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Hoofdstukk 6 Klinkende gestalte: Muziek en theologie 
bijj Hans Urs von Balthasar 

UndistUndist nicht gerade das Wort 

dasdas tiefste Mifiverstdndnis  Mifiverstdndnis 

inin derMusik?1 

Err loopt een nauwelijks zichtbaar draadje tussen Messiaen en de 
Zwitsersee theoloog Hans Urs von Balthasar (1905-88). De naam van de 
laatstee valt slechts enkele malen in de teksten van de componist, vele 
malenn minder dan die van Thomas van Aquino.2 Wanneer Messiaen 
echterr over Balthasar spreekt, is dit zonder uitzondering in lovende ter-
men.. Zo noemt Messiaen hem "de grootste van alle moderne theolo-
gen,""  en zegt hij Balthasars "bewonderenswaardige werk" Herrlichkeit in 
zijnn geheel gelezen te hebben (wat een achtenswaardige prestatie mag 
heten).33 In Messiaens werken, en in de toelichtingen bij die werken, 
speeltt Balthasar echter nauwelijks een rol. Wel heeft hij zijn waardering 
voorr Balthasar indirect tot uitdrukking gebracht door te pleiten voor een 
groteree verspreiding van een bepaalde tekst van Alain Michel. Hierin 
wordtt Messiaens 1M Transfiguration geïnterpreteerd in het licht van dit-
zelfdee "bewonderenswaardige werk," zijnde het eerste deel van Baltha-

11 Hans Urs von Balthasar, Die Entwicklung der musikalischen Idee: Versuch einer Synthese der 
MusikMusik (Einsiedeln - Freiburg: Johannes Verlag, 1998), 8. 
22 Samuel, Permanences d'Olivier Messiaen: Dialogues et commentaires (Arles: Actes Sud, 1999), 18, 
357.. Brigitte Massin, Olivier Messiaen: Une poétique du merveilleux (Aix-en-Provence: Alinea, 
1989),, 73, 105-06, 151. Messiaen gebruikt bij mijn weten nergens concrete citaten van 
Balthasar,, zoals hij dat wel deed met Thomas. Ondanks het gebrek aan zichtbare 
aanwezigheidd in het oeuvre, is de invloed van Balthasar op Messiaen, zoals ik hieronder laat 
zien,, vrij groot. 
33 Brigitte Massin, Olivier Messiaen: Une poétique du merveilleux (Aix-en-Provence: Alinea, 
1989),, 73. Pascal Ide, "Une rencontre decisive," in Olivier Messiaen, homme defoi: Regard sur 
sonson ceuvre dorgue (Paris: Trinité Média Communication, 1995), 76nl. 
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sarss monumentale trilogie.4 De tekst van Alain Michel is, na zijn eerste 
verschijningg in 1974, opnieuw opgenomen in een bundel ter gelegenheid 
vann Messiaens zeventigste verjaardag. Een begeleidend commentaar 
meldtt dat de componist meende dat "de heer Alain Michel de bood-
schapp van La Transfiguration bijzonder goed heeft begrepen."5 Sinds de 
publicatiess van dit artikel duikt de naam van Balthasar met enige regel-
maatt op in de literatuur over Messiaen, en lijk t ook hijzelf serieus werk 
tee hebben gemaakt van zijn Balthasarlectuur.6 

Err kan sinds Michel gesproken worden van een nieuw kader voor de 
interpretatiee van Messiaens werk, dat naast de meer gangbare thomisti-
schee kaders de mogelijkheid biedt dit werk in een meer contemporain 
theologischh licht te beschouwen. De interpretatie van Michel blijf t noch-
thanss het meest uitgelezen voorbeeld van een dergelijke interpretatie; het 
onderscheidtt zich evenwel niet door kritisch detail of argumentatieve 
rigueur.. Hoewel Michel een nieuwe deur heeft geopend, geeft hij onvol-
doendee inzicht in de precieze relatie tussen de muziek en Balthasars 
theologie.. De taak van dit hoofdstuk zal daarom zijn om hierin verande-
ringg te brengen. De eerste vraag daarbij is: wat verstaat Balthasar onder 
muziek,, en hoe ziet hij de mogelijke relaties tussen dit fenomeen en het 
christelijke?? Het is dus, door het belang van het denken van Balthasar 
voorr Messiaen, maar ook door de schetsmatige aard van de bestaande 
interpretaties,, nodig om opnieuw een onderzoek te doen naar (de con-
structiee van) de relatie tussen muziek en christendom in het denken van 
eenn individuele theoloog. Ik permitteer mij evenwel om, vanuit de lokale 
bevindingenn bij deze auteurs, van tijd tot tijd algemenere uitspraken te 
doenn over de theologische benadering van muziek. De conclusie van dit 

44 Alain Michel, "La Transfiguration et la Beauté: d'Olivier Messiaen a Urs von Balthasar," 
inn Bulletin de l'Association Guillaume Budé (December 1974). Opnieuw gepubliceerd in 
HommageHommage a Olivier Messiaen (La recherche artistique, november-december 1978), 86-89. 
55 Michel, "La Transfiguration et la Beauté," 86. 
**  Cf. UAvant-scène opéra. Hors série no. 4: "Saint Francois D'Assise" (Paris: Premières 
Loges,, 1992), 33. Catherine Massip, Portraits) d'Olivier Messiaen (Paris: Bibliothèque 
nationalee de France, 1996), 165. Aloyse Michaely, DieMusik Olivier Messiaens: Untersuchungen 
%um%um Gesamtschaffen. Hamburger Beitrage zur Musikwissenschaft, Sonderband. Hamburg: 
Karll  Dieter Wagner, 1988, 742. Pascal Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la gloire de 
Dieu,""  in Communio, nr XIX , 5 (septembre-octobre) 1994, 97. 
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onderzoekk zal zijn dat in Balfhasars muziektheologie het christelijke 

momentt in muziek wordt gedefinieerd ten koste van muziek. Het contrast 

datt hierbij ontstaat tussen deze muziektheologie en die van Augustinus 

(Confessiones)(Confessiones) zal ik hanteren als een strategische oppositie, die twee ver-

schillendee manieren beschrijft om de relatie tussen muziek en het chris-

telijkee te denken. 

Eerstt echter een woord over de algemene inzet en strekking van Bal-

thasarss theologische esthetica. Deze esthetica is mijns inziens in het bij-

zonderr voor de kunstwetenschappen van belang, omdat het de notie van 

hett schone weer op de theologische kaart heeft geplaatst. De notie van het 

schonee is volgens Balthasar, mede onder invloed van de protestantse 

theologiee (Luther, maar, vooral ook Kierkegaard), geleidelijk naar de 

margess van het theologische debat verdreven. Het esthetische is voor 

veell  theologen synoniem geworden voor schone schijn en onethisch lev-

en;; het is, "i n tegenstelling tot zijn volmaakte inbedding in het Ene, 

Waree en Goede bij de Grieken en de oudere theologie," in een isolement 

geraakt.77 In de eerste band van zijn trilogie, "Schau der Gestalt," verzet 

Balthasarr zich tegen de "Ent-asthetisierung" van de theologie en bepleit 

eenn herwaardering van het schone. Hij stelt zich de formulering van een 

theologischee esthetica ten doel, waarin het schone (opnieuw) als een 

transcendentalee wordt gedacht. Theologische esthetica is, in de woorden 

vann Balthasar, "de poging om esthetica te bedrijven op het vlak en met 

dee methoden van de theologie." Zij onderscheidt zich van esthetische 

theologieën,, waarin "de theologische inhoud aan de gangbare opvattin-

genn van de immanente schoonheidsleer wordt verraden en verkocht."8 

Dee twee alternatieven formuleert hij, met verwijzing naar de traditie van 

Thomas,, Kant en Husserl, als volgt: 

Hebbenn wij feitelijk het recht het schone te beperken tot de immanente be-

trekkingenn tussen 'materie en vorm,' tussen het Verschijnende en de verschij-

ning'' en tot de mentale omstandigheden van de verbeeldingskracht en de ge-

stemdheidd [Gestimmtheii[ die voor de waarneming, alsmede voor het laten ont-

77 Balthasar, Herrlichkeit, I, 47. 
88 Ibid., 35. 
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staann van zulke uitdmkkingsvormen, eventueel vereist zijn - of mogen wij het 

schonee als een van de transcendentale eigenschappen van het Zijn zelf aan-

spreken,, en het daarmee dezelfde reikwijdte en dezelfde innerlijke analoge 

vormm toeschrijven als het Ene, het Ware en het Goede?9 

Balthasarss antwoord op deze laatste vraag is zoals gezegd positief; het 

schonee is wat hem betreft een transcendentale. Voor de uitwerking van 

zijnn theologische esthetica doet hij een beroep de notie van de gestalte 

(Gestalf).(Gestalf). "De woorden die het schone trachten uit te drukken, draaien in 

dee eerste plaats om het mysterie van de gestalte of het schepsel [Gebilde]. 

