoofdstuk 5 bespreek. Daar wordt 
ook betekenis (i.c. van tekst) getransfor-
meerd door een nieuw verstaan vanuit de 
verstaanshorizon van de lezer en krijgt 
daarmee steeds opnieuw een nieuwe zin.

137 Deze term ontleent hij aan Derrida.
138 Cobussen, Thresholds, 3v.
139 Ibid., 7.
140 Ibid., 10.
141 Ibid., 23v.
142 Ibid., 31v.
143 Ibid., 35.
144 Ook Gumbrecht koos voor een ‘negatieve’ 

paradoxale formulering: het nonsemiotisch 
tekenconcept, zoals beschreven in hoofd-
stuk 1.

145 Cobussen, Thresholds, 45.
146 Ibid., 35.
147 Ibid., 149.
148 Ibid., 60, cf. 145.
149 Ibid., 61.
150 Wittgenstein, geciteerd in: ibid., 115.
151 Ibid., 94.
152 Ibid., 77.
153 Lyotard, geciteerd in: ibid., 95.
154 Ibid., 148, cf. 145.
155 Ibid., 152.

h o o f d s t u k  4

1 Carlson geeft hiervan twee mooie 
voorbeelden. Hij brengt de traditionele 
transcendentie-opvatting van de apocalyps 
in verband met twee moderne immanente 
fenomenen, wanneer hij het World Wide 
Web en de thermo-nucleaire bom met hun 
oneindige verbindingen en ondenkbaar 
potentieel definieert als immanente vormen 

van een ‘world without end’, T. A. Carlson, 
‘Unlikely Shadows: Transcendence in 
Image and Immanence’, in: R. M. Schwartz 
(ed.), Transcendence: Philosophy, Literature and 
Theology: Approach the Beyond, New York/
London: Routledge, 2006, 105-125, 122.

2 C. Taylor, A Secular Age, Cambridge MA: 
Belknap, 2007, 639v.

3 Daarmee keer ik mij tegen de opvatting die 
onder meer bij Klomp wordt verdedigd, die 
het religieuze aspect van een muziekwerk 
puur in de subjectieve beleving van de 
hoorder plaatst en daarmee het concept 
van religieuze muziek verwerpt, M. Klomp, 
‘Religieuze kunst: wie zegt dat ?’ in: Kunst 
vruchtbaar voor het denken: Religieuze reflexies op 
theologische posities, filosofie, kunst & spiritualiteit 
(Zelem 2), Amsterdam: Ketherpers, 2012, 
89-99.

4 Ook hoofdstuk 2 richtte zich al op een 
‘overgangsmoment’, namelijk de slotmaten 
van deel IV van L’Ascension, waar de klank 
werd ‘opgeheven’ in stilte.

5 In het vervolg kortweg aangeduid met 
Diptyque. Een beknopte beschrijving is te 
vinden bij: H. Halbreich, Olivier Messiaen, 
Paris: Fayard, 1980, 267v.

6 P. Hill & N. Simeone, Messiaen, New 
Haven/London: Yale University Press, 2005, 
26.

7 Griffiths, ‘The organ works’, in: Olivier 
Messiaen 1908-1992 (cd-booklet), 219.

8 Hill & Simeone, Messiaen, 99.
9 A. Shenton, ‘Five Quartets: The Search 

for the Still Point of the Turning World in 
the War Quartets of T. S. Eliot and Olivier 
Messiaen’, in: id. (ed.), Messiaen the Theologian, 
Farnham/Burlington: Ashgate Publishing, 
2010, 145-161, 150.

10 Theologisch gezien een opvallend 
gegeven, omdat er geen sprake is van 
opstanding uit de dood, maar van een 
doorgaand leven.

11 Cf. S. Broad, Recontextualising Messian’s 
Early Career, (Vol I) [DPhil Thesis, University 
of Oxford], 2005, 134-139; Later ontwik-
kelde hij palindromische ritmes (rhytmes 
non-rétrogradables) om een cyclisch tijdsbegrip 
te articuleren, cf. id., 154v. Ook Simeone 
haalt een citaat aan, waaruit blijkt dat al 
in 1942 erkend wordt dat Messiaen enige 
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jaren nodig had om na Diptyque zijn eigen 
compositorisch systeem op te bouwen, 
N. Simeone, ‘Messiaen in 1942: a working 
musician in occupied Paris’, in: R. Sholl (ed.), 
Messiaen studies, Cambridge [etc.]: Cambridge 
University Press, 2007, 1-33, 14.

