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Hoofdstukk 5 Onmisbaar, maar gevaarlijk: Augustinus 
overr muziek 

Inn de geschiedenis van het christendom geldt Aurelius Augustinus als 
eenn van de theologen die zich het meest uitvoerig over muziek hebben 
uitgelaten.. In het kader van de vraag naar de christelijke legitimering van 
muziekk is het daarom van belang om na te gaan welke argumenten en 
criteriaa Augustinus heeft gehanteerd. Deze vraag leidt allereerst naar de 
befaamdee muzikale passages uit de Confessiones (5.1), en vervolgens naar 
dee genese van zijn muziektheologie in De musica (5.2). Deze laatste tekst 
wordtt gekenmerkt door een sterke neoplatoonse invloed die het soms 
moeilijkk maakt om de betekenis ervan voor de moderne lezer en luis-
teraarr in te zien. Ik wend mij daarom tot Henri-Irénée Marrou, die in 
19477 onder het pseudoniem Henri Davenson heeft getracht om op basis 
vann De musica een 'gecorrigeerde,' moderne muziektheologie te schrijven 
(5.3).. Nader onderzoek zal evenwel uitwijzen dat deze theologie, hoe 
interessantt deze in veel opzichten ook is, op een vergelijkbare strategie 
enn argumentatie is gebaseerd als de tekst van Augustinus zelf (5.4). Het 
trajectt van dit hoofdstuk zal helpen om een dieper inzicht te krijgen in 
dee problematiek van de christelijke legitimatie van de muziek en, met 
betrekkingg tot Messiaen, een interpretatiemogelijkheid te openen die tot 
dusverr in de literatuur onbesproken is gebleven. 

5.11 Muziek in de Confessiones 

Augustinuss beschrijft in de volgende, beroemde passage uit zijn Confessi-
onesones een probleem bij het luisteren naar vocale religieuze muziek. De 
schoonheidd van de muziek, een "genoegen van het vlees" dat onderge-
schiktt zou moeten zijn aan de betekenis van de heilige woorden, dreigt 
zichh steeds aan deze ondergeschiktheid te onttrekken, en de leiding te 
nemenn over de rede: 
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Tegenwoordigg is het zo, dat ik in klanken die door uw woorden worden be-
zield,, enige bevrediging vind - ik moet het erkennen - wanneer ze met een 
mooie,, geschoolde stem gezongen worden. [...] [WJanneer die klanken enkel 
doorr de gedachten waar ze hun leven aan ondenen toegang bij mij krijgen, 
proberenn ze in mijn hart een plaats van een zeker aanzien te bezetten, en dan 
kostt het mij moeite er hun een toe te wijzen die met hun waarde overeen-
komt:: ik heb namelijk de indruk dat ik hun bij rijd en wijle groter eer geef dan 
passendd is; er zijn dan ogenblikken waarop ik merk dat onze zielen door de 
heiligee woorden zelf vromer en vuriger in vlam geraken wanneer ze op die 
wijzee dan wanneer ze anders worden gezongen; ik merk dan ook dat alle aan-
doeningenn van onze geest, al naar ieders bijzondere aard, hun eigen uitdruk-
kingswijzenn in stemklank en melodie hebben, en dat die aandoeningen er ook 
krachtenss de een of andere onnaspeurlijke verwantschap door worden opge-
roepen.. Maar in dit genoegen van mijn vlees, waardoor wij de geest niet die-
nenn te laten ontkrachten, heb ik herhaaldelijk geen erg: dan vergezelt de zin-
tuiglijkee gewaarwording de rede niet zo, dat ze geduldig op de tweede plaats 
blijft ,, maar omdat ze louter ter will e van de rede heeft mogen binnenkomen, 
gaatt ze ook nog proberen voorop te lopen en de leiding te nemen.1 

Augustinuss neemt de volle verantwoordelijkheid voor dergelijke dwalin-

gen:: "[W]anneer het mij overkomt dat ik meer geroerd word door het 

zingenn dan door het gezongene, dan belijd ik dat ik een strafwaardige 

zondee bega: in dat geval zou ik liever niet hebben horen zingen."2 De 

hoogmoedd van het "genoegen van het vlees," in casu van de "genieti-

ngenn van de oren," laat zich echter niet eenvoudig bedwingen. Augusti-

nuss beschrijft hoe hij zich dan weer te buiten dreigt te gaan aan "over-

drevenn strengheid," en de "heerlijke melodieën" uit de kerk wil bannen; 

dann weer inziet dat een goede, gezongen voordracht onmisbaar is voor 

eenn goed verstaan van de woorden. Hij zegt heen en weer te schomme-

lenn tussen "het gevaar voor zinnelijke lust en de ervaring van de heilza-

mee werking" van muziek, die erin bestaat "door de streling van de oren" 

eenn "zwakkere geest opwaarts" te doen "stijgen tot een vrome stem-

11 Autelius Augustinus, Confessiones, X, 33, 49, door Gerard Wijdeveld vertaald als 
BelijdenissenBelijdenissen (Amsterdam: Ambo, 1997), 247-48. Ik dank Kees-Jan Bron voor onze stimule-
rendee gesprekken over Augustinus, alsmede voor zijn waardevolle literatuurverwijzingen. 
22 Ibid., 249 (X, 33, 50). 
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ming."33 Met andere woorden: Augustinus schommelt heen en weer tus-
senn het toegeven aan de verleiding van de schone muziek en het prijs-
gevenn van deze schoonheid ten gunste van de betekenis van de "heilige 
woorden.""  In het eerste geval is er de "heerlijke" maar ambivalente erva-
ringring van muzikale schoonheid. Muziek kan doen stijgen tot een vrome 
stemming,, maar kan zich evenzeer ontpoppen als een schone verleidster. 
Inn het laatste geval, waarin de "heilige woorden" lijken gered, lijk t het 
goedee en ware gegarandeerd, maar ontbreekt het aan de nodige ontroe-
ringg om hen ingang te doen vinden in de zielen van de luisteraars.4 

Henryy Chadwick vat Augustinus' denken over muziek treffend samen 
mett de formule dat muziek volgens deze kerkvader "onmisbaar [is], 
maarr gevaarlijk."5 

Dee door Messiaen beschreven "verblindende" muziek kan worden ge-
zienn als een voorbeeld van wat Augustinus beschrijft. De veelduidigheid 
vann de muzikale ervaring is ook in het spel bij Messiaens voorbeelden 
vann heerlijke, schone en duizelingwekkende muziek. Zoals het woorden-
boekk reeds aangeeft, kan het woord êblouissement niet alleen wijzen in de 
richtingg van een overweldiging door iets dat groots en waarachtig is, 
maarr ook in de richting van misleiding. Synoniemen van éblouir zijn vol-
genss Le grand Robert in dit verband abuser (misleiden, bedriegen) en trorn-
perper (vergissen).6 Het is deze veelduidigheid van de muzikale ervaring die 

33 Ibid. 
44 Uit de passage wordt duidelijk dat Augustinus niet altijd met zekerheid kan zeggen of hij 
nuu geroerd wordt door de schoonheid van de muziek of door de inhoud van de woorden. 
Muziekk voegt in elk geva! zoveel aan religieuze ontroering toe, dat hij haar als onmisbaar 
aanmerkt.. Deze specifieke waardering voor muziek kan overigens reeds worden gevonden 
bijj  Basilius de Grote (  330-379) en Niceta van Remesiana (j- na 414). Cf. James 
McKinnon,, Music in Early Christian Uterature (Cambridge: Cambridge University Press, 
1999),, resp. nrs 130 en 306. 
55 Henry Chadwick, "Why Music in the Church?" in Tradition and Exploration: Collected Papers 
onon Theology and the Church (Norwich: Canterbury Press, 1994), 208. 
66 In theologische zin is de ervaring van êblouissement zelf reeds een ervaring van zonde. Cf. 
Augustinus'' êblouissement in Belijdenissen, 157 (VII , 10, 16): "En mét dat ik u leerde kennen, 
hebtt gij mij tot u opgenomen om mij te laten zien dat er iets was te zien en dat ik nog niet 
inn staat was het te zien. En met blindheid hebt gij mijn zwakke ogen geslagen door fel op 
mijj  te stralen, en ik ben gaan beven van liefde en ontzetting; en ik ontdekte dat ik ver van u 
verwijderdverwijderd was in het land van de ongelijkenis [...]." Cursief toegevoegd. 
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reedss door Plato als bedreigend werd ervaren, en die ertoe noodzaakt 
datt muziek op enigerlei wijze aan banden wordt gelegd. Bij Augustinus 
enn Messiaen gaat het om een conflict tussen enerzijds de wil om het 
muzikaall  schone of sublieme, zelfs in zijn meest boeiende, verslavende, 
bedwelmendee vormen, voor het christelijke muziek- en geloofsleven te 
behouden,, en anderzijds het besef dat dit schone of sublieme, wil het 
niett de grenzen van het geloof te buiten gaan, zich dient te conformeren 
aann de christelijke leer. Binnen dit conflict ontstaan argumenten en 
criteriaa die het onderscheid tussen christelijk en onchristelijk moeten 
instellenn en verdedigen. Deze argumenten en criteria geven inzicht in de 
grenzenn tussen de theologie en (seculiere) musicologie van muziek in het 
algemeen,, en Messiaens muziek in het bijzonder. 