Formosuss komt van forma, speciosus van species. Maar tegelijk dient de 

vraagg zich aan naar het 'grote schijnsel [Glan  ̂ van binnen,' dat de spe-

ciess van binnenuit verlicht: splendor. Tegelijkertijd is er: het schepsel en 

datt wat het doet stralen, tot een waarde, beminnelijk maakt."10 Deze 

tweee momenten van het schone (die volgens Balthasar corresponderen 

mett de noties van species en lumen bij Thomas) hangen samen met de sub-

jectievee momenten van respectievelijk de waarneming van, en de verruk-

kingg door, het schone, "want niemand ziet waarheid die niet ook reeds 

vervoerdd \entrückt\ wordt, en niemand [kan] worden vervoerd die niet 

waar-genomenn [sic]  heeft." "Dat geldt," zo vervolgt hij, "precies zo voor 

dee theologische verhouding tussen geloof en genade, omdat geloof, zich 

overgevend,, de openbaringsgestalte vat, en genade de gelovige reeds in 

dee wereld van God heeft opgenomen."11 De dynamiek van het waar-ne-

menn en de kenotische ecstasis verbindt het schone onlosmakelijk met res-

pectievelijkk het ware en het goede: het in de verschijning aanvaarden van 

99 Ibid. 
Ibid.,, 18. Cf. 20: "Wanneer schoonheid een vorm wordt die niet meer wordt begrepen 

alss zijnde identiek met het Zijn, de geest en de vrijheid, dan is wederom een tijdperk van 
estheticismee aangebroken [...]. Zolang echter de vorm ware, dat wil zeggen levende en 
werkzamee vorm is, is het een voor de geest bezield lichaam, waarvan de betekenis en 
eenheidswett door de geest gedicteerd en opgelegd is. Het niveau van de verschijnende 
vormm gaat zich innerlijk te buiten. Het overstijgt zichzelf slechts zozeer en zo zichtbaar, als 
dee geest immaneert [immaniert\ en daardoor stralend van zich kond doet." 
111 Ibid., 10. 
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waarheidd gaat hand in hand met een ethische Hingabe aan (en in dienst 
van)) deze waarheid.12 

Alss vorm bij uitstek ziet Balthasar de gestalte van Christus {die Cbris-
tusgestalt),tusgestalt), de Zoon die het ikoon {eikori) is van de Vader.13 Deze gestalte 
iss een concrete vorm, die in materiële, schone zin proportioneel is, maar 
laatt zich niet tot het louter immanent schone reduceren. "De verschij-
nendee gestalte is slechts schoon, omdat het welgevallen dat zij opwekt 
worteltt in het zich-tonen en zich-geven van de dieptewaarheid en diep-
tegoedheidd van de werkelijkheid zelf, dat zich aan ons als iets oneindig 
enn onuitputtelijk waardevols en fascinerends openbaart. De verschijning 
alss openbaring van de diepte is onlosmakelijk beide tegelijk: werkelijke 
aanwezigheidd van de diepte, van het geheel, en werkelijke verwijzing bo-
venn zichzelf uit naar deze diepte."14 Balthasar verzet zich tegen de op-
vattingg dat in het christendom het geloof, en het horen van het woord, 
voorrangg hebben boven het zien van de gestalte; de waarneming, als 
"aanvaardingg van een zich aanbiedend Ware," sluit het horen en geloven 
volgenss hem veeleer in.15 Ook de zuiver negatieve interpretatie van de 

122 Cf. Mario Saint-Pierre, Beauté, bonté, vétité cbe% cbe% Hans Urs von Balthasar (Paris: Les Editions 
duu Cerf, 1998), 259-63. De manifestatie van de vorm "van binnen uit het Zijn" roept bij de 
menss een totaliserende reactie op: in de extatische adoratie {entrückt, entyückt) van de figuur 
will  God, aldus Mario Saint-Pierre, "een antwoord van de gehele mens, met zijn rede (het 
ware)) en zijn wil (het goede), zijn lichaam en zijn ziel. [...]. Hij of zij wordt een 'klankkast' 
voorr het schone." De mens is niet alleen met zijn faculteiten open voor de wereld en voor 
God,, maar ook als totaliteit. Hij verkeert in een "harmonie," een "akkoord [Ursprüngliche 
Einstimtnung]"Einstimtnung]" met zijn Schepper, die hij in de integrerende ervaring van het schone leert 
kennenn als de "ongenaakbare Bron." Cf. Balthasar, Herrlichkeit, I, 30 en 114: "Meegesleept 
wordenn [Hingerissenwerden] is [...] de oorsprong van het christendom," waarbij verrukt wor-
denn volgens hem niet eenvoudig psychologisch moet worden begrepen, maar "als de be-
wegingg van het gehele Zijn van de mens (op grond van het bewegende goddelijke genade-
lichtt in het Christusmysterie) van zich weg, door Christus, naar God [in Gott binein]." 
133 Balthasar, ibid., 434-44: 439, 442. Cf. Kol 1, 15: "Hij is het beeld [eikon] van de onzicht-

baree God." 
144 Ibid., 111. 
155 De gedachte waar Balthasar zich hier tegen verzet, en die teruggaat op Paulus' woord 
fidesfides ex auditu (Rom 10, 17), wordt bijvoorbeeld verwoord door Bernardus van Clairvaux. 
Inn zijn Toespraken over het Hooglied (nr 28, 6) zegt deze: "Derhalve zolang hier op aarde ons 
vermogenn om te zien nog niet op kracht is, dient ons gehoor in werking te zijn, moet ons 
gehoorr geoefend worden in gelovig luisteren, moet ons oor de waarheid in zich opnemen. 
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viavia negativa bij Dionysius en Johannes van het Kruis stuit bij hem op ver-
zet;; in zijn lectuur van beide auteurs poogt Balthasar te laten zien dat de-
zee hun apofatische theologie (het "loodrechte [Senkrechi\" moment) 
steedss verbonden houden met het katafatische (het "horizontale [Wag-
rvcfo/\"rvcfo/\" moment).16 Door deze nadruk op de gestalte en de daarmee sa-
menhangendee vervoering lijk t de theologische esthetica van Balthasar 
eenn sleutel te bieden tot de interpretatie van Messiaens êblouissement en 
"doorbraak.""  Deze verschijnselen lijken immers parallel te lopen met 
Balthasarss noties van het Hingerissenwerden respectievelijk de ervaring van 
dee diepte en totaliteit van God. Het verband met muziek en klank (cf. 
son-coukur)son-coukur) blijf t echter onbepaald. Hoewel Balthasar (die overigens be-
kendd stond als een goede amateur-pianist en die, net als Messiaen, een 
groott bewonderaar was van Mozart) op zeer veel plaatsen gebruik maakt 
vann muzikale metaforen, en ook geregeld verwijst naar componisten, 
heeftt hij slechts een enkel werkje gewijd aan muziek.17 Ik zal mij daarom, 
teneindee opheldering te krijgen over het beeld dat Balthasar heeft van 
muziek,, en om de relaties die hij ziet tussen muziek en het religieuze 
scherperr in beeld te krijgen, moeten wenden tot zijn allereerste pu-
blicatie,, Die Entnricklung ér musikalischen Idee (1925).18 Omdat het een on-
Gelukkigg hij die van de waarheid het getuigenis mag vernemen: 'Nauwelijks had hij Mij 

gehoord,, of hij gehoorzaamde Mij ' (Ps 17, 45). Pas dan zal ik waardig zijn om te 

aanschouwen,, wanneer ik voor het aanschouwen als volgzaam hoorder word bevonden. 

Rustigg zal ik opzien naar Hem, naar wie het offer van mijn gehoorzaamheid mij is 

voorafgegaan.""  St Bernard van Clairvaux, Toespraken over hei Hooglied, 1-46, in De werken van 

sintsint Bernard Abt van Clairvaux (Anonieme cisterciënzer monniken, 1960), 375. 
1616 Ibid., 117. 
11 Cf. Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, Til AG. Elio Guerriero, Hans Urs von Balthasar (Paris: 
Descléee de Brouwer, 1993), 23-28, 85-86. Hans Urs von Balthasar, "Bekenntnis zu 
Mozart,""  in Die Entivicklung der musikalischen Idee: Versuch einer Synthese der Musik/'Bekenntnis 
%u%u Mozart (Einsiedeln - Freiburg: Johannes Verlag, 1998). Zie, wat zijn gebruik van 
muzikalee metaforiek betreft, bijvoorbeeld de proloog van Die Wahrheit ist symphonisch: 
AspekteAspekte des cbristlichen Pluralismus (Einsiedeln: Johannes Verlag, 1972), waarin de openbaring 
wordtt voorgesteld als een symfonie, de schepping als orkest, Christus als dirigent en God, 
uiteraard,, als componist. 
188 De vraag in hoeverre dit eerste werkje representatief is voor Balthasars latere denken 
overr muziek, kan, bij gebrek aan latere muziektheologische teksten van zijn hand, slechts 
beantwoordd worden door de constatering dat dit werkje vele thema's ter sprake brengt die 
ookk in het latere werk terugkeren. Deze kennelijke continuïteit heeft Saint-Pierre 
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bekendee tekst is, die eerst onlangs na een lang verblijf in de obscuriteit 
opnieuww is uitgegeven, zal ik nu de hoofdlijnen ervan weergeven. 

6.11 Hoofdlijnen van Die Entwicklung der musikalischen Idee (1925) 

Muziekk draagt volgens Balthasar bij tot de "informatie" van het godde-
lijke.199 In de kunst betekent "Vorm" of "informatie" het binnen tijd-
ruimtelijkee categorieën komen van het goddelijke, een "verkleinde pro-
jectiee van het Eeuwige in het land der Vorm."20 Vorm, aldus Balthasar, 
iss een "openbaring van boven."21 Deze informatie geschiedt in muziek 
beterr dan in de andere kunsten, omdat muziek onmiddellijker en dieper 
tott de mens doordringt. Dat heeft echter ook een keerzijde: de informa-
tietie van het goddelijke blijf t in muziek onvolmaakt, en in haar onmiddel-
lijkheidd ongrijpbaar. Bovendien is muziek slechts één van de kunsten. 
Alleenn de kunsten tezamen kunnen de "Gesamtidee" dat wil zeggen het 
goddelijke,, uitdrukken.22 

Volgenss Balthasar is muziek zoals alle kunst rationeel.23 Het goddelij-
kee in muziek (i.e. haar Vorm) is echter niet rationeel. De Vorm kan 
slechtss in de onmiddellijke metafysische ervaring verschijnen. Deze er-
varingg heeft volgens Balthasar niettemin een structuur, die hij in dynami-
schee termen beschrijft. Zij is een analogon van het goddelijke mysterie: 
zijj  dringt diep in ons door en blijf t tegelijk onbevattelijk, versluierd.24 

aangegrepenn om dit vroege werkje te zien als voorloper van Balthasars latere denken. 
Hoewell  ik net als Saint-Pierre werken uit verschillende perioden met elkaar confronteer, 
will  ik daarmee geenszins zijn genealogische en organicistische claims onderschrijven. 
199 Balthasar, Die Entwicklung, 12. Merk op dat Balthasar deze term op in de meest letterlijke 
enn technische betekenis gebruikt van 'vorm aannemen,' met een nadruk op de beweging 
naarr de vorm toe (/w-formatie). Ik begrijp dit mede als een verwijzing naar de incarnatie 
vann Christus. 
200 Ibid., 10 en 12. 
211 Ibid., 48. 
222 Ibid., 9-10, 12. 
233 Ibid., 57. 
244 Ibid., 42-43; cf. 12. De Vorm is in Herriichkeit de "Gestalf van Christus. Deze is niet 
alleenn beperkt tot het beeld (eikon), maar kan ook in de rijd optreden als ritme: "de gestalte 
kann ook temporeel stromend ritme zijn, of theatraal aflopende handeling." Cf. Hans Urs 
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Datt zij wat structuur betreft analoog is aan het goddelijke, houdt in dat 
zijj  niet het goddelijke zelf is. Het goddelijke zelf duidt Balthasar aan als 
"Wahrheif"Wahrheif en "unmittelbarer Wahrheit." De notie waarheid moet hierbij als 
"eenn gedachte" worden opgevat.25 Het goddelijke noemt Balthasar ook 
well  een "geestelijk idee," en in het bijzonder een " Gesamtidee."26 Het as-
pectt van integratie ^Gesamt-") brengt Balthasar tot de opmerking dat het 
kunstwerkk dat de meeste "eeuwig geldige oplossingen" op organische 
wijzee integreert, het dichtst bij de "Gesamtform" van het muzikale idee 
komt.277 Onder dergelijke "geslaagde informaties" verstaat Balthasar bij-
voorbeeldd het gregoriaanse gezang, het volkslied, de fuga en de klassieke 
symfonie.28 8 