12 Dit zie ik als een parallel met de manier 
waarop Van der Leeuw over het schone en 
het heilige spreekt als twee evenwijdige 
lijnen die elkaar snijden in het oneindige, G. 
van der Leeuw, Wegen en Grenzen (2de dr.), 
Amsterdam: H. J. Paris, 1948, 385, 434. Bij hem 
gaat het ook om het verschuiven van de grens 
tussen het religieuze (heilige) en het seculiere 
(schone), omdat een religieuze ‘inhoud’ van 
een kunstwerk geen voorwaarde kan zijn 
om tot het heilige te behoren. Eschatologisch 
worden beide een volmaakte eenheid. Van 
der Leeuw ziet stilte dan ook als de hoogste 
vorm van muziek.

13 Begbie maakt een vergelijkbare keuze 
voor muziek als akoestisch fenomeen, J. S. 
Begbie, Theology, Music and Time, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000, 10.

14 Een vergelijkbaar effect constateert 
Brillenburg Wurth ten aanzien van 
Beethovens Vijfde Symfonie, al betreft het 
daar andere muzikale middelen dan bij 
Diptyque. Zij beweert dat het stuk voort-
durend blijft eindigen, ook na de dubbele 
maatstreep, en daardoor geen einde kent, 
C. A. W. Brillenburg Wurh, The musically 
sublime: infinity, indeterminacy, irresolvability 
[dissertatie Rijksuniversiteit Groningen], 
2002, 112v.

15 Begbie definieert muziek als ‘tijd, uitge-
drukt in tonen’, Begbie, Theology, Music and 
Time, 54. Hamilton verdedigt een verge-
lijkbaar standpunt, maar benadrukt klank 
(‘pitch’) als het primaire medium van muziek, 
A. Hamilton, Aesthetics & Music (2nd pr.), 
London/New York: Continuum, 2008, 120. 
Graham definieert muziek als geluid (‘sound’; 
‘foregrounding of sound’), G. Graham, Philo-
sophy of the Arts. An Introduction to Aesthetics 
(3rd ed.), New York: Routledge, 2005, 93, 96.

16 W. Stoker, ‘Culture and Transcendence: 
A Typology’, in: id. & W. L. Van der Merwe 
(eds.), Culture and Transcendence: A Typology 
of Transcendence, Leuven/Paris/Walpole MA: 
Peeters, 2012, 5-26, 5.

17 Ibid., 5.
18 Ibid., 6.
19 Kosky beschrijft de verschuiving in 

het moderne denken van theologie naar 
godsdienstwetenschap aan de hand van een 
viertal fasen van de dood van God. Deze 
geven de ontwikkeling aan waarin de idee 
van transcendentie geheel en al plaatsmaakt 
voor immanentie. De laatste fase staat gelijk 
aan volledige kenosis, J. L. Kosky, ‘The 
Birth of the Modern Philosophy of Religion 
and the Death of Transcendence’, in: R. M. 
Schwartz (ed.), Transcendence: Philosophy, 
Literature and Theology: Approach the Beyond, 
New York/London: Routledge, 2006, 13-30. 
Stoker en Taylor ontkennen een dergelijke 
lineaire ontwikkeling, omdat zij laten zien 
dat er in de moderne tijd juist bij uitstek 
verschillende typen naast elkaar bestaan.

20 Het binnenstappen van een concertzaal 
als vrijetijdsbesteding, of het binnenstappen 
van een kerkgebouw voor religieuze 
doeleinden, doet de tijdsbeleving al veran-
deren, omdat deze ruimtes afgesloten zijn 
van de ‘tijd’ die buiten deze gebouwen heerst. 
Vrije tijd kan bijvoorbeeld ‘lege tijd’ zijn, 
terwijl een concertbezoek of kerkbezoek 
deze juist invult. Dat impliceert al een 
bepaald type tijdservaring.

21 Zie hiervoor bijvoorbeeld de Real Time 
Analyses (rta) als analysemiddel, zoals 
Fidom die beschrijft, J. Fidom, ‘Orgelkunde 
aan de VU: op luisteren georiënteerde 
muziekwetenschap’, in: O. Reitsma, R. van 
Gerwen, M. De Munck, Muziek ervaren, Budel: 
Damon, 2014, 19-40, 28-37.

22 Ik refereer hier aan het Hegeliaanse 
‘Aufheben’, in de dubbele betekenis van (1) 
tenietdoen, laten verdwijnen en (2) omhoog 
tillen, op een hoger plan brengen.

23 In hoofdstuk 6 komt Tillichs ‘sacra-
mentele dimensie’ van kunst aan de orde, als 
een numineus realisme, dat als een funda-
mentele werkelijkheid aan alle kunstuitingen 
ten grondslag ligt.