Augustinuss vindt geen oplossing voor zijn dilemma, en geeft tenslotte 
zijnn crisis uit handen: "Gij [...], Heer mijn God, verhoor mij, sla acht op 
mijj  en zie mij en erbarm u over mij en genees mij, gij, voor wiens ogen 
ikk voor mijzelf een vraagstuk ben geworden, en dat is juist mijn kwaal."7 

Dee betekenis van dit moment mag niet worden onderschat. De suggestie 
vann Hans Urs von Balthasar als zou het in deze passage over muziek 
slechtss gaan om Augustinus' "persoonlijke angstigheid" met betrekking 
tott al het zinnelijke, gaat uiteindelijk voorbij aan de systematische pro-
blematiekk van de religieuze (muzikale) ervaring.8 Ook Davenson lijk t het 
systematischee gehalte van Augustinus' dilemma te willen bagatelliseren. 
Naa de merkwaardige suggestie als zou de grond van Augustinus "achter-
dochtigee en vijandige houding ten aanzien van muziek" gezocht moeten 
wordenn in het feit dat hij geen musicus was, stelt hij dat Augustinus zich 
nuu eenmaal net als vele andere Kerkvaders, zorgen maakte om de hei-
densee associatie van muziek, en dat deze zorg niet van onze tijd is.9 Het 
gaatt Augustinus in deze passage echter niet om het door Davenson be-
doeldee ^«re-onderscheid tussen enerzijds de kerkmuziek en anderzijds 
dee door Augustinus vermaledijde theatermuziek. Ook gaat het hem niet 
omm de vermeend idolatrische aard van de heidense muziekpraktijk. Waar 

77 Ibid., 249 (X, 33, 50). 
88 Balthasar, Herrlichkeit: Eine theologische Aesthetik (Einsiedeln - Trier: Johannes Verlag, 
1988),, bd II : Facher der Stik, 122. 
99 Davenson, Traite de la musique, 103-06. 
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hett Augustinus om gaat, is het aporetische karakter (onmisbaar, maar 
gevaarlijk)) van muzikale schoonheid als zodanig. Dit is een systematisch 
filosofischh en theologisch probleem, dat men niet oplost door musicus 
tee worden - eerder integendeel. De vraag is daarom vanuit welke opvat-
tingg van muziek Augustinus tot zijn dilemma is gekomen. Welk beeld 
heeftt Augustinus van muziek? Vervolgens is er de vraag of dit beeld 
ophelderingg kan geven over het christelijk moment in muziek, en de 
criteriaa die bij Augustinus voor dit christelijke gelden. 

5.22 De musica, of de genese van een theologie der muziek 

Augustinuss formuleert zijn dilemma in zijn Confessiones, geschreven tus-
senn 397 en vermoedelijk 401 AD.10 Deze tekst geeft geen verdere infor-
matiee over zijn denken over muziek, met name wat betreft de plaats van 
muziekk in often opzichte van het christendom.11 Een decennium eerder 
schreeff  Augustinus echter een tekst die wel over dit onderwerp gaat, zij 
hett slechts ten dele over de relatie met het christendom, de dialoog De 
musica.musica. Augustinus schreef De musica in de periode waarin hij zich 
ontwikkeldee van een Grieks georiënteerd retor tot een christelijk denker. 
Hett eerste deel van De musica is, volgens het getuigenis van Augustinus 
zelf,, begonnen in Milaan (winter 386-387) en voltooid, na zijn bekering, 
inn het Noord-Afrikaanse Thagaste (winter 388-89).u Na dit eerste deel, 

100 Gary Wills, Saint Augustine (New York: Viking, 1999), 151. 
111 Zoals Hcnri-Iréné Marrou terecht opmerkt, lijk t in De musica een heel ander begrip van 
muziekk in het spel dan wij tegenwoordig hanteren. Het gaat in deze tekst namelijk niet 
zozeerr om het artistieke, esthetische verschijnsel, maar om muziek als een wetenschap 
(scientia).(scientia). Zoals echter blijkt uit Augustinus' gebruik van concrete voorbeelden - met name 
hett voorbeeld van de Ambrosiaanse hymne Deus creator omnium - houdt het wetenschappe-
lij kk muziekbegrip bij hem wel een (zij het complex en instabiel) verband met een esthetisch 
muziekbegrip.. Cf. Henri-Irénée Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique (Paris: 
Boccard,, 1958), 197ff. Aurelius Augustinus, De musica, texte de 1'édition bénédictine, intro-
duction,, traduction et notes de Guy Finaert et F.-J. Thonnard. CEuvres de Saint Augustin, 
lree série, VII : Dialogues philosophiques, IV: IM musique (Paris: Desclée de Brouwer 1947), 
4722 (VI, XVII , 57). 

Cf.. Günther Wille, Musica Romana: Die Bedeutung derMusik im Leben der Romer (Amster-
dam:: P. Schippers 1967), 614. 
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datt gezien de inhoud beter De rbythmo had kunnen worden genoemd, 
wass nog een deel gepland getiteld De me/o, dat echter niet is geschreven. 
Dee eerste vijf boeken van het eerste deel van De musica bieden een dis-
cussiee in dialoogvorm over muziek in het algemeen, en over ritme, me-
triekk en vers in het bijzonder. In boek 3 ontwikkelt Augustinus een 
theoriee van de pauze.13 Zijn bekering in april 387 valt in de periode tus-
senn de boeken 5 en 6, en veroorzaakt een breuk in de continuïteit van 
hett werk. Augustinus verontschuldigt zich op de eerste pagina voor de 
"frivoliteit ""  van het voorafgaande en hoopt met zijn betoog de lezer 
"zonderr haast en stapje voor stapje" los te kunnen maken uit het licha-
melijke,, opdat hij of zij, daarbij geleid door de rede, God zal 'aankleven' 
(aSarescere).(aSarescere).HH Deze god is voor het eerst in het boek de Ene God, "uni 
DeoDeo et Domino rerum omnium" de God tot wie Augustinus zich in gebed 
richtricht als "Deus et Dominus noster."'15 De accentverschuiving die Boek 6 te 
zienn geeft is er één, aldus Günther Wille, van Varro naar Plotinus, en 
vann de Antieken naar Paulus: "Het varronische goed waar het eerste 
boekk door werd bepaald, treedt ten gunste van een plotijnse invloed 
naarr de achtergrond; bijbelcitaten en door Paulus beïnvloede taal nemen 
err de plaats in van Latijnse Oudheidscitaten."16 

Dee vraag is allereerst wat Augustinus onder muziek verstaat. De defi-
nitiee die hij in het eerste boek van De musica geeft, neemt hij over van de 
Romeinsee theoreticus Terentius Varro: "musica est scientia bene modulan-
di"di" xlxl Augustinus brengt naar voren dat van de drie in deze definitie ge-
noemdee elementen het eerste {scientia) beslissend is. De definitie van mu-
ziekk is uit verschillende elementen opgebouwd. Het element modulatio 

133 Deze theorie van de pauze is een opmerkelijk element in het middendeel. De betreffen-
dee boeken lijken namelijk louter een analyse en theorie van het metrum te willen geven, en 
geheell  niet te verwijzen naar muziek. Met de theorie van de pauze als een isochroon beme-
tenn stilte lijk t echter toch een specifiek muzikaal element element zijn intrede te doen. Zie 
hieroverr Marrou, Saint Augustin et ia fin de la culture antique, 270-73. 
144 Augustinus, De musica, 356 (VI, 1,1). 
155 Augustinus, De musica, 356 (VI, 1,1). 
166 H. Edelstein, Die Musikanschauung Augustins (Diss. Freiburg, 1929) en H. Hiischen, 
"Augustinus,""  in DieMusik in Gescbicbte und und Gegenwart, editie 1949-51, 848-857. Geciteerd in 
Wille,, Musica Romana, 614. 
177 Augustinus, De musica, 24 (I, II , 2). Cf. Wille, Musica Romana, 413-20: 416. 
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betreftt het element van gereguleerde beweging {bene movere) dat, zoals in 
hett antieke muziekbegrip (mousikè), niet alleen verwijst naar klinkende 
muziek,, maar ook naar het bewegings-aspect van poëzie en dans. Deze 
beweging,, die zich in mathematische termen (het aantal voeten, de 
proporties)) laat beschrijven, is op zich echter nog niet onderscheiden 
vann een goed bewegen in ethische zin. Er is daarom, zo redeneert Au-
gustinus,, een criterium nodig dat de louter kunstige modulatio onder-
scheidtt van een zedelijk goede modulation Wanneer, naar het voorbeeld 
datt Augustinus geeft, een zanger bij een ernstige gelegenheid met een 
zoetee stem en met een aangename dans vrolijkheid probeert te brengen, 
dann begaat hij een ethische fout tegen de congruentie. Iedere musicus 
weett te moduleren, maar de goede modulatie is het domein van muziek 
alss Vrije' kunst. Indien muziek alleen zou worden gedefinieerd als het 
goedd moduleren, dan zou ook de zang van de nachtegaal muziek zijn: 
dezee is immers zoet en juist geproportioneerd, en bovendien, aldus 
Augustinus,, congruent met het seizoen. Het ontbreekt de zang van de 
nachtegaall  echter aan een derde element, dat zijn zang tot een 'vrije' 
kunstt zou maken: rationele kennis of scientia.19 Muziek als scientia onder-
scheidtt zich als rationele wetenschap van de sensuele kunst (arsy imitatio) 
diee gevonden kan worden bij dieren, en bij fluitisten, citharisten en am-
bachtsliedenn in het theater {theatricos operarios of bistriones).20 Muziek als 
scientiascientia is een Vrije' kunst die "omwille van haarzelf wordt nagestreefd, 