Opp dit punt kruist het vertikaal-analytische moment in de tekst (het 
relaass over de "informatie") het horizontaal-historische. Balthasar be-
schrijftt de ontwikkeling van muziek als de organische groei van de aan 
haarr eigen "idee." Deze ontwikkeling neemt historisch zijn aanvang met 
hett ritme, dat door de primitieve mens gehanteerd zou zijn ter ordening 
vann het overweldigende geluid van de natuur. In dit stadium zou er nog 
geheell  geen sprake zijn geweest van melodie en harmonie; muziek was 
err beperkt tot het lichamelijke en driftmatige.29 Dit stadium werd vol-
genss Balthasar bij de Grieken gevolgd door de ontwikkeling van de me-
lodie.. Dit muzikale element, dat door hen werd beschouwd als het dio-
nysische,, irrationeel-demonische aspect van muziek, werd onderworpen 
aann de apollinische orde van het ritme. De muzikale Geest kon zich 
daardoorr niet vrij bewegen, zij "had nog geen geschikte Vorm ont-
moet."300 In het derde stadium, dat net als het tweede het voorgaande 

vonn Balthasar, Epilog (Einsiedein - Trier: Johannes Verlag, 1987), 47 en 70. De analogie die 
Balthasarr ziet tussen muziek en het mysterie kan worden begrepen door de intimiteit van 
muziekk te vergelijken met Augustinus' beschrijving van de aanwezigheid van God in hem 
alss "innerlijker dan mijn diepste innerlijk" en haar onbevattelijkheid met zijn beschrijving 
vann God als "hoger dan mijn hoogste hoogte." Cf. Augustinus, Belijdenissen, 70 (III , 6,11). 
255 Balthasar, Die Enhvicklung, 42. 
266 Ibid., 10. 
277 Ibid., 54, 56. 
288 Ibid., 50. 
299 Ibid., 14-25. 
300 Ibid., 26-31. 
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stadiumm in zich opnam, vond de Geest deze vrijheid wel. De melodie 
werdd er bevrijd doordat zij in de ontwikkeling van harmonische relaties 
dee ruimte vond om "met wijdgespannen vleugels de ruimte der tonen te 
doorkruisen."31 1 

Hett goddelijke is volgens Balthasar de "Gesamtidee" de "Sinn" of het 
"ürlicht""ürlicht"  waarvoor geldt dat het "onbevattelijk" en "bovenrationeel" is.32 

Aann het slot van zijn betoog geeft Balthasar de god van zijn betoog con-
cretee contouren: Hij is "eeuwig-eenvoudig," "meervoudig" (hoewel 
steedss verenigd in de notie van het "Gesamtidee") en "dynamisch stro-
mendd in zichzelf en in de wereld."33 Dit dynamische element zou zich 
volgenss Balthasar weerspiegelen in het temporele karakter van het muzi-
kalee medium.34 Kenmerken van muziek die haar tot "zuivere Vorm van 
onmiddellijkee Waarheid" maken zijn, naast de voor haar typerende ge-
lijktijdigheidd van nabijheid en mysterie:35 "concentratie en expansie," die 
haarr analoog maken aan de wijze waarop de Geest zich in de geschie-
deniss ontwikkelt,36 en een hoge "intensiteit," dat wil zeggen, een hoge 
graadd van informatie van de goddelijke Idee in een "eeuwig geldige op-
lossing."37 7 

311 Ibid., 32-38. Deze genese van de muziek lijk t te impliceren dat in het laatste stadium van 
dee historie de meest volkomen informatie van het goddelijke denkbaar is. Deze gedachte is 
echterr niet verenigbaar met de voorbeelden die hij noemt van "eeuwig geldige 
oplossingen,""  waaronder het gregoriaanse gezang, dat tot het tweede stadium gerekend 
zouu moeten worden. 
322 Ibid., 11-12. 
333 Ibid., 44, 57. Cf. 41: "mannigfa/tig." 
344 Ibid., 43. 
355 Ibid., 43. 
366 Ibid., 45. 
377 Ibid., 10. 
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6.22 Een christelijke morfologie van de muziek 

Inn al zijn bondigheid laat de tekst van Balthasar veel vragen open. De 
hoofdlijnenn van de tekst suggereren tal van invloeden, maar bij gebrek 
aann bronverwijzingen blijf t het gissen naar de precieze betekenis van no-
tiess als "Vorm" en "informatie." Andere vragen blijven ook onbeant-
woord.. In hoeverre moet zijn historische interpretatie hegeliaans worden 
opgevat?? In hoeverre heeft zijn betoog een christelijke strekking? Het 
eerstee en enige omvattende commentaar op Die Entwicklung der musika-
lischenlischen Idee is van de hand van Mario Saint-Pierre.38 Zijn commentaar 
slaagtt erin de tekst van Balthasar op een aantal plaatsen, mede door Die 
EntwicklungEntwicklung te confronteren met andere werken van de auteur, te verhel-
deren.. Er zijn daarnaast bij Saint-Pierre ook passages waarin hij, aanslui-
tendd bij en voortbouwend op Balthasar, een nieuwe muziektheologie 
ontwikkelt.. Omdat het in dit hoofdstuk, net als in het vorige, niet zozeer 
gaatt om een filologische studie naar de tekst van Balthasar, maar om de 
strategieënstrategieën waarmee diens theologie muziek voor haar doelen legaliseert, 
permitteerr ik mij een dubbele lectuur van Balthasar en Saint-Pierre. De 
grenzenn tussen beide zijn, zoals ook in het commentaar zelf, niet altijd 
scherpp te trekken. Mijn kritiek op beiden komt aan de orde in de laatste 
tweee paragrafen van dit hoofdstuk: over de mariale rol van muziek (6.3) 
enn over Balthasars verhouding tot de romantische Kunstreligion (6.4). 

a.. De melodische antinomie als analogon 

Saint-Pierree betoogt dat Hans Urs von Balthasar in Die Entwicklung der 
musikalischenmusikalischen Idee impliciet polemiseert tegen Nietzsche. Deze laat in Die 
GeburtGeburt der Tragédie het dionysische, dat aldaar in verband wordt gebracht 
mett het muzikale element van de melodie, prevaleren boven het apolü-
nische,, dat verband houdt met het ritme.39 Tegen deze privilegiëring ver-

Saint-Pierre,, Beauté, bonté, vérité. 
399 Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragedie: Oder Griechentbum und Pessimismus, door Hans 
Driessenn vertaald als De geboorte van de tragedie of Griekse cultuur en pessimisme (Amsterdam -
Antwerpen:: De Arbeiderspers, 2000). 
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zett Balthasar zich. Hij zou, aldus Saint-Pierre in zijn commentaar, de on-

derdrukkingg van het melodische door het ritme bij de Grieken positiever 

willenn waarderen dan Nietzsche. In de ogen van Balthasar hebben de 

Griekenn met de onderdrukking van het melodische een evenwicht willen 

bereikenn tussen het dionysische en het apollinische, tussen het "de-

monische""  van de melodie en de rationele orde van het ritme.40 Di t ver-

langenn naar een positieve waardering voor het apollinische (en van even-

wicht:: proportie) houdt volgens Saint-Pierre verband met Balthasars 

theologischee inzet. Het evenwicht tussen beide krachten laat zich na-

melijkk christelijk uitleggen als het evenwicht tussen enerzijds de vitale 

levensdriftt (het dionysische) en anderzijds het geschapen-zijn naar een 

beeldd (het apollinische).41 Di t laatste aspect, de gestalte, is wat Balthasar 

inn Die Hntwicklung, en meer expliciet in zijn latere werk, verdedigt als het 

positievee middelpunt van de goddelijke openbaring in Christus, het le-

vendee beeld van de Vader. 

Balthasarss verzet tegen Nietzsche komt, hoewel hij diens naam niet 

noemt,, in feite neer op een verzet tegen de muziekmetafysiek van Scho-

penhauer.. Deze metafysiek zou, aldus Saint-Pierres reconstructie van 

Balthasarss argument, te weinig ruimte geven aan de Vorm (figuur, gestal-

te),, en daardoor ook aan het schone (proportionele gestalte), aan de 

kunstt (als concrete figuratie) en aan het christelijke (de openbaringsge-

stalte).. Schopenhauer en in zijn kielzog Nietzsche, zouden zich te veel 

verliezenn in muzikaal-metafysische dronkenschap. Zij zouden daardoor 

dee waarheid van de kunst, dat wil zeggen de christelijke waarheid van de 

kunst,, verduisteren. 