24 Elders interpreteer ik Simeon ten Holts 
Canto ostinato vanuit dit type, O. Reitsma, 
‘Some Time for Timelessness: Performance 
Time of Works by Messiaen, Sorabji, and 
Ten Holt’, in: Wessel Stoker & W. L. van der 
Merwe (eds.), Looking Beyond ? Shifting Views 
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of Transcendence in Philosophy, Theology, Art, and 
Politics, Amsterdam/New York: Rodopi, 2012, 
487-504, m.n. 498-501. Hermsen noemt dit 
werk als voorbeeld van de verbondenheid 
met een ‘andere tijd’, Hermsen, Stil de tijd, 
94vv.

25 Beknopte analytische beschrijvingen zijn 
te vinden bij: P. Hillier, Arvo Pärt, Oxford/New 
York: Oxford University Press, 1997, 173v.; 
A. Shenton, ‘De orgelmuziek van Arvo Pärt: 
Minimal music met een spirituele laag’, in: 
Timbres: Alle kleuren van het Orgelpark, nr.10 
(najaar 2011), 38-43, 41v.

26 Stoker zelf past de typen toe op moderne 
schilderkunst, W. Stoker, Kunst van hemel 
en aarde: Het spirituele bij Kandinsky, Rothko, 
Warhol en Kiefer, Zoetermeer: Uitgeverij 
Meinema, 2012.

27 Brillenburg Wurth, The Musically Sublime, 
54.

28 Elders interpreteer ik Kaikhosru Shapurji 
Sorabji’s Opus Clavicembalisticum vanuit dit 
type, O. Reitsma, ‘Some for Timelessness’, 
m.n. 493-498.

29 Serres beschrijft de complexiteit van een 
andere compositie van Xenakis (Pithoprakta, 
1956) en de wiskundige achtergrond ervan, 
M. Serres, Hermes II: L’interférence, Paris: Les 
éditions de minuit, 1972, 181-194.

30 Een beknopte beschrijving is te vinden in: 
J. Harley, Xenakis: His Life in Music, New York/
London: Routledge, 2004, 85-87.

31 Ibid., 86.
32 Xenakis zelf beweert dat het niet fysiek 

onmogelijk is om Gmeeoorh uit te voeren, 
maar erkent wel dat hij grenzen en nieuwe 
mogelijkheden opzoekt, zoals het spelen 
met één hand op meerdere klavieren tegelijk: 

‘It’s all a question of fingers – where we 
place them, how to produce a special effect’, 
B. A. Varga, Conversations with Iannis Xenakis, 
London: Faber and Faber, 1996, 65.

33 R. van Gerwen, ‘Muziek als een kunst’, in: 
O. Reitsma, R. van Gerwen, M. De Munck, 
Muziek ervaren, Budel: Damon, 2014, 41-57, 53.

34 Brillenburg Wurth, The Musically Sublime, 
159-176; Het opkomende virtuozendom 
van pianisten in de negentiende eeuw is 
beschreven bij: K. Hamilton, After the Golden 
Age: Romantic Pianism and Modern Performance, 
Oxford: Oxford University Press, 2008, 25.

35 Brillenburg Wurth, The Musically Sublime, 
151.

i n t e r m e z z o  2

1 J. P. Bourgeois, The Aesthetic Hermeneutics of 
Hans-Georg Gadamer and Hans Urs von Balthasar, 
New York [etc.]: Peter Lang, 2007, m.n. 51-59.

2 Ibid., ix.
3 Ibid., ix-x.
4 Ibid., 57.
5 Ibid., 127.
6 Ibid., 7.
7 Ibid., 52.
8 Ibid., 10.

h o o f d s t u k  5

1 H.-G. Gadamer, ‘Die Aktualität des Schönen: 
Kunst als Spiel, Symbol und Fest’, in: idem, 
Kunst als Aussage (Gesammelte Werke Bd. 8: 
Ästhetik und Poetik I), Tübingen: J. C. B. Mohr 
(Paul Siebeck), 2001, 94-142, 106.

2 H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode: 
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik 
(Gesammelte Werke Bd. 1: Hermeneutik I), 
Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
1990, 2.

3 Al in Wahrheit und Methode ligt het fundament 
van Gadamers kunstfilosofie, Gadamer, 
Wahrheit und Methode, 107-174, m.n. 107-116. 
Later werkt hij dit nader uit in artikelen die 
verzameld zijn in Gadamer, Kunst als Aussage.

4 Ook Benson past Gadamers hermeneutiek 
toe op muziek. Bij hem staat de relatie tussen 
componist, muziekstuk en de musicus 
centraal vanuit de term ‘improvisatie’, B. E. 
Benson, The Improvisation of Musical Dialogue: 
A Phenomenology of Music, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003. Mij 
gaat het echter, eveneens ingegeven door 
Gadamers principe van horizonversmelting, 
om de aard van relatie tussen het muziekstuk 
en de luisteraar.