188 Ibid., 28 (I, II , 3). 
199 Ibid., 32 (I, IV, 5). 
200 Augustinus, De muska, resp. 42 (I, IV, 8), 48 (I, VI , 10-11). Bij de muziek van de laatsten 
gaatt het in het geheel niet om scientia, maar louter om door lichamelijke oefening verkregen 
vingervlugheidd en geheugenprestatie, met als enige doel het verdienen van het applaus, de 
recettee en de waardering van het publiek. Augustinus laat er geen twijfel over bestaan: deze 
liedenn zijn bereid over de prijs van muziek te onderhandelen, en stellen zich met een 
schijntjee tevreden. Volgens hem zou muziek daarentegen beschouwd zou moeten worden 
alss een aureus so/idus, zijnde de toenmalige gouden standaardmunt. Deze munt, die van 
massieff  goud was, met een vaste inscriptie en een vast gewicht, had een vaste, hoge waarde 
(cf.. ibid., 50 fl, VI , 11] en 491), Augustinus' muziekfilosofie lijk t hier gericht op het op-
drijvenn en zo hoog mogelijk houden van de prijs van muziek; de leerling, onder de indruk 
vann het door hem geschetste perspectief, vraagt dan ook aan zijn meester om nadere uideg 
overr deze zo belangrijke, zo kostbare {tantam) discipline (cf. ibid., 52 [I, VI , 12]). 
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enn die vanuit haarzelf behaagt {propter se ipse appetitur, et per se ipse delec-

tat)."tat)."2x 2x 

Hett tweede deel van boek 1 geeft vervolgens een uitwerking aan deze 

scientia.scientia. De beweging van muziek wordt gereguleerd door getallen, 

waarbijj  de getallen 1 tot en met 4 een "ereplaats" innemen; zij vormen 

dee basis van het decimale stelsel.22 Augustinus gebruikt zijn getallenleer 

alss theoretische ondergrond voor zijn beschrijving van de belangrijkste 

ritmes,, metra en versvoeten in de daarop volgende boeken.23 Het onder-

scheidd tussen muziek als scientia en muziek in vulgaire zin (vi/is) lijk t 

weliswaarr geïnspireerd op het denken van Plato, maar van een verre-

gaande,, uitgewerkte verbinding tussen muziek en metafysica in de geest 

vann Timteus, is in boek 1 geen sprake.24 Augustinus gebruikt aan het slot 

vann dit boek echter wel een beeld dat een dergelijke verbinding sugge-

reert.. De meester stelt er aan zijn leerling de retorische vraag: 

Alss muziek dus op een bepaalde manier voortschrijdend vanuit haar meest 
geheimee heiligdom in onze zintuigen en hun objecten sporen heeft achterge-
laten,, moeten wij dan niet allereerst die sporen volgen, en, indien mogelijk, 
onss zo makkelijker en zonder enige dwaling in de diepten van het heiligdom 
latenn leiden?25 

Hett blijf t tot en met boek 5 onduidelijk of dit als metafoor moet worden 

opgevat,, dan wel als een spoor van een metafysica van de muziek. 

211 Augustinus, De musica, 30 (I, III , 3). 
222 Ibid., 82 (I, XIII , 26). 
233 Ibid., 94-348. Zie voor een samenvatting van deze boeken Wille, Musica Romana, 609-
614. . 
244 De parallel tussen Augustinus en Plato verloopt hier als volgt. Augustinus neemt in zijn 
conceptt modulatio de pythagoreïsche erfenis over die Plato eerder in Ttmaus uitwerkte. Ver-
volgenss zet hij met de eis van het bene de stap naar ethische criteria zoals Plato die, in de 
traditiee van Damon van Oa, hanteerde in Politeia en Nomoi. En tenslotte geeft Augustinus 
dezee criteria, nog steeds in overeenstemming met Plato, een idealistische basis door te wij-
zenn op het noodzakelijke muzikale bewustzijn {scientia), dat enerzijds muziek tot een men-
selijkee kunst maakt (als onderscheiden van de zang van een dier), en anderzijds boven het 
louterr menselijke uittilt . Cf. Evanghélos Moutsopoulos, La musique dans F oeuvre de Platon 
(Paris:: PUF, 1959), 188 ff. 
255 Augustinus, De musica, 84-86 (I, XIII , 28). 
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Gezienn de invloed van Varro op Augustinus' muziekopvattingen en de 
invloedd van Plato op zijn denken in het algemeen, zou kunnen worden 
beslotenn dat het gaat om metafysica.26 In de platoonse en neo-platoonse 
traditiee is het niet ongebruikelijk middels poëtische beelden te verwijzen 
naarr metafysische werkelijkheden. Ook de context van De musica geeft 
eenn aanwijzing in deze richting. Het werk maakt deel uit van een reeks 
overr de vrije kunsten, die door Augustinus reeds in De ordine (386) op 
neo-platoonsee wijze in het perspectief waren geplaatst van het onstoffe-
lijke.277 Augustinus werkt echter pas in het laatste, muziektheologische 
boekk en détail de verbinding uit tussen de zinnelijke, klinkende muziek en 
dee sfeer van de immateriële muziek. Pas in dit boek wordt duidelijk hoe 
bijj  Augustinus een "doorbraak naar gene zijde" vanuit de muziek kan 
wordenn gedacht: deze geschiedt door middel van het getal. 

Augustinuss geeft in zijn Confessiones te kennen dat zijn lectuur van 
boekenn over de vrije kunsten hem weliswaar "als slaaf van slechte 
begeerten""  vreugde heeft gebracht, maar dat "de herkomst van alles wat 
inn die boeken waar en zeker was" hem tot zijn bekering onbekend was 
gebleven.288 In boek 6 geeft de dan inmiddels gedoopte Augustinus uitleg 
overr de christelijke structuur, betekenis en waarde van muziek. Het boek 
bestaatt uit twee delen: het eerste is getiteld "De getallen van de ziel en 
hunn graden [De animi numeris eorumque gradibns\" het tweede "De eeuwige 
getallenn die voortkomen uit God [De numeris aternis a Deo procedentibus\." 
Dezee deling is niet alleen formeel, maar weerspiegelt ook de tweeledige 
inhoudd van het boek. Zoals Will e het samenvat: 

Augustinuss houdt zich thans in het zesde boek niet meer bezig met de stoffe-

lijk-zinnelijk ee afbeelding van muziek, maar met het oorspronkelijke, onstof-

felijk-bovenzinnelijkee oerbeeld van muziek. Hij begrijpt dit echter niet slechts 

266 Cf. Wille, Musica Romana, 414,417. 
Aureliuss Augustinus, De ordine, door Cornelis Verhoeven vertaald als De orde (Budel: 

Damon,, 2000), 109-10 (II , 47). Cf. Henry Chadwick, Augustine (Oxford - New York: 
Oxfordd University Press, 1986), 33. Overigens is, volgens Karl Gustav Fellerer, Varro de 
eerstee die muziek als scientia een plaats heeft gegeven in het systeem van de artes liberates. Cf. 
K.G.. Fellerer, "Die musica in den artes liberales," in J. Koch (ed.), Artes liberates: Von der 
antikenantiken Bildung %ur Wissenschaft des Mittelalttrs (Leiden - Köln: E.J. Brill , 1959), 33. 
288 Augustinus, Belijdenissen, 96 (IV, XVI , 30). 
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opp neo-platoonse wijze als bovenzinnelijk, maar als goddelijke schepping in 

christelijkee zin. De musicus, die de hoorbare afbeelding van muziek vormt 

naarr het oorspronkelijke, onhoorbare oerbeeld, staat in dienst van God.29 

Hett oorspronkelijke beeld van muziek en zijn afbeelding worden bij 
Augustinuss verbonden door de notie van het getal (numerus). Dit begrip 
kentt vier verschillende niveaus, c.q. betekenissen die onderling in een 
hiërarchischee verhouding staan. Gaande van zinnelijk naar bovenzinne-
lij kk heeft numerus allereerst de normale mathematische betekenis van ge-
tal.. Vervolgens heeft het de betekenis van poëtisch of muzikaal ritme 
(zoalss in de eerste vijf boeken van De musica). Deze betekenis verruimt 
zichh naar de harmonie tussen de verschillende delen van de wereld, en in 
dee mens tussen de verschillende zintuiglijke, intellectuele en morele acti-
viteiten.. En ten slotte, "betekent numerus in God de volheid en eenheid 
diee zowel de wetten van de mathematica omvat als de schoonheid van 
dee ritmes en alle harmonieën van de wereld en de mens."30 Tussen de 
tweedee en derde betekenis doet zich een verandering voor die ertoe 
noodzaaktt dat numerus in hogere zin niet wordt begrepen of vertaald als 
getall  of ritme, maar als harmonie in de zin van het Griekse harmonia?^ 
Augustinuss spreekt er op het desbetreffende omslagpunt in de tekst over 
datt de ziel zich, op platoonse wijze, dient af te keren van de ritmes die 
hett ontvangt van het lichaam, teneinde zich weer te vormen naar de har-
monieënn van de goddelijke wijsheid {divinis sapkntia numeris reformatur)?2 

Dee ziel wordt bij deze wending van het stoffelijke naar het onstoffelij-
kee geholpen door de gelaagde structuur van de numerus. Hij stelt haar in 
staatt zich "zonder haast en stapje voor stapje" los te maken uit het licha-
melijkee teneinde zich te hechten aan God ('a corporeis ad incorporeal zoals 
Marrouu het wel uitdrukt). Augustinus maakt dit concreet door muziek 