[Nietzsches]]  verabsolutering van de dionysische muziek op het gebied van het 
zijnn en de metafysica weerspreekt volkomen het principe dat Balthasar vanaf 
hett begin van zijn boek naar voren brengt met betrekking tot de onmiddellijk-
heidd en ongrijpbaarheid van de muzikale ervaring. Terwijl deze twee karakte-
ristiekenn van muziek bij Balthasar haar goddelijke dimensie aan het licht bren-
genn (wat in de christelijke context volkomen gerechtvaardigd wordt door de 
thesee van de zijnsanalogie [analogia entis]), worden zij bij Nietzsche een projec-

4040 Ibid, 64-65. 
411 Ibid., 69. 
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tietie van de vitale en ontologische energie. Door de muziek kan de mens de im-
manentee wereld van de dionysische krachten heroveren, teneinde de vreugde 
tee proeven van de eeuwige dronkenschap van de zuivere wil. De nieuwe me-
tafysicaa is een vergoddelijking van het verlangen \passion]. De muziek is een 
volmaaktee uitdrukking van een metafysische opvatting die niet in staat is de 
schoonheidd en waarheid van de kunst (de ontdekking van de vorm en de 
schitteringg van het licht als definitie van de idee van het schone) te aanvaar-
den,, want zij beschouwt deze als te zeer gebonden aan de apollinische dimen-
siee die voortdurend dit vitale principe poogt te verbergen, te verdringen.42 

Di tt leidt terug naar het apollinische, de notie van de Vorm en, onvermij-

delijk,, naar Thomas van Aquino. Balthasars verdediging van het ritme 

bijj  de Grieken was een verdediging van het apollinische, dat visuele con-

notatiess heeft door haar associaties met de figuur, de gestalte, de vorm. 

Hijj  zoekt in wezen naar, zoals Saint-Pierre het uitdrukt, "de ontdekking 

vann de vorm en de schittering van het licht als definitie van de idee van 

hett schone."43 Wil het schone een plaats hebben in de kunst, dan zullen 

dezee twee kwaliteiten: de vorm en het licht (de thomistische forma en 

splendor),splendor), moeten worden erkend en recht gedaan. De metafysica van 

"hett trio Wagner-Nietzsche-Schopenhauer" ontbreekt het niet alleen aan 

apollinischee vorm, maar ook aan apolünisch licht, met name, aldus 

Saint-Pierre,, in de zin van "helderzien [Hellsehen\" een "helderhoren 

[Hellhören]"[Hellhören]"  of het "verlichten van het hart."44 Hij stelt, niet zonder be-

langg voor het onderzoek naar de synestheticus Messiaen, dat het gebrek 

aann visualiteit (c.q. licht) bij Schopenhauer uiteindelijk het uitzicht op de 

metafysischee betekenis van muziek in de weg staat.45 Hij doelt daarbij 

niett op een metaforische visualiteit, maar op een visualiteit die de utopi-

schee horizon vormt van het luisteren, in de woorden van Ernst Bloch 

"eenn helderhoren, een nieuw innerlijk zien."46 

422 Ibid, 78. 
455 Ibid, 78. 
444 Ibid, 67, 75, 81. Saint-Pierre ontleent deze termen aan Ernst Blochs Geist der Utopie 
(Frankfurtt am Main: Suhrkamp, 1971). 
455 Saint-Pierre, Beauté, bonte', véritè, 75-76. 
466 Ibid, 81. Deze speculatieve uitweiding van Saint-Pierre voert een aantal elementen in die 
niett bij Balthasar voorkomen, Ik kom in het laatste hoofdstuk nog terug op Saint-Pierres 
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Ondankss deze verschillen, is het muzikale uitgangspunt bij Balthasar 
enn Schopenhauer overeenkomstig. Beiden stellen de antinomische struc-
tuurr van de muzikale ervaring centraal, volgens welke muziek de meest 
onmiddellijkee en tegelijk minst evidente kunstvorm is.47 Deze structuur 
brengtt muziek volgens Saint-Pierre in de nabijheid van het goddelijke 
mysterie: : 

Muziekk is als het ware het analogon bij uitstek van de zijnsanalogïe (analogia 
entis),entis), want deze kunst is, enigszins op de wijze van God, volkomen gelijktijdig 
hett meest nabije en het meest ongrijpbare, immanent en transcendent. Zij is 
dee onophoudelijke beweging die ons onderdompelt en ons te boven gaat 
(Dionysos)) in de onmiddellijke uitdrukking van melodische vormen (Apol-
lo).48 8 

Dee beide elementen uit de "antinomie" van muziek (i.e. nabijheid en 
mysterie)) worden verenigd in Balthasars vormbegrip. Dit begrip (bij 
Balthasarr de noties Form en Information) is ontleend aan Goethe; zij moe-
tenn worden begrepen tegen de achtergrond van Goethes notie van Ge-
staltestalte99 Dit begrip structureert niet alleen het vroege werkje over muziek, 
maarr ook Balthasars latere esthetica. In Herrlichkeit vergelijkt hij de archi-
tektuurr van het Evangelie met die van een fuga, en bedient zich daarbij 
vann Goethes organische groeimodel: beide bestaan uit een geheel waar-

suggestiee van helderhorendheid. Zie voor het thema van de clairaudience de discussie rond 
Beethovenss doofheid in Peter Szendy, Ecoute: Urte histoire de nos oreilles (Paris: Minuit, 2001), 
143fff  en ibid., "La fabrique de 1'oreille moderne: De Wagner a Schoenberg et au-dela," in 
Peterr Szendy (ed.), Ecoute (Paris - Montreal: Ircam/L'Harmattan,, 2000), 12ff. 
477 Ibid, 74. 
488 Ibid., 79. Dit lijk t verwarrend omdat Balthasar eerder de melodie verbond met het dio-
nysische.. Zijn afwijzing van het dionysische treft evenwel alleen het energetische in de 
melodiee wanneer dit als kracht op zich wordt genomen en verheven. Balthasar verdedigt 
dee melodie als Gestalt, waarin de vitale drift steeds gebonden blijf t aan de apollinische 
vormelijkheid. . 
499 Zoals Pascal Ide laat zien, zijn de sleuteltermen (naast Gestalt onder meer Aiysterium, 
Einfaltungen,Einfaltungen, Enthüllung en Verbü/tung) van Balthasars theologische esthetica terug te voeren 
opp Goethes Pflan^enmorfologie. Cf. Ide, Etre et mystère: La philosophic de Hans Urs von Balthasar 
(Bruxelles:: Culture et Vérité, 1995), 177-80. Termen die, in Die Entwickiung, op een 
goetheaansee inspiratie duiden zijn, naast "Vorm," "synthese," "maximum aan betekenis," 
voortss biologische beelden als "zaden" en "bloeien," en tenslotte het idee van "integreren." 

143 3 



Deell  II 

binnenn ieder lid betrokken is op een ander. "Ieder lid vereist het andere, 

enn hoe meer de toeschouwer doordringt, hoe alomvattender de afge-

stemdheidd {Stimmigkei ̂ zich toont. Zodra een belangrijk stuk wordt weg-

gelatenn - het eeuwige zoonschap van Christus bijvoorbeeld - worden al-

lee verhoudingen verstoord en vervalst."50 De delen of Ein^elgestalten ver-

houdenn zich steeds onderling, en verhouden zich bovendien tot het ge-

heell  van de Gesamtgestalt (cf. de muzikale Gesamtidee in Die Rntwicklung). 

Hett gaat er volgens Balthasar om, dat "de ontvanger van het schone" de 

delenn niet zozeer synthetiseert tot een geheel, maar op voorhand, "in 

eenn intuïtief oordeel, dat niet onderverdeelt, maar toebedeelt," de gehe-

lenn leest "i n hun verschijning vanuit de diepte."51 Het meest emblemati-

schee voorbeeld hiervan in de muziek is de melodie, die bij Balthasar, net 

alss overigens bij Schopenhauer, Hegel, en ook Messiaen, een geprivilegi-

eerdee plaats heeft.52 Saint-Pierre legt dit privilege aldus uit: 

Inn de melodie ligt [...] een zeker fluïdum, dat de tonen onderling tot een een-
heidd verbindt en hun een geheel nieuw, geheel uniek karakter geeft. Want 
wordenn er aan een melodie (het duidelijkst wordt dit bij een korte melodische 
gedachte)) een of meerdere tonen toegevoegd, dan is gelijk het fluïdum van de 
melodiee verstoord, zij stroomt naar het nieuwe deel en neemt een andere weg. 
Hett geheel is in haar groter dan de som der delen. Men noemt deze structuren 
tegenwoordigg 'figuren' gestalten). Ze zijn logisch niet nader te vatten, maar 
zijnn onmiddellijk evident betekenisvol. Zo ligt er in de melodie een irrationele, 

500 Balthasar, Herrlichkeit, I, 493-94. 
511 Balthasar, Epilog, 47. 
522 Cf. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp,, 1986), 362 (boek 3, §52), en G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Aestbetik II I 
(Frankfurtt am Main: Suhrkamp, 1986), 184-90: 185 (hoofdstuk 2.2.c). Ook bij Messiaen 
kann een privilege van de melodie worden aangetroffen. Op vijfentwintigjarige leeftijd 
schrijftt hij: "f...] En tenslotte dat wij de MELODIE de ruimte geven! Zij die groten heeft 
gemaaktt (wij denken aan het gregoriaans, aan Bach, Beethoven, Wagner, Moessorgsky, 
Debussy!),, de goddelijke melodie, %S alleen die ons in het sanctuarium kan leiden van de 
melodieënn van gene zijde, waarvan onze ziel de onuitsprekelijkheid vermoedt, en die Keats 
doenn zeggen: 'De Melodieën die men hoort zijn zoet, maar die wij niet horen zijn nog 
zoeter.'""  Messiaen, in Samuel, Permanences, 51-52. Cursief toegevoegd. 
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dynamischee grond, die de muziek tot grotere hoogte verheft, maar ook op 

groteree afstand plaatst.53 

Dee Gesta/tvan de melodie is de zuiver geestelijke contour, die resulteert uit 
(maarr groter is dan) de som der tonen.54 Goetheaans is hier de morfolo-
gische,, "organische" verhouding tussen delen en geheel: de tonen wor-
denn in hun onderlinge diversiteit samengetrokken (concentratie) tot een 
nieuww geheel (expansie), waarin het oude niettemin blijf t behouden, een 
ideee dat ondeend is aan het aristotelische principe van de entelechie P Het 
dionysischee ligt in de vitaliteit van het "fluïdum," het apollinische ligt in 
dee contour of vorm.56 

Hett principe van entelechie speelt met name een grote rol in Balthasars 
beschrijvingg van de geschiedenis van de muziek, waarin de achtereenvol-
gendee stadia van ritme, melodie en harmonie op organische wijze in el-