5 Schleiermachers esthetica blijft terzijde bij 
Gadamer. Käfer geeft een goed overzicht 
van Schleiermachers esthetica, A. Käfer, ‘Die 
wahre Ausübung der Kunst ist religiös’: Schlei-
ermachers Ästhetik im Kontext der zeitgenössi-
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schen Entwürfe Kants, Schillers und Friedrich 
Schlegels, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006. Cf. 
G. Scholtz, Schleiermachers Musikphilosophie, 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981.

6 Gadamer, Wahrheit und Methode, 182v.
7 Ibid., 188.
8 Gadamer zelf zoekt de waarheid als het 

ware vóór de tekst. Deze komt namelijk tot 
stand in de horizonversmelting, waarin tekst 
en lezer elkaar ontmoeten.

9 Gadamer, Wahrheit und Methode, 194.
10 Ibid., 195.
11 Ibid., 254.
12 Ibid., 184.
13 Ibid., 183.
14 Gadamer, Wahrheit und Methode, 200v.
15 Gadamer wijst ook op Schleiermachers 
‘methodische Abstraktion’, ibid., 201.

16 Ibid., 201.
17 Ibid., 201.
18 Ibid., 202.
19 Ibid., 205.
20 Dit voorbehoud wordt met name door 

Ranke gemaakt: ibid., 208.
21 Ibid., 213.
22 Ibid., 205.
23 Ibid., 213.
24 Ibid., 289.
25 Ibid., 213.
26 Ibid., 203 en 221.
27 Ibid., 281.
28 Hiermee zet Gadamer zich ook af tegen 

het rationalisme van de Verlichting en Kant.
29 Gadamers eigen positie kan ook univer-

salistisch genoemd worden, in de zin dat het 
subjectief verstaan een existentieel (en dus 
universeel) gegeven is. Dit is echter een ander 
soort universalisme dan dat van Schleier-
macher, dat slechts van één waarheidspositie 
uitgaat (i.c. de christelijke).

30 Gadamer, Wahrheit und Methode, 253.
31 Erfahrung acht Gadamer een adequater 

begrip, omdat Erlebnis niet zou rekenen met 
de (beperkte) horizont van de interpreet, cf. 
Bourgeois, The Aesthetic Hermeneutics, 79.

32 Deze benadering deelt hij met Dilthey, 
die ik op deze plek terzijde laat, Gadamer, 
Wahrheit und Methode, 247.

33 Ibid., 248.
34 Dit lijkt een echo van wat in hoofdstuk 3 

aan de orde kwam: de (verstaans)horizon 

die bij Taylor als het ware ‘naar beneden valt’. 
Bij hem worden de grenzen van de werelder-
varing in de seculiere tijd meer en meer door 
de immanente, menselijke grenzen bepaald 
en niet meer door het religieuze paradigma, 
waar het goddelijke en oneindige universeel 
en objectief bepalend is.

35 Gadamer, Wahrheit und Methode, 250.
36 Ibid., 249.
37 Meer dan Husserl speelt Heidegger een rol 

in Gadamers denken. Van hem komt de idee 
van de horizonversmelting. Vanaf Heidegger 
namelijk is het verstaan geen objectief 
verstaan meer, maar wordt het verstaan 
opgevat als een existentiaal, een ‘Vorstruktur 
des Verstehens’, ibid., 270-281.

38 In hoofdstuk 3 beschreef ik aan de hand 
Taylor de paradigmawisseling in het moderne 
denken, dat de grens van de kosmos niet 
langer de grens van het denken markeerde, 
maar de oneindige kosmos de grens van het 
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39 Gadamer, Wahrheit und Methode, 306v.
40 Ibid., 287.
41 Ibid., 311.
42 Ibid., 312.
43 Ibid., 314, 331, 335. Als theoloog zou ik 
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44 Ibid., 338
45 Ibid., 270.
46 Ibid., 268.
47 Ibid., 264.
48 Bourgeois, The Aesthetic Hermeneutics, 63.
49 Gadamer, Wahrheit und Methode, 2.
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103.
51 Ibid., 114.
52 I. Kant, Kritik der Urteilskraft (hrsg. K. 

Vorländer), Hamburg: Meiner, 1974, o.m. § 15.
53 Hierin volgt hij bijvoorbeeld J. Huizinga, 

Homo Ludens: Proeve eener bepaling van het 
spel-element der cultuur, Haarlem: H. D. 
Tjeenk Willink & Zoon N. V., 1938. Een 
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80 Gadamer, Wahrheit und Methode, 301.
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102 Ibid., 120.
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voor Theologie, jrg. 46 (2006) 377-395, passim.

138 Gadamer, Wahrheit und Methode, 446, cf. 
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