299 Wille, Musica Romatia, 614-15. Cf. Augustinus, De musica, 424 (VI, XI , 29), 452-54 (VI, 
XTV,, 44) en 470 (VI, XVI , 55). 
300 Cf. de toelichting van Guy Finaert en F.-J. Thonnard in Augustinus, De musica, 513-14. 
311 Cf. de tweedeling die Plotinus beschrijft in Enneaden, I, 3,1 en V, 9,11. 
322 Augustinus, De musica, 374-76 (VI, IV, 7). Augustinus beroept zich hier op Pr 7, 26: "Ik 
benn rondgegaan, opdat ik zou weten en zou beschouwen en zou zoeken de wijsheid en het 
getall  [numerus]." Hij meent dat het woord numerus hier verwijst naar "de harmonieën die [de 
ziel]]  op het lichaam projecteert [imprimi^ nadat hij ze van God heeft ontvangen." 
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alss numerus in de tweede betekenis (muzikaal ritme) op te delen in vijf 
trappen.. Uitgaande van de vraag waar muziek gevonden kan worden, 
meentt hij, gelet op het axiomatische primaat van de geest, tot een orde-
ningg van ritmes te moeten komen waarbij de klinkende ritmes (numeri so-
nantes)nantes) onderaan staan. Deze ritmes worden in stijgende zin gevolgd 
doorr de herinnering die wij van ze hebben, ook op het moment dat deze 
niett klinken (numeri recordabiles). Deze herinnering wordt gevolgd door de 
bewustee gewaarwording die wij van klinkende ritmes hebben wanneer 
wijj  deze beluisteren {numeri occursores). Gebruikmakend van de herinne-
ringring en het eigen voorstellingsvermogen, kan de ziel ook het initiatief 
nemenn om ritmes te maken en uit te drukken door middel van de stem, 
hett gebaar of een instrument (numeri progressores). En tot slot, bovenaan 
dee hiërarchie, vinden we de numeri judiciales, de preëxistente ritmes die 
onss in staat stellen een instinctief oordeel te vellen over de zintuiglijk 
waarneembaree ritmes.33 Hoewel zij preëxistent zijn, staan de numeri judici-
alesales niet buiten de tijd, want zij zijn gebonden aan de perceptuele beper-
kingenn van de oordeelsvorming.34 Dit verhindert evenwel niet dat zij 
bovenn de andere vier vormen van ritme staan, zoals volgens Augustinus 
zouu blijken uit hun regulerende invloed op de lichaamsbewegingen. 
Dezee invloed suggereert volgens hem "dat God de Schepper is van al 
hett levende, zoals wij zonder twijfel ook moeten geloven dat Hij de 
schepperr is van iedere overeenkomst \convenientid\ en overeenstemming 
[concordia\."[concordia\."lblb Met deze sprong is een eerste verband gelegd tussen ener-
zijdss de immanentie van de "getallen van de ziel en hun graden," en 
anderzijdss de transcendentie van de "eeuwige getallen die voortkomen 
uitt God." 

Inn het tweede deel van boek 6 wordt dit verband nader uitgelegd. Au-
gustinuss stelt zich allereerst de vraag of er hogere harmonieën denkbaar 

333 Augustinus, De musica, 360-394: 394 ([VI , II , 2] - [VI , VI, 16]: VI , VI , 16). 
344 Ibid., 396. Cf. Augustinus' opmerkingen over de beperkte perceptie van lange muzikale 
bewegingen,, ibid., 82-86 (I, XIII , 27-28). De numeri judiciales zijn overigens minder 
etherischh dan hun pre-existentie doet vermoeden. Zoals uit het voorbeeld op p. 436 (VI, 
XII ,, 35) blijkt, kan het gaan om bepaalde onbreekbare wetten van de taal, zoals in dit geval 
diee van het metrum. 
355 Augustinus, De musica, 402 (VI, VIII , 20). 
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zijnn dan de numeri judiciales. Na opnieuw de dominantie van de rede over 

dee andere harmonieën te hebben gesteld, richt hij zijn aandacht op de 

zinnelijkee ritmes. "Wat hebben wij in de zinnelijke ritmes lief? Wat an-

derss dan een zekere gelijkheid \parilitas\ en intervallen van gelijke grootte 

[aqualiter[aqualiter dzmensa]?"% Deze gelijkheid kan echter niet in haar zuivere 

vormm gevonden worden in het zinnelijke domein. Het is vaak moeilijk 

zintuiglijkk vast te stellen of twee waarden gelijk zijn; het gevaar is groot 

datt de schijn van gelijkheid wordt aangezien voor ware gelijkheid.37 De 

waree gelijkheid kan slechts worden gevonden buiten de tijd en de ruim-

te: : 

Enn welke zijn de hogere dingen, zo niet die waarin de soevereine, stand-

vastige,, onveranderlijke, eeuwige gelijkheid [aqualitas] verblijft? Daar zal er 

geenn tijd meer zijn, omdat er geen veranderlijkheid meer is. Daar komen de 

tijdenn vandaan die gevormd zijn, geordend en afgemeten, als een imitatie van 

dee eeuwigheid, terwijl de draaiing van de hemel, die door de dagen, maanden, 

jaren,, lustra en de andere bewegingen van de sterren gehoorzaamt aan de wet-

tenn van gelijkheid, eenheid en de orde, op het zelfde punt terugkomt, en de 

366 Ibid., 416-18 (VI, 10, 26); cf. 414 (VI, IX, 24). Zie wat betreft de systematische betekenis 
vann het getal bij Augustinus Werner Beierwaltes, "Aequalitas numerosa: Zu Augustins 
Begrifff  des Schonen," in Wissenschaft und Weisheit, 38 (1975), 140-157. Beierwaltes wijst op 
datt de notie van het getal bij Augustinus zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve 
(ontologische,, apriorische en uiteindelijk goddelijke) component heeft, die samenkomen in 
dee eenheid van de waargenomen "gestalte" {species, forma). De waarneming van zinnelijke 
gelijkheidd in de gestalte (zoals bijvoorbeeld die van het ritme) kan echter slechts dan een 
wegg vormen naar het goddelijke, wanneer, langs de weg van analogie, doorheen deze 
kwantitatievekwantitatieve gelijkheid de kwalitatieve eenheid wordt ervaren van het goddelijk Ene, de bron 
vann alle zinnelijke gelijkheid. Dit veronderstelt echter een soort diplopie: de lichamelijk 
zintuiglijkheid,, waarmee het zinnelijk wordt waargenomen, moet immers een transport 
biedenn (an- of mystagogie) naar de geestelijke zintuiglijkheid (zoals Augustinus' befaamde 
"innerlijkk oog," cf. ibid., 144), waarmee het goddelijke kan worden waargenomen. Binnen 
eenn diplopie wordt geen eenheid ervaren, maar verschijnt alles dubbel. In het laatste 
hoofdstukk van dit boek zal ik dan ook betogen dat het niet aangaat om, aan de hand van 
dee notie van het getal, het zinnelijke te trachten te reduceren tot een bovenzinnelijke een-
heid,, maar dat de beide, en opmerkelijk genoeg simultane, logica's die in deze notie werk-
zaamm zijn (identiteit en differentie [cf. ibid., 147], het ene en het vele, het geestelijke en het 
lichamelijke),, geheel in de geest van Augustinus1 aporetische ervaring van muziek in de 
Confessiones,Confessiones, samen moeten worden gedacht 
377 Ibid, 422 (VI, X, 28). 
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hemellichamenn terugbrengt op het zelfde punt. De aardse dingen zijn op die 
manierr ondergeschikt aan die van de hemel en verbinden hun bewegingen 
doorr de harmonieuze opeenvolging [numerositas] van hun rijden als het ware 
mett het gezang van het universum.38 

Dee gelijkheid die in bepaalde zinnelijke ritmes, zij het slechts "obscuur 

enn vluchtig," aanwezig is, duidt op het principe van getal en harmonie: 

"Waarr gelijkheid [aqualitas\ en gelijkenis [similitudó\ zijn, daar is het prin-

cipee van getal en harmonie [numerositas], want niets heeft meer gelijkheid 

enn overeenkomst dan een en een."39 Door dit laatste verbindt de gelijk-

heidd van de zinnelijk ritmes zich met God, "de Ene" die bron is van de 

eeuwigee harmonieën.40 Hoewel de ziel in bepaalde zinnelijke ritmes dus 

eenn kwaliteit herkent die haar naar een hogere sfeer verwijst, blijf t zij 

hiermeee gebonden aan de onzekerheden van de zintuiglijkheid en het 

geheugen.. Zij wordt bovendien gehinderd door de gewoonte die zij 

heeftt in de omgang met het vlees dat "gehoorzaamt aan de wet van de 

zonde""  (cf. Rom 7, 22-23). De ziel kan deze gebondenheid doorbreken 

doorr zich op het geestelijke te richten, daarbij geholpen door de reiken-

dee hand van Gods barmhartigheid.41 Door zich aldus van iedere wulpse 

{lascivus){lascivus) beweging te distantiëren keert, aldus Augustinus, geheel ons 

levenn terug naar God. Deze terugkeer zal haar voleinding vinden na de 

dood,, wanneer wij "van aangezicht tot aangezicht" (1 Kor 13, 12) zullen 

zienn en wij "zonder enige onrust en vol van vreugde de ritmes waarmee 

wijj  beweging aan ons lichaam geven, zullen voelen."42 

Hett denken in graden van getallen en harmonieën berust in wezen op 

hett principe van de analogie: de gelijkheid die wij liefhebben in de zinne-

388 Ibid., 424 (VI, XI , 29). 
399 Ibid.,, 442 (VI, XIII , 38). 
**  Ibid., 470 (VI, XVII , 56). Cf. 474 (VI, XVII , 57), waar Augustinus God identificeert met 
hett plotijnse Principe waarop alle numerieke harmonie, gelijkenis, gelijkheid en orde be-
rust:: "Waar anders, zo vraag ik je, komt dat alles vandaan dan van het hoogste eeuwige 
principe?""  Ook verwijst hij naar God als de "onveranderlijke gelijkheid \aqualitatem ïncom-
mutabilem]."mutabilem]." Cf. ibid., 440 (VI, XII , 37). 
411 Ibid, 430-32 (VI, XI , 33); cf. 426 (VI, XI , 30). 
422 Ibid., 430-32 (VI, XI , 33) en 460 (VI, XV, 49). Augustinus lijk t hiermee te verwijzen 
naarr de aglitas van de corpora gloriosa. 
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lijk ee ritmes is een reflectie van de harmonieuze eenheid (op neo-pla-
toonsee wijze mathematisch gedacht) van God.43 Het beslissende mo-
mentt bij het "opstijgen naar God" ligt in het erkennen van de orde die in 
dezee analogie, en bijgevolg in de hiërarchie van de numeri als geheel, be-
slotenn ligt. Voor de ziel die deze orde, namelijk dat de lagere dingen laag 
zijnn en hogere dingen hoog, erkent, ligt de weg naar "volmaaktheid" en 
"zaligheid""  open.44 Het is in de christelijke context van boek 6 dus nog 
steedss denkbaar dat muziek, zoals Augustinus beweerde in zijn pre-
christelijkee boek 1, "zonder enige dwaling [sine ullo errore] in de diepten 
vann het sanctuarium" leidt.45 