533 Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 26-27. 
544 Cf. Victor ZuckerkandI, Sound and Symbol: Music and the external World (Princeton: 
Princetonn University Press, 1973), 229. 
555 Cf. Balthasar, Die Entwicklung, 39-40. Het begrip entelechie betekent volkomenheid, 
voleinding,, verwerkelijking, werkelijkheid. Bij Aristoteles, die waarschijnlijk het woord zelf 
heeftt bedacht, betekent het "de verwerkelijking van het vermogen of de mogelijkheden die 
inn een zijnde zijn aangelegd." Cf. Joachim Ritter (ed.), Historiscbes Wörterbucb der Pbilosophie 
(Basel:: Schwabe & Co Verlag, 1972), bd II , 506. Wanneer Balthasar later in de tekst (43) 
verwijstt naar concentratie en expansie als een eigenheid die muziek met het goddelijke 
verbindt,, kan hij ook bedoelen dat muziek zich tegelijkertijd in de innerlijkheid van het 
subjectt concentreert en het subject naar buiten leidt naar de kosmische grootsheid van het 
mysterie.. Saint-Pierres betoog blijf t op het punt van de precieze verbinding tussen 
enerzijdss Goethe, en de vertaler van zijn denken naar het domein van de muziek, Christian 
vonn Ehrenfels, en anderzijds muziek of de muzikale ervaring, tentatief. Cf. Saint-Pierre, 
Beauté,Beauté, bonté, vérité, 88 en 91. 
566 Een dergelijke combinatie van krachten kan ook worden gevonden in het ritme, dat 
doorr Balthasar (gelijk Plato) eenzijdig wordt uitgelegd als vorm. Pierre Sauvanet laat zien dat 
dee term ritme niet kan worden herleid tot een enkelvoudige etymologische stam. Hij 
beschrijftt de betekenis ervan als een schommeling tussen twee tegengestelde polen: 
enerzijdss die van de vorm {skhéma, als dat wat houdt of onderhoudt), anderzijds die van 
hett stromen (rhéoo). Beide bewegingen zijn dus niet alleen in de melodie aanwezig, maar 
ookk in het ritme. Balthasars privilegiëring van de melodie lijk t op dit punt dan ook moeilijk 
tee verdedigen. Cf. Sauvanet, Le rythmegrec d'Héraclite dAristote (Paris: PUF, 1999), 11-21. 
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kaarr opgaan.57 De gelijkenis met het denken van Hegel dringt zich hier-
bijj  op: de historische ontwikkeling die Balthasar schetst doorloopt een 
driesprongg die hij expliciet beschrijft in termen van these, antithese en 
synthese.588 Verder lijk t zijn denken door de nadruk op de manifestatie 
vann de idee of Geist sterk op Hegels conceptie van het schone, en heeft 
zijnn formele benadering van muziek alles weg van Hegels muziekes-
thetica.. Saint-Pierre erkent deze gelijkenissen, maar voert een aantal re-
denenn aan waarom het bij Balthasar niet zou gaan om hegelianisme, 
maarr om een invloed van Goethe.59 Ten eerste zou Balthasar weigeren 
zichh een oordeel aan te matigen over voorbije cultuurperioden.00 Deze 
terughoudendheidd zou het onderschikken van de geschiedenis aan de 
logicaa van de dialectiek onmogelijk maken; het zou bij Balthasar eerder 
gaann om een op Goethe geïnspireerde morfo-organische ontwikkeling. 
Tenn tweede, wat de esthetica van de muziek betreft, zou Hegel zich 
bijnaa uitsluitend concentreren op het onmiddellijke, innerlijke karakter 
vann muziek. Hij spreekt met geen woord over de Gesamtidee, over het 
goddelijkee in de kunst. Zijn denken leidt volgens Saint-Pierre niet, zoals 
Balthasarss analyse van de melodie, naar het mysterie, maar juist naar een 
absoluutt weten. Het luisterend subject raakt bij Hegel opgesloten in de 

577 Balthasar, Die Entmcklung, 40. Zie voor het verband met Goethe Saint-Pierre, Beauté, 
bonté,bonté, vérité, 85-86. In Herrüchkeit gebruikt Balthasar de organische logica van de Gtstalt ook 
inn historisch-dynamische zin, bijvoorbeeld om het dynamiek van Gods openbaring in de 
geschiedeniss te beschrijven. Cf. ibid., 530-31. 
588 Balthasar, Die Entmcklung, 55. 
599 Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 98-100. Naast de passages die Saint-Pierre noemt, zij er 
nogg een aantal andere plaatsen in Balthasars tekst die op een invloed van de verzoenende 
logicaa van Goethe lijken te wijzen. Zo wil Balthasar af van het artistieke individualisme: de 
kunstenaarr moet volgens hem een brug slaan tussen het goddelijke en het volk. (51) Geen 
muziek,, hoe regressief of inferieur ook, valt ooit buiten de verzamelende orde van de idee. 
(56)) Muziek is noch absoluut, noch programmatisch-talig, maar "schommelt russen beide." 
(48)) De individuele kunsten verhouden zich, zoals de plant in zijn ontwikkeling, tot een 
Gesamtidee.Gesamtidee. (10; cf. 40: "Ente/ecbie") De ontwikkeling van de kunsten verloopt in stadia, maar 
dezee zijn onderling niet scherp begrensd. (40-41) Hoewel de meeste van deze momenten 
zichh ook hegeliaans laten denken, geeft Saint-Pierre redenen om eerder richting Goethe te 
denken.. De invloed van Hegel lijkt mij evenwel onmiskenbaar. 
600 Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 98. Cf. Balthasar, Die Entwicklung, 55: "We hebben niet 
genoegg inzicht in de geschiedenis om waarden [van andere cultuurperioden, svm] te 
veroordelen." " 
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kalmtee van zijn vrije innerlijkheid, terwijl Balthasar laat zien hoe de mu-
ziekk dit subject opent naar de religieuze ervaring (door de analogie die 
bestaatt tussen de antinomie van de melodie, en de antinomie van het 
mysterie).61 1 

b.. Muziek en de Logos 

Maarr waarin bestaat nu precies het religieuze van deze ervaring? Het 
traktaatt van Balthasar begint met het woord "Musik" en eindigt met 
woordd "Logos": "[Muziek] is er een eeuwig gedenkteken voor dat de 
menss kan vermoeden wat God is: eeuwig-eenvoudig, menigvuldig \man-
nigfaltig]nigfaltig]  en dynamisch stromend in zichzelf en in de wereld als Logos."62 

Saint-Pierree wijst er meerdere malen op, dat Balthasars aanduidingen 
voorr het transcendente vaak moeilijk te plaatsen zijn. De betekenis van 
termenn als " Gesamtidee," "Sinn" "Geist" en van bepalingen als "das Göt-
tliche"tliche" "das göttliche Urlicbf en "den dynamischen Got/' blijf t in deze tekst 
ambigu.633 Hij gaat daarom te rade bij andere teksten van Balthasar uit 
dezelfdee periode, en laat aan de hand daarvan zien dat de term "Logos" 
bijj  Balthasar moet worden begrepen volgens de theologie van Hans Eibl 

611 Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 100. Saint-Pierre stelt dat Hegel "de dimensie van de 
ongrijpbaarheid""  van muziek "volledig negeert." Hoewel er bij Hegel bepaald van een-
zijdigheidd sprake is, spreekt hij in zijn Vorlesungen über die Aestbetik wel over de opening van 
dee ziel naar "een hogere sfeer." Deze ontstaat doordat muziek (het gaat opnieuw om 
melodie)) als "onmiddellijke uiting" die "onmiddellijke innerlijk" wordt, in de subjectiviteit 
"idealiteitt en bevrijding" bewerkstelligt. Als voorwaarde hiervoor stelt Hegel dat de 
betreffendee melodie een innerlijk geleed en uiterlijk afgerond geheel vormt. Wanneer de 
uiteindelijkee reductie tot het absolute weten buiten beschouwing wordt gelaten, lijk t het 
goedd mogelijk om vanuit Hegels beschrijving van de muzikale ervaring tot de een 
balthasariaansee notie van vorm (gelijktijdige immanentie en transcendentie) te komen. Het 
onderscheidd ligt, zoals ik hieronder nader zal toelichten, uiteindelijk vooral in de (talige) 
betekeniss die aan deze ervaring wordt gegeven. G.W.F. Hegel, VorUsungen über die Aestbetik 
II II  (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986), 190. 
6262 Balthasar, Die Entwicklung, 57. 
6363 Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 53,102. 

147 7 

file:///man


Deell  II 

enn Georg Bichlmair.64 Logos is daar het goddelijke Woord, de logos sperma-

tikostikos van de vroege kerkvaders. Bichlmair: 

All  wat waar, goed en schoon is en wat zich ergens in de schepping bevindt, is 
volgenss Clemens [van Alexandrië] een logos spermatikos, de kiem van de Logos 
diee uitgezaaid is als een zaad, een straal van goddelijke wijsheid, een waar-
achtigg effect van de Logos. Christus is de Logos, de goddelijke wijsheid in 
persoon.. Op welk deel van de werkelijkheid de christen zijn blik ook richt, hij 
vindtt er de Logos: in hemzelf als het levendige beeld van de gratie; buiten 
hem,, in alles wat waar, goed en schoon is in de schepping, maar bovenal in de 
Eucharistie.65 5 

D ee formule van het "levendige beeld" brengt het evenwicht in herinne-

ringring dat Balthasar zocht in de verhouding tussen Dionysische vitaliteit 

enn Apollinische vorm. De Lagos verenigt deze twee principes en treedt in 

dee ervaring als het meest nabije dat tegelijk mysterie is. De metafoor die 

Balthasarr hiervoor gebruikt is die van de sluier: "Muziek is die vorm die 

onss het dichtst bij de Geest brengt, zij is de dunste sluier die ons van 

hemm scheidt."66 "Het beeld van de sluier," zo licht Saint-Pierre toe, 

"maaktt het mogelijk te begrijpen dat het goddelijke licht datgene is wat 

hett diepst in ons doordringt zonder dat wij ook maar een moment het 

vermogenn hebben om het te begrijpen. Muziek is zonder twijfel het ana-

logonlogon bij uitstek om deze onovertroffen verhouding tot uitdrukking te 

brengen."677 Maar geeft dit wel enige zekerheid in de verhouding tussen 

muziekk en het goddelijke? Saint-Pierre erkent dat de tot dusver geschet-

stee theorie geen zekerheid kan bieden voor wat betreft het christelijke 

gehaltee van muziek. 

644 Ibid., 103-104. 
Georgg Bichlmair, "2. Die Auswirkung des Logos in der Persönüchkeit," in Ijogos. Ein 

WegWeg %um Aujbau Aujbau der Persönlichkeit und und %ur Neugestaltung der Gesellschafi (Wien: Akadcmischen 
Vereinn Logos, 1925), 27. Geciteerd in Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 104. Merk op dat 
Bichlmairr in dezelfde bio-organische termen over de Logos spreekt als Balthasar in zijn 
traktaatt (indien het slotakkoord op "Logos" met terugwerkende kracht in verband mag wor-
denn gebracht met de organiek van Balthasars voorafgaande betoog). 

Balthasar,, Die Entwicklung, 57. 
677 Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 107. 
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Wiee zal zeggen dat uit de eikel (tegelijk voltooiing en aanvang van een ontwik-

keling)) daadwerkelijk een enorme boom zal groeien? Wie %al peggen dat in de 

muzikalemuzikale ervaring %ich het mysterie van het %ijn bevindt, dat zich doorheen zijn trans-

cendentalee bepalingen ontvouwt? Wie kan zien? Wie kan luisteren?68 

Hett antwoord wordt bij Saint-Pierre gegeven door een wending naar de 
dogmatiekk van het geloof. Hoewel zijn betoog daardoor buiten het 
huidigee kader valt, zal ik voor de volledigheid dit antwoord kort weerge-
ven.. Aan het slot van zijn muziektheologie introduceert Saint-Pierre, aan 
dee hand van een mystiek gedicht van Johannes van het Kruis het postu-
laatt van een "stille melodie." Deze zou alleen gehoord kunnen worden 
doorr hem of haar die door de Geest is verenigd in Christus. Het gaat er 
inn het christelijk geloof en in de christelijke kunst om, de "innerlijke 
mens""  met deze "goddelijke communie" te "configureren."69 Saint-Pierre 
brengtt de stilte van deze melodie in verband met de logos sioton, het stom-
mee woord, dat geen "vertoog" is of conceptuele kennis, maar "een mys-
terieuzee antinomie die geworteld is in het hart van het zijn."70 Hij 
spreektt over een bovenzinnelijke, "onzichtbare harmonie" of "onuit-
sprekelijkee muziek" die zich in het hart van het mysterie zou bevinden. 
Doorr deze harmonie of muziek, zouden wij het leven van God kunnen 
aanschouwen,, en deelnemen aan de "harmonische stilte die het gehele 
universumm vult."71 

688 Saint-Pierre, ibid., 109. Cursief toegevoegd. Op de laatste door hem gesteld vraag, 
namelijkk wie luisteren kan, kom ik terug in hoofdstuk I I I- l l , waarin het zal gaan over de 
geestelijkee zintuigen. 
699 Over het idee van configuratie, zie Messiaen, La Transfiguration, tekst van Deel IX zoals 
geciteerdd in Deel I. 

Hoewell  muziek en de Logos hier lijken samen te vallen gaat het om een analogie. Saint-
Pierre,, Beauté, bonté, vérité, 110: "Het symbool van de 'sluier' en de werkelijkheid van de 
'Logos'' drukken [...] de metafysische waarheid uit van het werkelijke onderscheid [la 
distictiondistiction réelle]." 
711 Ibid., 110. 
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6.33 De mariale rol van muziek 

Uitgaandee van Saint-Pierres toelichting op Die Entwicklung, lijk t het 
christelijkee moment bij Balthasar in laatste instantie, door de introductie 
vann de Logos, gelegen in een onderschikking van de structurele "antino-
mie""  (nabijheid en mysterie) aan het Woord. Dit Woord doet zich in 
Balthasarss tekst voor in de gedaante van de Gesamtidee, de Sinn of Geist. 
Dee antinomie kan worden gezien als een alternatieve formulering voor 
dee augustijnse formule dat muziek "onmisbaar, maar gevaarlijk" is. Door 
dee grote nabijheid tot het luisterend subject is muziek onmisbaar voor 
hett geloof, maar anderzijds, doordat zij ongrijpbaar is, blijf t zij voor ie-
derr confessioneel geloof een gevaar. Haar intimiteit met het mysterie 
geeftt haar een religieuze betekenis, maar het blijf t onbepaald welke. Het 
beslissendee moment lijk t daardoor niet gelegen in de structuur van mu-
ziekk of van de muzikale ervaring, maar in de wijze waarop deze onbe-
paaldheidd (zo mogelijk) wordt opgeheven. Het onderscheid tussen bij-
voorbeeldd Schopenhauer en Balthasar komt er op neer dat de eerste zich 
dezee antinomie toeeigent om te dienen als kroon op zijn metafysica van 
dee Wil , terwijl de laatste zich de antinomie (begrepen als Gestalt) binnen 
zijnn theologische kader toeeigent als analogie van het goddelijke mys-
terie.. Deze theologische toeëigening is enerzijds mogelijk doordat de 
onbepaaldheidd van deze antinomie een talige interpretatie en bepaling 
toelaat.. En anderzijds, interessant genoeg, doordat Balthasar het beeld 
vann God melodisch-organisch maakt (tegelijk "eeuwig-eenvoudig" en 
"meervoudig":: cf. resp. de gestalte en de noten van een melodie), en dat 
vann de Logos ritmiseert als "stromend in de wereld" (de term ritme kan, 
zijj  het niet uitsluitend, gedacht worden als afstammend van het Griekse 
rhéoorhéooyy dat stromen betekent).72 Deze muzikalisering van het goddelijke 
gaatt evenwel niet zover dat de Logos zelf muzikaal-onbepaald wordt. 

722 Zoals gezien kan de betekenis van de term ritme worden begrepen als een schommeling 
tussenn twee tegengestelde polen: enerzijds die van de vorm {skhémd), anderzijds die van het 
stromenn (riéoo). Balthasars beeld van de Logos als "stromend in de wereld" kan volgens 
dezee laatste betekenispool beschouwd worden als een muzikalisering van het Woord. Zo 
geïnterpreteerd,, wijst zijn tekst in de richting van de aloude voorstelling, zoals bij Clemens 
vann Alexandrië (in de Protrepticus), van Jezus als het Nieuwe Lied, als de enige en ware 
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Opp het eerste oog lijk t Balthasar het onderscheid tussen muziek en 
taall  op het niveau van de kunst te willen respecteren. Muziek en taal 
gaann niet zonder onderscheid op in de Sinn die de "materia prima" of 
"Urmaterie""Urmaterie" is van alle kunsten.73 Er blijf t altijd een onderscheid, een 
"rest,""  waardoor ook de mogelijke inhoud (Idee of Sinn) van de verschil-
lendee artistieke media wordt gekleurd. De Sinn is niet geheel onafhan-
kelijkk van het medium waar zij door wordt uitgedrukt.74 Informeren is, 
alduss Balthasar, ook "vervormen."75 Muziek is daarom niet louter een 
dienaress van de Idee die zich wil in-formeren of door de mens wil wor-
denn geïn-formeerd.76 Zij bepaalt ook, van haar kant, wat deze Idee is. 

Dezee muzikale vrijheid ten opzichte van het woord is echter slechts 
betrekkelijk.. De hegemonie van de Sinn wordt geen moment werkelijk 
terr discussie gesteld. Kunst is volgens Balthasar in eerste en laatste in-
stantiee "iets betekenisvols."77 De samenhang of "deelname [van de kun-
sten]]  aan de Gesamtidee" komt nimmer in gevaar, zoals ook blijkt uit de 
historischee ontwikkeling van muziek: ook perioden waarin de "informa-
tie"tie" minder "intensief of geslaagd is, nemen deel aan de algehele 
"Sinnwerdun£"Sinnwerdun£ van de historie.78 Verschillen in Vorm (en daardoor ook in 
Idee)) zijn weliswaar een realiteit, maar het systeem van waardering ver-
enigtt alle "variaties."79 Deze waardering, die de vereniging van alle kun-
stenn en kunstwerken onder de vlag van de Gesamtidee mogelijk maakt, 
vindtt echter steeds plaats op grond van de informatie van de Idee. De 

Orpheus.. De passage is helaas echter te summier om een dergelijke interpretatie te kunnen 
onderbouwen. . 
733 Balthasar, Die Entmcklung, 8, 10. 
744 Ibid., 9, 49. Balthasar bekritiseert Wagners concept van het Gesamtkunstwerk, omdat 
daarinn het resterende verschil tussen de verschillende media wordt miskend. Op dezelfde 
manierr wil hij ook de uniciteit van de kunstenaar zelf bewaren. De muziekgeschiedenis 
magg dan een voortgaande lijn volgen, de unieke nuance van wat Haydn heeft gedaan kan 
nimmerr geheel door Mozart worden uitgedrukt, ook al heeft Mozart volgens Balthasar het 
werkk van Haydn "verhoogd." Cf. ibid., 55. 
755 Ibid., 10. 
766 Ibid., 11-12,56. 
777 Ibid., 10: "etoas Sinnhaftes." 
788 Ibid., 10, 11, 53. Cf. 39: wetmatig, organisch, zinvol; 55: er zijn historisch geen "Feb-
lentwickiungen";lentwickiungen"; 56: er is altijd een verbinding tussen verschillende "waarden" mogelijk. 
799 Ibid., 49. 
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waardee van muziek blijf t door Balthasar gemeten naar het succes waar-

meee zij deze "zin" informeert.80 Muziek die zich van de totaliteit van de 

goddelijkee idee verwijdert, zoals atonale muziek (die met andere woor-

denn niet integreert in de traditie, maar juist met deze breekt), wordt door 

Balthasarr afgedaan als regressief.81 

Dee verregaande onderschikking van muziek aan de Sinn is nog het 

meestt duidelijk in de slotpassage, waarin muziek weliswaar van alle kun-

stenn het dichtst bij de "Geest [dem immanenten Sinn]" staat, maar ten opzi-

chtee van deze altijd "voorlopig" blijft , "Sebnsucbt."62 Muziek is als een 

dienstmaagdd die van achter haar sluier het Woord nabij komt: 

Muziekk is de Vorm die ons het dichtst bij de Geest brengt. Zij is de dunste 
sluierr die ons van hem scheidt. Zij deelt echter het tragische lot van alle kunst: 
verlangenn te moeten blijven, en daardoor iets voorlopigs. En juist omdat zij 
hett dichtst bij de Geest staat zonder hem geheel te kunnen vatten, is het ver-
langenn in haar het sterkst.83 

Balthasarr plaatst muziek hier in een positie vergelijkbaar met die van 

Maria,, wanneer zij zich in Lc 1, 38 beschikbaar stelt voor het dragen van 

dee Zoon: "Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. 