Hijj  brengt echter ook de gevaren van deze weg onder de aandacht. 
Hett eerste onder deze gevaren is de hoogmoed van de ziel die God lie-
verr imiteert dan dient.46 Deze mogelijkheid lijk t de ziel te worden gebo-
denn door de hiërarchie van de numeri, waarbinnen zij zich stap voor stap 
kann verheffen boven de lagere stadia [sonantes, recordabiles, occursores, pro-
gressores).gressores). Aangekomen bij de numeri judiciales kan zij zich meester wanen 
overr de zintuigen, de waarneming, de schepping en het geheugen, en 
zichh als een rechter uitspreken over deze. "De hoogmoed is het begin 
vann alle zonde": de hoogmoedige ziel vergeet dat zij zelf veranderlijk is 
enn onvolmaakt, en dat geheel haar wezen afkomstig is van God. Zij is er 
slechtss op uit te heersen over andere zielen: met uiterlijk en gebaar in-
drukk te maken op deze en eerbetuigingen en lof te oogsten. De ziel daar-
entegenn die inziet dat alleen God de ziel eert en weldoet, dient haar 
naastenn door met behulp van de numeri judiciales de lagere ritmes zodanig 

433 De analogie van de gelijkheid vormt een complex met die van de madiematische of geo-
metrischee eenheid en met die van de schoonheid. Zie voor het laatste Augustinus, De 
musica,musica, 450 (VI, XIV , 44) en 464-66 (VI, XVI , 52). In boek 1 en boek 6 gebruikt Augus-
tinuss overigens de term analogie (Gr. anaiogid) verschillende keren, maar niet in de hier ge-
bruiktee betekenis van een overeenkomst tussen het immanente en het transcendente. Het 
gaatt op de desbetreffende plaatsen om respectievelijk een mathematische en een geome-
trischee analogie, beide in enge zin. Cf. ibid., 80 (I, XII , 24) en 474 (VI, XVII , 57). 
444 Augustinus, De musica, 462 (VI, XV, 50) en 468 (VI, XVI , 54). 
455 Ibid., 86 (I, XIII , 28). 
466 Ibid., 444-46 (VI, XIII , 40). Cf. 462 (VI, XV, 50), waar Augustinus spreekt over demo-
nenn die de ziel tegenwerken op haar weg naar boven. 

117 7 



Dee!!  II 

tee reguleren dat zij de eenheid van de zielen vormen of onderhouden.47 

Augustinuss geeft hiermee aan dat het de taak van de musicus is, de har-
monieënn die voortkomen uit Gods wet en die in zijn ziel een geprivile-
gieerdee stemming (affectio) bewerken, te gebruiken om in de zielen van 
zijnn naasten een overeenkomstige stemming op te wekken.48 

5.33 Davensons 'correcties' op A.ugustinus 

Augustinuss biedt in De musica een uiteenzetting over de theologische be-
tekeniss van muziek die de theologische legitimatie van dit medium op 
ongeëvenaardd subtiele en nauwkeurige wijze onderbouwt. Deze nauw-
keurigheidd kan het hedendaagse muziektheologische denken tot voor-
beeldd zijn, alleen al omdat het een verfijnde kritiek mogelijk maakt. Tot 
diee kritiek zal ik mij nu wenden, alleereerst aan de hand van Henri 
Davenson. . 

Hoewell  Augustinus de numerieke orde van zijn muziektheologie in 
verbandd weet te brengen met de vier plotijnse deugden van wijsheid, be-
scheidenheid,, rechtvaardigheid en moed, meent Davenson dat er bij de 
kerkvaderr sprake is van een ongeoorloofde reductie van muziek.49 Een 
muziektheologie,, zo stelt hij, mag niet tot gevolg hebben dat uitgerekend 
hett klankmatige aan het wezen van muziek onttrokken wordt.50 Met de 
stapp voorbij het niveau van de numeri judiciaks gaat Augustinus' theorie 
volgenss Davenson de perken van muziek te buiten, en eindigt het in een 

477 Ibid., 452-54 (VI, XTV, 45). 
488 Ibid., 434 (VI, XII , 35). 
499 Zie wat Augustinus betreft ibid., 460-70 ([VI , XV, 49] - (VI, XVI , 55]). 
500 Davenson, Traite de la musiqut, 68-71. Marrou ventileerde overigens een decennium 
eerder,, in zijn dissertatie uit 1938 getiteld Saint Augustin et la fin de la culture antique, precies 
dezelfdee kritiek op Augustinus' denken over muziek en dat van de Oudheid als geheel (van 
Aristoxenoss tot en met Boethius). Dit denken zou zich, in grote lijnen, hebben verloren in 
louterr theoretische reflecties die geheel, of althans te zeer, los staan van de eigentijdse 
muzikalee praktijk. Zoals hieronder zal blijken, neemt Marrou onder het pseudoniem Henri 
Davensonn niet alleen ruimere vrijheid om het antieke en augustijnse denken te bekritise-
ren,, maar geeft bovendien een eigen op persoonlijke muzikaal-praktische ervaring gebaseer-
dee alternatieve visie. Cf. Marrou, ibid., 204-10. 
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reductiee van muziek tot pythagoreïsche mathematica. Muziek wordt op 

diee manier, volgens de bekende formulering van Leibniz, "een onbewus-

tee oefening in de arithmetica, waarbij de geest niet weet dat hij telt."51 

Davenson: : 

Ziedaarr de oplichterij die eigen is aan de filosoof, en die impliciet is aan de 
dialectiekk van de esthetica: de onvermijdelijk ijdele poging om de kunst, het 
gevoell  en de schoonheid van muziek te reduceren tot een extern principe 
(hierr het getal, elders het Ding an sich, de primordiale Wil of wat dan ook), ten 
gevolgee waarvan muziek verklaard wordt door middel van het niet-muzikale.52 

Hijj  voegt daar verder aan toe dat de aritmetische beschrijving van klank-

structurenn niets zegt over de muzikale funktie en betekenis van dit mate-

riaal:riaal: de mededeling dat een kwint gebaseerd is op een frequentiever-

houdingg van 3:2 laat de vraag open hoe deze kwint werkt of wat hij be-

tekentt in de muzikale context. Hoewel Davenson op grond hiervan 

Augustinus'' substitutie van muziek door mathematica (of "akoestiek") 

vann de hand wijst als "illusoir en foutief," wil hij toch diens hiërarchie 

vann ritmes in ere houden. Het gaat hem met name om de gedachte van 

eenn innerlijk ideaalbeeld (de numerijudictales), waar de klinkende muzikale 

uitvoeringg een afspiegeling van is. Hiervoor staat een uitspraak van 

Plotinuss model: "Want de on-muziek [amousia] vormt de musicus niet, 

maarr de muziek, en de muziek in de intelligibele wereld vormt die van 

dee waarneembare wereld."53 

Davensonn maakt zijn gedachten op dit punt duidelijk door zelf achter 

dee piano te gaan zitten.54 Bij het instuderen van een stuk muziek vormt 

zichh in het geheugen, door het herhaaldelijk spelen van passages en van 

hett werk als geheel, een ideale herinnering, een gezuiverd en verstild 

beeld,, dat het geestelijke model vormt waarmee ik mijn uitvoeringen zal 

beoordelen.. Di t beeld wordt door opeenvolgende uitvoeringen fijngesle-

pen,, zodanig dat "in de diepte van het stille sanctuarium van het geheu-

511 Leibniz, in Leibnitü epistula (coll. Kortholti), nr 154. 
522 Davenson, Traite de la musiqm, 70. 
533 Ibid., 70. Plotinus, Enneaden, V, 8,1. 
544 Davenson, Traite de Ia musique, 26-28. 
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genn een muzikaal beeld [tevoorschijn komt] van een ideale zuiverheid, 
schoonheidd en perfectie." Het is van een hogere graad dan de een-
voudigee herinnering aan deze of gene uitvoering, en bereikt haar zui-
verstee vorm in de muziek die wij innerlijk horen na afloop van een uit-
voering,, als een muziek die ons "nog in de oren klinkt." In deze kor-te 
periodee kunnen wij , aldus Davenson, het gehoorde innerlijk, als een 
"stillee muziek" reproduceren, met een aanwezigheid en beweeglijkheid 
diee zich volgens hem onophoudelijk lijk t te vernieuwen. Hij poogt deze 
"mysterieuzee Aanwezigheid" te beschrijven als datgene wat Augustinus 
bedoeltt met zijn numeri judiciaks. Het is voor Davenson een muziek die 
"volmaaktt actueel en bewust [is], en toch stil, onbeweeglijk, zuiver gees-
telijk,, bevrijd van die onderworpenheid aan de duur die de materie ke-
tent.""  Deze bevrijde muziek brengt de mens een gelukzaligheid die vol-
genss Davenson een religieuze betekenis heeft: "van deze Muziek kunnen 
wij ,, zonder twijfel, in de huidige toestand van ons leven in het vlees, 
slechtss korte ogenblikken de goddelijke volheid proeven."55 Deze "Mu-
ziek""  heeft bij Davenson haar domicilie in de "zuivere geest," daar waar 
"inn de nabijheid van God een apofatische stilte heerst."56 Hoewel hij 
enerzijdss de pythagoreïsche erfenis bij Augustinus' van de hand wijst, 
neemtt hij anderzijds dus bijna letterlijk diens extrapolatie over (door 
middell  van de concepten van analogie en hiërarchische orde) van de nu-
merijudicialesmerijudiciales naar een als religieus geïnterpreteerd gene zijde.57 

Davensonn s beschrijving van de numeri judiciales lijk t in hoge mate op 
dee ervaring die Messiaen, die zichzelf graag uitgaf voor "ornitbologue et 
rythmicien"rythmicien" beschrijft als de ervaring van de hoogste der "ritmische or-
des.""  Net als bij Augustinus en Davenson, kan ook bij Messiaen het pri-
maatt worden gevonden van de rede. Deze heeft volgens hem haar 
grootstee vrijheid wanneer zij onafhankelijk is van de zintuiglijke waarne-
ming.. Dat is met name het geval in de geest van de componist ("de den-
ker").. In tegenstelling tot de luisteraar en de lezer van de partituur, die 
gebondenn zijn aan wat klinkt of genoteerd staat, geniet de "denker" van 

Ibid.,, 32. 
Ibid.,, 122-23 en 127-30. 
Ziee met name Davenson, Traite de la musique, 122-23 
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muziekk alle vrijheid om in zijn gedachten ritmes (want daar gaat het hier 

bijj  Messiaen over) te delen of samen te voegen. De "denker" van mu-

ziekk doet dit krachtens "de Orde van het Innerlijke Ritme," die een 

quasi-transcendentt karakter heeft: 

Dee denker kiest de verdeling tezelfder tijd als de som, de delen tezelfder tijd 
alss het geheel; zijn plezier hangt van niets anders af dan zijn eigen wil. Dat is 
dee abstracte en intellectuele wellust [vo/upte] van het Getal, een unieke wellust, 
diee de kwantitatieve Orde overstijgt teneinde de grootste van alle ritmische 
Ordess te bereiken. Een orde die los staat van alle tijden en alle ritmes die ons 
omgeven;; een orde die los staat van onze fysiologische tijd, en zelfs van de 
stroomm van onze bewustzijnstoestanden; een orde die absoluut onafhankelijk 
iss van al de klinkende verschijnselen die zich aan ons kunnen voordoen. Een 
uniekee orde, eenmalig, zonder herhalingen en zonder herkenning; een per-
soonlijkee orde, intiem, onmededeelbaar, die een onophoudelijk hernieuwde 
creatie,, baring, bloei is: de Orde van het Innerlijke Ritme.58 

Messiaenn gaat in deze lofzang niet zover, de "Orde van het Innerlijke 

Ritme""  tot reflectie te verklaren van een transcendent ritme, laat staan 

dezee orde te identificeren als de transcendente bron, het Urbi/dvzn zijn 

muziek.. In het algemeen lijk t muziek in zijn opvatting nauwer verbon-

denn te blijven met het zintuiglijke en het technische, zoals ook zijn relaas 

overr êblouissement laat zien.59 En niet ten onrechte. Davensons kritiek op 

Augustinuss richt zich niet alleen op de vermeende reductie van muziek 

tott "on-muziek" (een reductie die ironisch genoeg bedoeld is om haar 

wezenn nabij te komen en haar waarde op te drijven), maar ook op de 

diskrediteringg van haar zintuiglijkheid, materialiteit, lichamelijkheid die 

juistt wezenlijk voor haar lijken. Deze diskreditering is van platoonse 

oorsprongg en bepaalt ook bij Plotinus de verdenking tegen muziek.60 

Maar,, zo stelt Davenson, "het platonisme van de heilige Augustinus is 

eenn christelijk platonisme en het probleem van muziek is nu juist ver-

588 Messiaen, Traite de tythme, I, 51-52. 
599 Messiaen verbindt, zoals in het vorige Deel besproken, de effecten van êblouissement 
rechtstreekss met zijn techniek van componeren, en schroomt niet de plaatsen aan te wijzen 
waarr deze effecten op zouden treden. 
600 Cf. Plotinus, Enneaden, I, 3,1. 
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bondenn met een van de punten waarop het traditionele, heidense plato-

nismee van het christendom een correctie heeft gekregen."61 

Hett punt waarop Davenson hier doelt, betreft de status van het li -

chaam.. Het lichaam, zo stelt hij, is voor de christen niet iets dat van 

buitenaff  aan zijn ziel is toegevoegd. De mens is niet louter geest of ziel, 

maarr ook lichaam, en zal met dit lichaam (aanvankelijk als vlees, en na 

dee wederopstanding als corpusgloriosum) verbonden blijven in eeuwigheid. 

Davenson: : 

Dee mens, dat is voor ons Adam in de schoot van het Paradijs van God, en 
meerr nog Christus in zijn Incarnatie. Bovenal is hij Christus in de glorie van 
zijnn Wederopstanding, aanvang van en onderpand voor onze toekomstige 
Wederopstanding.. Het is de christen niet meer mogelijk een lichaam te ver-
achten,, te haten dat een dergelijk lot, een dergelijke glorie is beloofd.62 

Ookk muziek, in al haar zinnelijkheid, zal volgens Davenson aan deze 

gloriee deelnemen. Zij zal transfigureren tot een hemelse muziek. Hij stelt 

daaromm voor "de band die [muziek] associeert met de klankervaring, met 

eenn zinnelijke en lichamelijke ervaring" te respecteren.63 Hij gaat daartoe 

tee rade bij de erfgenamen van augustijnse spiritualiteit: de Francisca-

nen.644 Bij de muzikale vader van deze beweging, Franciscus van Assisi, 

Davenson,, Traite de la musique, 72. 
622 Ibid., 74. 
633 Ibid. 
044 Ibid., 108. In een terzijde schrijft Davenson aldaar dat "de franciscaanse ziel" de 
inspiratiebronn is geweest voor zijn verhandeling over Augustinus' denken over muziek. 
Hett verband tussen beide verklaart hij aldus: "[D] e franciscaanse ziel, zijn vreugde, zijn 
lieflijkheid,, zijn zoete optimisme, is een palmtak die wonderbaarlijk is uitgewaaierd, geënt 
opp de strenge askese - radicaal ondergeschikt aan de eisen van het goddelijke - die in we-
zenn (veelmeer dan zijn pessimisme, zijn klaarblijkelijke 'jansenisme") het augustinisme ka-
rakteriseert.. Het is overbodig om eraan te herinneren dat, van St Bonaventura tot Duns 
Scotus,, het augustinisme zijn thuishaven heeft gevonden in de franciscaanse orde, waarvan 
hett in zekere zin de doctrinaire oorspronkelijkheid grondvest. Het gaat daarbij niet om een 
ontmoeting,, een toeval, maar om een diepgaande verwantschap: de blijde franciscaanse 
mystiekk is de legitieme voleinding van de augustijnse ascese." Een passage die in het hui-
digee verband niet onvermeld mag blijven is Bonaventura, Itïntrarium mentis in Deunt, door 
Ewertt Cousins vertaald als The Sou/'s Journey into God, in The Classics of Western Spirituality: 
BonaventureBonaventure (Mahwah: Paulist Press, 1978), 74 (sectie II , 10), waarin Bonaventura Augus-
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auteurr van het Zonnelied (dat bedoeld was om te worden gezongen), 
vindtt Davenson een barmhartige houding ten opzichte van het li-
chaam.655 Hij herinnert hierbij aan een verhaal dat vertelt hoe Franciscus, 
toenn hij ziek was in Rieti in het jaar 1225, op een avond een broeder 
vroegg een cythara te halen en voor hem "een passende muziek" 
(Davensonn verwijst hier naar Augustinus' bona modulatió) te spelen "die 
enigee troost geeft aan mijn broeder Lichaam." Hoewel de broeder de cy-
tharaa niet haalde, hoorde Franciscus 's nachts een vol uur cytharamu-
ziek,, mooier dan hij ooit vernomen had. De (natuurlijke of bovenna-
tuurlijke)) herkomst van deze muziek is nooit opgehelderd; sommigen 
bewerenn dat het een engel moet zijn geweest, anderen houden de Zoon 
zelff  verantwoordelijk. Franciscus zou er volgens de overlevering hoe 
dann ook door in vervoering zijn geraakt.66 Dit verhaal laat twee aspecten 
zienn die voor Davenson belangrijk zijn: enerzijds de suggestie van een 
hemelsee muziek, die hij graag wil bewaren, en anderzijds de harmo-nieu-
zee verhouding tussen spiritualiteit, muziek en het lichaam. Met dit laatste 
meentt hij een houding gevonden te hebben die muziek niet dis-
krediteert,, maar die muziek in haar laagste, "dionysische" graad "welwil-
lendd ontvangt bij wijze van naastenliefde voor onze nederige en be-
krompenn broeder Lichaam."67 

tinus'tinus' onderverdeling van de numeri (uit De Musica, zie hoofdstuk II-5 hierboven) opneemt 
inn zijn beschrijving van deze weg naar boven. 
655 Zie Helene Nolthenius, Een man uit bet dal van Spoleto: Franciscus tussen v^jn tijdgenoten 
(Amsterdam:: Querido, 1992), 182, waarin een reproductie is opgenomen van de oudste 
notatiee van dit lied, met ruimte voor muzieknoten boven de tekst. Zoals Nolthenius 
bevestigt,, "heeft [Franciscus] levenslang lopen zingen - in het Frans, het Umbrisch, het 
Latijnn - en Thomas [van Celano] bevestigt ons tot tweemaal toe dat hij een mooie stem 
had.""  Ibid., 275. 
666 Davenson, Traite de la musique, 109-110; Nolthenius, Spoleto, 275-77. In de eerst 
genoemdee versie heeft Messiaen het verhaal opgenomen in zijn opera over Franciscus. Cf. 
Messiaen,, Saint Franpois a"Assise, vijfde scène. 
677 Davenson, Traite de la musique, 116. 
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5.44 Muziek, lichamelijkheid en het primaat van de %in 