Enn Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiedde naar uw 

woord.""  De mariale rol van muziek bij de informatie van het woord (en, 

gezienn de associatie van de Geest met de Logos, het Woord) heeft bij 

Balthasarr een bijzondere betekenis. Zij beantwoordt met de bereidheid 

haarr individuele wil op te geven, met de extatische adoratie waarmee het 

zienn van de gestalte van Christus volgens hem gepaard gaat. Tegenover 

dee "theo-esthetiek" van deze ecstasis plaatst Balthasar dan ook de "theo-

dramatiek""  van roeping en kenosis. Datgene wat de mens ziet wanneer hij 

omgevenn is en verrukt wordt door Gods glorie en liefde {ecstasis), dient 

hijj  in de concrete werkelijkheid te brengen door zich bereid te houden 

800 Ibid., 50: "gelukt," "volmaakt," "fuga" etc; 54: "eeuwig geldige oplossingen." 
811 Ibid., 56. Er zij aan herinnerd dat Balthasars tekst is geschreven in 1925, niet lang na 
Schönbergss formulering van de dodecafonische methode (1923). 
822 Ibid., 57. 
833 Ibid., 57. 
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voorr God en naar Gods wil te handelen (kenosis, ondediging).84 De rol 
diee Balthasar aan muziek geeft is er dus een die hij in het bredere ver-
bandd ziet voor het menselijk bestaan. Zijn doel is, zoals gezien in zijn 
discussiee met Schopenhauer, de concreetheid van de Vorm de bewaren: 
naarr het model van Maria is het de taak van de musicus (en, gezien de 
gebruiktee beeldspraak, van muziek zelf) om zijn of haar "zien" en 
"weten""  te bevestigen in een moment van "luisteren" en "gehoorza-
men,""  dat leidt tot concreetheid en totaliteit (cf. Saint-Pierres beeld van 
eenn "klankkast voor het schone," i.e. voor de Vorm en het Licht).85 Bal-
thasarss muziektheologie voegt zich langs deze lijnen in een oude traditie 
vann de muziektheologieën: muziek wordt in zijn denken verwelkomd, 
echterr op voorwaarde dat zij zich ondergeschikt maakt aan het Woord, 
enn krachtens dit Woord, aan het woord en aan verbaal gecoördineerde 
betekenissen.. Het Woord doet zich in deze theologieën voor als een 
doorr het woord overheerste, recupereerbare, verstaanbare, rationele, en 
(medee daardoor) extramuzikale ^w.86 Balthasars muziektheologie wijkt in 
datt opzicht niet af van de traditionele theologische houding ten aanzien 
vann muziek. De door hem voorgestelde lezing van de christelijkheid van 
muziekk blijf t staan bij een exterieure en ten aanzien van het muzikale 
gewelddadigee bepaling.87 

uu Johann Roten, "Marian Light on our Human Mystery," in Bede McGregor and Thomas 
Norriss (eds.), The Beauty of Christ: An Introduction to the Theology of Hans Urs von Balthasar 
(Edinburgh:: T&T Clark, 1994), 126-31. 
855 Balthasar, Herrlichkeit, I, 238. Roten, "Marian Light," 127, 130. Saint-Pierre, Beauté, bonté, 
vérité,vérité, 262, Op deze dynamiek kom ik terug in hoofdstuk III-10.1. 
866 Deze onderschikking van muziek aan het woord is, zoals onder anderen John Neubauer 
enn Lydia Goehr hebben laten zien, kenmerkend geweest voor het Westerse denken over 
muziekk sinds Plato. De emancipatie van muziek culmineerde pas aan het begin van de 
negentiendee eeuw. De gedaante waarin dit zich voordeed is het onderwerp van de 
volgendee paragraaf. Cf. Neubauer, The Emancipation of Music from Language: Departures from 
MimesisMimesis in Eighteenth-Century Aesthetics (New Haven - London: Yale University Press, 1986), 
22fff  en Goehr, The Imaginary Museum of musical Works, \22-47. 
877 Zoals Nicholas Cook beschrijft is het verzet tegen programmatische muziek (hij noemt 
dee namen van Schumann, Hanslick en Adorno) te herleiden tot protest tegen een dergelijk 
geweld.. De strategie die Balthasar hier ontwikkelt lijk t in veel opzichten op die van de 
programmatischee muziek: hij vertelt muziek en haar luisteraars vanaf een extramuzikale 
positiee wat in laatste instantie haar betekenis is, en hoe haar luisteraars haar dienen te 
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6.44 Kunstreligion en idolatrie 

Naastt dit moment waarin sprake is van een onderschikking van muziek 

(nauwkeuriger:: de antinomische Gestalt van de melodie of het ritme) aan 

hett woord, is er in Balthasars muziektheologie ook een moment waarin 

hijj  iedere kunst "theoretisch" de mogelijkheid tot "voleinding" geeft. 

Datt houdt in dat iedere kunst de mogelijkheid heeft om een volmaakte 

incarnatiee te worden van de Idee, met andere woorden deze Idee pre-

sentt te stellen.88 Ook muziek dicht Balthasar dit vermogen toe; zij zou 

ditt vermogen zelfs in hogere mate bezitten dan de andere kunsten: 

Dee eigenheid van muziek bestaat er naar mijn idee in, concentratie en expan-
sie,, intensiteit, of [...] de dynamische God uit te beelden, en wel boven het 
denkmatige,, woordelijke, aanschouwde uit, als zuivere Vorm van de onmid-
dellijkee Waarheid. Haar karakter van temporele kunst getrouw, is zij zogezegd 
eenn graadmeter van het absolute. Het tekenen van deze curve is de eerste en 
belangrijkstee opgave die zij als 'absolute muziek' vervult.89 

Muziekk "registreert" volgens Balthasar het goddelijke. Zij verbeeldt of 

conceptualiseertt het goddelijke niet, maar is in haar eigenlijke wezen 

"graadmeterr van het absolute." Met deze paradoxale metafoor lijk t Bal-

thasarr te verwijzen naar het idee dat het absolute meer of minder intens 

kann "informeren," en dat muziek getuigt van de graad van deze intensi-

teit.900 Op die wijze zou de paradox denkbaar zijn, dat de presentie van 

begrijpen.. Een dergelijke bepaling gaat voorbij aan de semantische instabiliteit van muziek, 
enn ook aan haar effectiviteit, die zich naar mijn overtuiging niet resdoos laat herleiden tot 
redelijkee verstaanbaarheid. De volgende hoofdstukken zullen de polemische spanning met 
dezee reductieve strategie verder opvoeren, om in hoofdstuk II-8 te worden geconfronteerd 
mett een alternatief. Cf. Cook, Music, Imagination and Culture (Oxford: Clarendon Press, 
1990),, 14. 
888 Balthasar, Die Entwickjung, 10. 
899 Ibid., 43; cf. 47: "muziek als zodanig"; 48: "logisch-organisch," "geconstrueerd"; 57: 
""  unaussprechlicb-überwörtlich." 
900 Ibid., 43-44. De genoemde constructie, waarbij muziek boven de andere kunsten staat en 
geenn afbeelding is van het goddelijke, maar een getuigenis, lijk t van Schopenhauer 
afkomstigg - en via hem, van Wilhelm Wackenroder en Ludwig Tieck. Cf. Carl Dahlhaus, 
"Hegell  und die Musik seiner Zeit," in Otto Pöggeler und Annemarie Gethmann-Siefert 
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hett absolute door muziek gemeten wordt (gradatie). Dit vermogen van 
muziekk zou opnieuw besloten liggen in de experiëntiële analogie tussen 
dee antinomie van muziek en die van het goddelijke.91 

Hett vermogen van muziek om het goddelijke te "registreren" is, zo 
steltt Balthasar, weliswaar groot, maar toch aan beperkingen onderhevig. 
Dezee beperkingen liggen zowel in de objectieve als de subjectieve sfeer. 
Dee objectieve beperking is volgens hem dat de informatie van het god-
delijkee in muziek nooit volmaakt is;92 de subjectieve dat de luisteraar 
slechtss bij uitzondering muziek "als zodanig" (wat volgens Balthasar wil 
zeggen:: los van gevoelens en gedachten), kan waarnemen.93 En dat is 
volgenss hem maar goed ook. Want wat muziek ons te bieden heeft kan 
zoo intens zijn, dat de luisteraar er door verblind zou worden indien niet 
dee filters van "gedachten, gevoelens en andere zintuigen" en van "het 
woordd en de voorstelling" het felle Hcht draaglijk zouden maken.94 Het 
subjectievee werkt met andere woorden als een soort zonnebril die het 
onss mogelijk maakt om het goddelijke licht langer te aanschouwen. Een 
zonnebril.... of is de metafoor van een sluier hier wellicht beter op zijn 
plaats?plaats? Het betoog van Balthasar voltrekt in deze passage bijna onge-
merktt een radicale ommekeer in de hiërarchie tussen woord en muziek. 
Zatt aanvankelijk immers de Geest achter de sluier, en muziek ervóór -
verlangend;verlangend; nu lijkt , omgekeerd, muziek achter de sluier te zitten en het 
woordd ervoor. Het woord is, zo Balthasar het beschrijft, het filter of de 
sluierr waarmee het felle licht van de muziek, die helder straalt door de 
"informatie""  van het goddelijke in haar, wordt gedempt. De mysteriepo-
sitiee wordt nu dus plotseling bezet door muziek, en niet meer door de 

(eds.),, Kunsterfabrung und Kulturpolitik im Berlin Hegels (Bonn: Bouvier Verlag Herbert 
Grundmann,, 1983), 335. Schopenhauer stelt dat muziek geen afbeelding is van de idee 
(zoalss andere kunsten dat zijn), maar zelf analoog is aan een idee, en zich als zodanig 
onmiddellijkk tot de Wil verhoudt. Cf. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, 359 
(boekk 3, §52). 
911 Balthasar licht dit kardinale punt van zijn muziektheologie helaas niet nader toe. 
922 Balthasar, Die Entwicklung, 11: "zo groot mogelijke objectivering." 
933 Ibid., 47. 
944 Ibid., 43,47. 
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woordgebondenn Geest.95 Zij is het die, als ware zij Isis, half achter een 

sluierr verborgen gaat. 