Voorr Davensons alternatieve muziektheologie lijk t evenwel te gelden: nil 

novinovi sub sole. Afge2ien van het franciscaanse idioom, is de houding die 

Davensonn beschrijft volkomen terug te vinden bij Augustinus.68 Ook bij 

hemm kan een bevestiging worden gevonden van de hemelse muziek, en 

dee naastenliefde voor de lagere orden staat beschreven in De musical 

Augustinus: : 

Datt wat [de ziel] bezoedelt is op zich niet slecht, want ook het lichaam is een 
schepsell  van God en gesierd met een eigen, zij het onvaste, schoonheid. [...] 
Latenn wij daarom al die ritmes die voortkomen uit onze sterfelijke toestand, 
dee tuchtiging van de zonde, niet uitsluiten van de goddelijke voorzienigheid, 
wantt zij zijn schoon in hun soort. [...] [W]ij maken ons niet van hen los door 
henn als een last van ons af te werpen, en evenmin door ons aan hen vast te 
klampenn als aan een vaste steun, maar door goed gebruik van hen te maken.70 

Watt dit goede gebruik behelst, is aan het slot van 5.2 beschreven als het 

barmhartigee werk van de musicus die zinnelijke ritmes reguleert ten be-

hoevee van de zielen van zijn naasten. Naast deze liefdevolle schikking in 

dee orde der dingen, is er echter nog een tweede manier waarop bij 

Augustinuss het lichamelijke een plaats krijgt. Deze is van direct belang 

Ditt neemt niet weg dat Davenson met recht bij Augustinus een platoonse verdenking 
tegenn het lichamelijke bespeurt. In hun commentaar merken Finaert en Thonnard op, dat 
hett soms lijk t alsof Augustinus het feit van de incarnatie vergeten is. Cf. Augustinus, De 
musica,musica, 516. 

Ziee voor de hemelse muziek bij Augustinus bijvoorbeeld Aurelius Augustinus, Sermones 
dede tempore, selectie door Joost van Neer en anderen vertaald als Als licht in het hart: Preken 
voorvoor het liturgisch liturgisch jaar (Baarn: Ambo, 1996), 194: "O gelukkig alleluja daarginds! O onbezorgd 
alleluja\alleluja\ O alleluja zonder dat daar iemand tegen is! Daar zal geen enkele vijand zijn en daar 
gaatt geen enkele vriend verloren. Daar worden God lofprijzingen gebracht, net als hier. 
Maarr hier op aarde worden ze gezongen door mensen vol zorgen, en daar door mensen 
zonderr zorgen. Hier door mensen die nog moeten sterven, daar door mensen die voor 
altijdd leven. Hier is het een vraag, daar een weet. Hier onderweg, daar in het vaderland." 
Cf.. het sanctus, dat wordt gezongen in de H. Mis en, volgens de visioenen van Jesaja en 
Johannes,, in eeuwigheid door respectievelijk de serafs en de vier dieren (cf. Jes 6,3 en Apk 
4,8). . 
^Augustinus,, De musica, 454-56 (VI, XIV , 46); cf. 430 (VI, XI , 33) en 470 (VI, XVII , 56). 
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voorr de muzikale ervaring, en laat een specifiek christelijke dimensie 
zien. . 

Inn de loop van het 2esde boek van De musica doet het begrip agapè zijn 
intrede.. Hoewel niet direct van belang voor het structurele denken over 
muziek,, geeft zij wel inhoud aan de christelijke functie van muziek: het 
gaatt in het christendom, om met Pascal te spreken, niet om het instrue-
ren,, maar om het verwarmen van de ziel: "Jezus Christus en de heilige 
Pauluss zijn van de orde van de charitas, niet van die van de geest, want 
zijj  willen verwarmen, niet instrueren."71 In verband hiermee wijzen 
Finaertt en Thonnard op "de augustijnse methode," die haar karakteris-
tiekee vorm krijgt in de Excursus van boek 6, hoofdstuk 5.72 In deze uit-
weiding,, die met veel gevoel voor retoriek vlak voor de besproken clas-
sificatiee van ritmes en harmonieën is geplaatst, herhaalt Augustinus zijn 
doctrinee dat het lichaam en de zintuigen ondergeschikt zijn aan de ziel. 
Dee ziel dient deze te regeren, maar moet zich er tegelijk van bewust zijn, 
datt zij zich daarbij vaak afwendt van de Heer. Wanneer zij zich dit re-
aliseert,, en dat zij slechts voort kan gaan op de weg naar boven, komt er 
eenn weldadige rust over het lichaam.73 Dit wordt echter niet eenvoudig 
bereikt:: de zonde heeft, aldus Augustinus, zowel het sterfelijke lichaam 
alss de ziel in haar greep. Eenmaal gezondigd hebbend zal de geest 
minderr kracht bezitten om zich van haar fouten te herstellen. Wie of wat 
zall  haar dan nog helpen? "Gratia Deiperjesum Christum Dominum nostrum" 
zoo antwoordt Augustinus met Paulus (Rom 7, 24-25). De afgedwaalde 
geestt zal in zijn beweging herstellen door zich de bewegingen van de ziel 
tee herinneren, daarbij geholpen door "de nabijheid van een overeenkom-
stigee [szmitis] beweging," waaronder ook muziek mag worden verstaan.74 

Mett deze laatste opmerking keert Augustinus terug naar zijn muziek-
theoretischee betoog, maar niet zonder de geest van de lezer alvast op 
Godd te hebben gericht. 

711 Blaise Pascal. Geciteerd in Augustinus, De musica, 521. 
72Ibid.,384ff(VI,V,, 12ff). 
733 Deze is te begrijpen als de sanitas, de gezondheid, van het lichaam voor de zondeval. Cf. 
Augustinus,, De musica, 521. 
744 Ibid., 390 (VI, V, 14). 
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Dergelijkee uitweidingen {excursus, pelgrimage) zijn typerend voor de 

stijll  van Augustinus, die zich in momenten van crisis ondaadt in citaten 

uitt de bijbel. Jean-Francois Lyotard merkt in zijn studie over de Confessio-

nesnes op, dat de toon van dit werk meer wordt gezet door de vele citaten 

uitt de psalmen, dan door de autobiografische vertelling of de meditaties 

overr filosofische problemen. Deze citaten hebben volgens hem een bij-

zonderee funktie: 

Meerr nog dan een vertelling en meditatie, is het werk mé/os, een gedicht waarin 
dee snaar van de onrust en die van de rust, de snaar van de dood en die van 
hett echte leven, van de vraag en van het antwoord hun assonante en disso-
nantee trillingen uitzenden naar het adres van het Absolute. Tussen de narra-
tievetieve en meditatieve momenten door, daar waar het werk duidelijk opereert 
volgenss de regels van de retorica [...] en van de filosofie [...] wordt de belij-
denisoperatiee onderbroken door invocaties en zodoende opgeschort. De 
belijdeniss brengt dan in herinnering dat haar operatie uw operatie is, en con-
formm de f...] poëtica der psalmen zingt zij haar lof erover uit. De 'wanorde' in 
dee argumentatie en de dissonantie van vragen waarop vervolgens weer met 
vragenn wordt 'geantwoord,' moet men opvatten als muziek. De ziel poogt die 
muziekk af te stemmen [accorder] op de harmonie van het ongewilde goddelijke 
willen,, poogt daaraan aldus hulde te brengen.75 

Dee Excursus in De musica geeft dit werk een soortgelijke onderbreking, 

weliswaarr niet op de herhaaldelijke wijze van de Confessiones, maar dan 

tochh in het beroeren van de snaar van het bijbelcitaat. Augustinus breekt 

err in medias res uit de kaders van het platoonse en pythagoreïsche dis-

courss en laat de muziek van de lofzang klinken. De muziek die hier 

755 Jean-Francois Lyotard, La confession d'Augustin (Paris: Galilee, 1998), 92-93. Door Chris 
Doudee van Troostwijk en Frans van Peperstraten vertaald als Augustinus' belijdenis (Baarn: 
Kokk Agora, 1999), 68-69. De typering van Augustinus' werk als een vorm van muziek is 
overigenss niet nieuw. Reeds in Saint Augustin et la fin de la culture antique beschrijft Henri-
Irénéee Marrou hoe Augustinus "te werk gaat als een handig musicus die op delicate wijze, 
meigameiga voce, de omtrekken van een thema laat horen, toebedeeld aan een tweede stem en 
uitgevoerdd door een discreet instrument - een thema dat weldra het onderwerp wordt van 
eenn belangrijke ontwikkeling. De luisteraar neemt er geen none van, maar zodra het thema 
terugkeertt en schittert op de voorgrond van het orkest, zijn wij [sic]  er allerminst door 
verrast,, wij merken dat we het al kennen, dat we [het] herkennen..." Ibid., 667. 
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klinktt is niet die van de eerste vier getallen, die van de mathematisch-
mystagogischee weg van het Latijnse numerus, maar die van de passie, de 
verhittee ziel, die in zijn nood uitroept naar de levende God. "Gratia Dei 
perJesumperJesum Christum Dominum nostrum" Deze muziek is niet die van een 
schonee onthechting, langs de graden van het begrip numerus naar de we-
reldd van het goddelijke, maar die van een brandende verscheurdheid tus-
senn lichaam en geest, juist omdat wij ondanks het inzicht in de juistheid 
vann de weg naar God, niet zonder ons lichaam kunnen.76 Het verlangen 
naarr God wordt mogelijk gemaakt en in stand gehouden door de licha-
melijkheidd van ons bestaan.77 Wij hebben hierdoor nu weliswaar een 
conflict,, maar zullen uiteindelijk met ons lichaam in harmonie worden 
gebrachtt bij de wederopstanding. 

766 Augustinus, De musica, 386 (VI, V, 13); cf. 476 (VI, XVII , 59), waar Augustinus het 
belangg van het rationele element in zijn betoog relativeert: "Want [de gelovigen] zullen 
wordenn gezuiverd, niet door het nietige licht van de menselijke rede, maar door het 
krachtigee en hevige vuur van de liefde [charitas\." 
777 Bij de conversie van het luisteren (de wending van het lichamelijke naar het geestelijke) is 
dee status van de muzikale zinnelijkheid complex. Zoals Etienne Gilson laat zien, lijk t het 
Augustinuss er, op platoonse wijze, om te doen om iedere substantialiteit aan de rol van de 
zinnelijkheidd bij het luisteren te onttrekken. Dit zou worden gemotiveerd door het 
doctrinairee primaat van de ziel over het lichaam; het lichaam kan volgens deze doctrine 
nimmerr de toestand van de ziel beïnvloeden, omdat de ziel ten opzichte van het lichaam 
absoluutt en soeverein is. Deze doctrine maakt zintuigelij ke waarneming, gedacht als be-
roeringg van de ziel door de poorten van het lichaam, evenwel onmogelijk. Augustinus' op-
lossingg voor dit probleem luidt dat de ziel tqtwtl animator is van het lichaam, en daardoor 
voorwaardee voor de mogelijkheid van zinnelijke beroering (zoals bijvoorbeeld een auditie-
vee indruk), als, door het richten van de aandacht, de instantie is die de wending voltrekt 
vann de stoffelijke naar de onstoffelijke dingen. Wat wij ervaren als een uitwendige waar-
nemingg die indruk maakt onze geest, is in werkelijkheid een activiteit van die geest zelf. 
Vanaff  het laagste niveau van waarneming is de geest dus actief: zelfs het meest primaire 
zintuigelijkee waarnemen veronderstelt de werkzaamheid van het geheugen, de numeri 

judiaales,judiaales, en het zintuigelijke oordeelvermogens van de geest. Cf. Etienne Gilson, 
IntroductionIntroduction a l'étude de saint Augustin (Paris: Vrin, 1969), 73-87: 85-86. Zie wat de positie van 
hett stoffelijke bij Augustinus betreft, ibid., 256-74. Voor de duidelijkheid zij hier opge-
merktt dat ik in hoofdstuk II-8, aan de hand van Lyotard, en terugkerend naar de muziek-
theologiee van de Confessiones, tot een lectuur zal komen die juist de zinnelijkheid van de 
affectioaffectio op de voorgrond zal stellen. Het spiritualistische bouwwerk van De musica zal daar 
alss het ware op zijn kop worden gezet. 
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Hoewell  de verbinding tussen muziek en religie hier meer specifiek 

christelijkk kan worden genoemd, is de rol die muziek hier speelt niet gro-

terr dan in de meer pythagoreïsch georiënteerde passages van De musica. 

Eenn "doorbraak" vanuit de lichamelijkheid van de klank, kan langs de 

wegg van de wederopstanding immers alleen verlopen via het Woord, 

doorr het onderpand van Christus' opstanding uit de doden. Muziek 

neemtt weliswaar in al haar lichamelijkheid deel aan de wederopstanding, 

enn zal transfigureren tot een musica gloriosay maar zij leidt niet zelfstandig 

naarr boven, zoals zij dat in haar gedaante als numerus deed. Of was bij 

datt discours, zoals Davenson betoogt, evenmin sprake van muziek? 

Werdd muziek volgens hem daar gereduceerd tot de "on-muziek" van het 

getal,, hier, bij de christelijke Augustinus en bij Davenson, lijk t muziek 

onderworpenn aan een nieuwe "on-muziek": de extramuzikale zin van het 

woord.. Deze nieuwe secundarisering wordt duidelijk wanneer Davenson 

bijj  zijn lezer de vrees wil wegnemen dat muziek in de hemel afleidt van 

dee contemplatie. Hij trekt een parallel tussen deze contemplatie en het 

kijkenn naar een bioscoopfilm: 

Wijj  zullen de hemelse muziek horen, zegt Augustinus, en wij zullen ons erom 
verblijden,, sentiemus et gaudebimus, zonder te hoeven luisteren, zonder dat wij 
onss hoeven af te wenden van de goddelijke contemplatie. [...] Men kan [hier-
bij]]  denken aan filmmuziek. Hoeveel kijkers van een film als Quai de Rrumes 
hebbenn bewust de muziek gehoord waarmee hij door Jaubert is begeleid; hoe-
velenn is bijvoorbeeld de obstinate terugkeer opgevallen van dat oude matro-
zenliedd (Ie Corsatre, Ie Grand-Coureur), waarvan de verlatenheid zo goed past bij 
dee sinistere sfeer van het drama? Weinigen, zonder twijfel. Ondergedompeld 
inn het verhaal, laten zij zich niet afleiden bij het aanschouwen [contempIatiori\ 
vann het scherm, en toch horen zij die muziek, waarvan de indringende 
schoonheidd [charme] bijdraagt aan hun gevoel.78 

Muziekk begeleidt de contemplatie; zij vormt een supplement bij de aan-

schouwingg van de ultieme vervulling van betekenis. In termen van de 

Confessiones:Confessiones: muziek begeleidt het woord zonder enige aandacht op zich-

zelff  te vestigen, noch enig effect te veroorzaken dat van het woord af-

Davenson,, Traite de la musique, 75; cf. 115. 
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leidt.. Zij is louter onmisbaar; haar keerzijde (of waarde - wie zal het zeg-
gen?)) is geofferd aan de stabiliteit van de ultieme zin. De conclusie uit 
hett bovenstaande kan zijn dat ondanks Davensons herhaalde oproep de 
bandd die muziek associeert met de klankervaring te respecteren, muziek 
inn zijn theologie uiteindelijk slechts wordt gewogen naar haar bijdrage 
aann een extramuzikale betekenis, en dat zij een dienende positie heeft 
tenn opzichte van het beeld en bovenal het woord. De hiërarchie, in 
Davensonss muziektheologie, van muziek, beeld en woord kan als volgt 
wordenn beschreven: in haar lichamelijke, klinkende gedaante wordt mu-
ziekk met barmhartigheid ontvangen, maar slechts met het oog op een 
overstijgingg van deze lichamelijkheid. Deze overstijging geschiedt in de 
Wederopstanding,, die slechts bemiddeld kan worden door het Woord. 
Vervolgens,, in haar getransfigureerde gestalte, zal muziek ondergeschikt 
zijnn aan de visuele contemplatie van de Waarheid (cf. bioscoopfilm), 
welkee laatste in essentie verbonden is met een zelfgenoegzame seman-
tiek,, de absolute zelf-referentaliteit, van het Absolute.79 Muziek als klank 
enn in haar muzikaliteit beschouwd leidt niet naar de hemelen, tenzij on-
derr heerschappij van de taal, die alle stoffelijkheid in het perspectief stelt 
vann een absolute, transcendente zin. Slechts door uit te gaan van het pri-
maatt van een dergelijke zin kan Davenson vervolgens een onderscheid 
makenn tussen enerzijds een superieure christelijke "stilte van de geest" 
(diee convergentiepunt is van zijn muziektheologie), en anderzijds een 
volgenss hem illusoire "Stilte van de antieke gnostici."80 Vanuit de klank-
ervaringg zelf is dit onderscheid tussen de ene stilte en de andere aller-
minstt evident. 

Naa de bestudering van de muziektheologieën van Augustinus en Daven-
sonn blijf t het dilemma liggen dat ik formuleerde ten aanzien van Mes-
siaen,, en dat Augustinus reeds had ervaren toen hij, zoals hij in zijn Con-
fessionesfessiones beschreef, naar schoon kerkgezang luisterde. Het conflict tussen 
enerzijdss de boodschap van de gezongen woorden, en anderzijds de 

799 Ik bedoel hiermee de gesloten (d.w.z. niet contextueel bepaalde) verwijzing van de signa 
naarr het goddelijk Absolute. 
800 Davenson, Traite de la musique, 95,127. 
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schoonheidd van de klank die kan leiden, maar ook misleiden, wordt aan 
dee zijde van de muziek niet opgelost door haar te reduceren tot de "on-
muziek""  van het getal. Evenmin wordt dit conflict opgelost door te 
doenn alsof muziek (al dan niet via het getal) slechts een betekenaar is 
voorr de christelijke boodschap, daarmee de christelijke potentie nege-
rendd die muziek volgens Augustinus juist zo onmisbaar maakt. Wie goed 
zingt,, bidt dubbel, aldus de spreuk die vaak aan hem wordt toegeschre-
venn (Qui bene cantat, bis orat)  ̂ Het is deze potentie die dwingt om de 
grotee kans die muziek in religieus opzicht biedt (Davenson noemt mu-
ziekk niet minder dan een divinum sacramentum), een kans die echter ook 
eenn gevaarlijke is (een ingang tot de weg van zinnelijkheid, verleiding, 
zondee en, in uiterste instantie, dood), goed te doordenken.82 

811 Deze formulering kan nergens letterlijk bij Augustinus worden teruggevonden, maar 
staatt in geest dicht bij zijn commentaar (in Sermo 29) op vers 1 van Psalm 117. Cf. 
McKinnon,, Music in Early Christian Literature, nr 370. Met dank aan Marcel Zijlstra, zonder 
wiee ik voorgoed zoekende zou zijn geweest naar de bron van deze uitspraak. 

Davenson,, Traite de la musique, 111. 
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