Watt betekent dit nu, sprekend in de context van een christelijke mu-

ziektheologie?? Kan muziek in verband worden gebracht met het chris-

telijkk mysterie, zonder te worden overheerst het woord? Wat kan Bal-

thasarr met deze verwijzing naar een niet-woordgebonden, maar ogen-

schijnlijkk niettemin christelijke associatie van muziek en mysterie voor 

ogenn hebben gehad? Om op deze vraag antwoord te kunnen geven is 

eenn kort uitstapje nodig naar de romantische muziekesthetica. Balthasars 

omkeringg van de hiërarchie tussen woord en muziek verwijst indirect 

naarr het vroeg-romantische denken over muziek, niet in de laatste plaats 

doordatt hij zelf en passant refereert aan de notie van "absolute muziek."96 

Hett idee van absolute muziek heeft zich rond 1800 ontwikkeld bij onder 

anderenn Adam Smith, Michaeüs, E.T.A. Hoffmann en, later in de eeuw, 

Hanslickk (de term is overigens van Wagner).97 Carl Dahlhaus definieert 

hett achterliggende gedachte ervan als volgt: 

Dee idee van 'absolute muziek' [...] bestaat in de overtuiging dat instrumentale 
muziek,, juist doordat zij begrips-, object-, en doelloos is, het wezen van mu-
ziekk zuiver en onvertroebeld verwoordt."98 

Hett gaat met andere woorden om een zuiver onthechte, geabsolveerde 

(i.e.. relatieloze) muziek, die, juist doordat zij van iedere niet-muzikale in-

houdd is ontledigd en van iedere band met het buiten- of niet-muzikale 

955 Ibid., 57. In het hegeliaanse traditie is het concept "Geist," dat zich in Balthasars beeld 
achterr de sluier bevindt, steeds verbonden met het woord. Omdat deze verbinding ook bij 
Balthasarr lijk t te kunnen worden gemaakt, kan van een plaatsverwisseling gesproken 
worden.. Cf. Dahlhaus, Die Idee der absolute» Musik, 98. 
966 Ik wil op deze plaats Kiene Brillenburg Wurth danken voor het inzicht dat zij mij heeft 
gegevenn in het belang en de ontwikkeling van de verhouding tussen muziek en taal in met 
namee de achttiende en negentiende eeuw. Zie voor een verdere discussie van dit 
onderwerp,, en in het bijzonder de nog te bespreken interacties tussen muzikaliteit en het 
subliemee haar binnenkort te verschijnen dissertatie, The musical  ̂Sublime (Rijksuniversiteit 
Groningen). . 
977 Wilhelm Seidel, "Absolute Musik," in Die Musik in Gescbicbte und Gegenwart, Sachteil bd 1 
(Kasseii  [etc.]: Barenreiter, 1994), 15-24. 

Dahlhaus,, Die Idee der absoluten Musik, 13. 

156 6 



Hoofdstukk 6 

ontdaan,, "het wezen van muziek verwoordt." Wat is dit wezen? Indien 
hett denken van Kant wordt gevolgd zou het antwoord moeten luiden: 
datt muziek niet meer is dan een "schoon spel" van "aangename gewaar-
wordingen,""  dat nimmer tot begrip komt, en daardoor iedere reflectieve 
inhoudd ontbeert." Kant is al even skeptisch over het vermogen van mu-
ziekk om duurzame werken te produceren die aan de geldende criteria 
voorr het kunstwerk zouden kunnen voldoen.100 Na Kant formuleerde 
Michaelis,, in het voetspoor van Adam Smith en Friedrich Schiller, een 
filosofiefilosofie van de muziek die haar voorstelt als een organisatie van tonen 
mett een "doelmatige en wederzijdse betrekking op elkaar," die resulteren 
inn een werk dat draait om niets anders dan zichzelf.101 Muziek wordt 
hiermeee voorgesteld als een autonoom kunstwerk, een geheel van "in 
tonenn bewogen vormen" (Hanslick), dat te begrijpen is louter vanuit de 
innerlijkee wetmatigheden waarmee (en waardoor) zij zich als organisme 
ontwikkelt. . 

Maarr een dergelijk zuiver formele, letterlijke nietszeggendheid werd 
mett het idee van absolute muziek niet verkondigd. Integendeel. Het ging 
err daarbij juist om muziek een expressie te laten zijn van een eigen, 'en-
dogene'' of intrinsieke betekenis. Haar onafhankelijkheid van iedere 'exo-
gene'' of extrinsieke zin (zoals bijvoorbeeld gedicteerd door de Kerk of 
doorr een dichterlijk programma), zou haar niet alleen uit haar verbale 
onderworpenheidd bevrijden, maar bovendien boven al het andere uittil-
len,, haar verheffen en absolveren. Zo beschrijft Hanslick, ondanks zijn 
nadrukk op de formele aspecten van muziek, haar wezen in termen van 
innerlijkheidd en Geest. De muzikale vormen zijn naar zijn mening aller-

999 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1990), 180-82 
(§51),, cf. 185-88 (§53) en 190 (§54). 
1000 Ibid., 187 (§53). Zie voor Christian G. Körners antwoord op Kants twijfels Wilhelm 
Seidel,, Werk und Werkbegriff in der Musikgeschichte (Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft,, 1987), 13-18. Körner tracht te laten zien dat muziek, op grond van haar 
vermogenn om een geïdealiseerde uitdrukkingen te geven aan de passies (de zogeheten 
"Charakters"),"Charakters"), vorm en eenheid kan bereiken, en daardoor - pace Kant - werken kan 
produceren. . 
1011 Zie voor een overzicht van deze ontwikkeling Neubauer, The Emanicipation of Music, met 
namee 193-210 en Wilhelm Seidel, "Absolute Musik und Kunstreligion um 1800," in Helga 
dee la Motte-Haber (ed.), Musik und Religion (Laaber: Laaber, 1995), 95-98. 
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minstt leeg; Hanslick wekt zelfs de suggestie van een zich openbarende, 
betekenisvollee volheid: "Het begrip 'vorm' vindt in de muzijk eene 
ganschh eigenaardige verwezenlijking. De vormen die uit tonen ontstaan, 
zijnn niet ledig, doch gevuld, niet bloote grenslijnen van een vakuüm, 
dochh geest, die zich van binnen naar buiten openbaart."102 Aan de ro-
mantischee zijde werd deze statusverandering van muziek echter nog het 
meestt geëxploiteerd. Hier wordt muziek het medium van het sublieme 
{das{das Erbabene) en het (metafysisch of religieus) Onuitsprekelijke: het god-
delijkee of de Wil, zoals bij Ludwig Tieck en Wilhelm Wackenroder, res-
pectievelijkk Arthur Schopenhauer. Haar kantiaanse leegte wordt nu niet 
meerr geïnterpreteerd als een niets, maar juist als teken van haar volheid: 
alss haar vermogen de luisteraar een vermoeden {Ahnung) te geven van 
hett schone Oneindige.103 Zij presteert om die reden niet minder dan de 
taal;; zij overtreft juist ieder expressief vermogen van de taal. Muziek kan, 
alduss deze dichters en filosofen, juist datgene uitspreken waar de taal 
slechtss van kan dromen. Muziek wordt bij de romantici de hoogste 
kunstvorm,, bij uitstek een uitdrukking van het verhevene en Onuitspre-
kelijkee - precies wat Kant haar (op het oratorium na) had ontzegd.104 

Hett idee van absolute muziek ging niet alleen gepaard met een nieuwe 
filosofisch-esthetischee waardering van muziek, maar was tevens bij aan-
tall  auteurs intiem verbonden met het christendom. Het romantische en 
hett muzikale, het eigentijdse ("moderne") en het christelijke werden in 
zekeree zin synoniemen. Zo verdedigt ook E.T.A. Hoffmann de stelling 
datt muziek pas in het christendom tot wasdom is gekomen, dat wil zeg-
gen,, in het "moderne, christelijke, romantische" tijdperk, waarin hij zelf 
meendee te leven. Dit christeüj k-muzikale tijdperk werd door hem gedefi-
nieerdd in oppositie met de antieke tijd. In de antieke wereld, waar "alles 
opp zinnelijke belichaming uitkwam," zou muziek volgens Hoffmann nog 

1022 Eduard Hanslick, Vom Muükalisch-Scbönen: Ein Bei/rag %ur Revision der Aesthetik der 
TonkunstTonkunst (Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1922), 63, door Daniël Kiehl vertaald als Over bet 
begipbegip van schoon in de muzijk: bijdrage tot herziening van de schoonheidsleer der toonkunst ('s 
Gravenhage:: D.N.F. Kiehl, 1892), 71. 
1033 Seidel, "Absolute Musik," 21 en Daniel K.L. Chua, Absolute Music and the Construction of 
MeaningMeaning (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 167-82: 168 en 172. 
1044 Ik kom hier nog op terug in hoofdstuk III-10.4. 
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"doorr het geweld van beeldhouwkunst verpletterd" zijn.105 De Griekse 

muziekk zou van louter ritmische aard zijn geweest; de voor de "moder-

ne""  en "christelijke" tijd zo bepalende dimensies van melodie en harmo-

niee zouden haar nog hebben ontbroken. Deze, uiteraard binnen de tijds-

geestt te beschouwen, historische overwegingen plaatst Hoffmann in het 

kaderr van een groot persoonlijk geloof in muziek, een geloof dat samen-

hangtt met zijn vertrouwen in de geestelijke kracht van de instrumentale, 

"absolute""  muziek van zijn tijd. In Alte und neue Kirchenmusik (1814) 

schrijftt hij: 

Geenn kunst komt zo zuiver uit de innerlijke vergeestelijking van de mens 
voort,, geen kunst behoeft zulke slechts zuiver geestelijke, esthetische midde-
len,, als de muziek. Het vermoeden [Ahnun  ̂ van het hoogste en heiligste, de 
geestelijkee macht die de levensvonk van geheel de natuur ontsteekt, spreekt 
zichh hoorbaar uit in de toon, en zo wordt de muziek, gezang van de uitdruk-
kingg van de hoogste volheid van het bestaan—lof aan de Schepper! [...] In 
overeenstemmingg met haar innerlijke, kenmerkende wezen, is muziek daarom 
religieuzee cultus, en haar oorsprong moet enkel en alleen in de religie, in de 
kerkk worden gezocht.106 

Mett deze kerk bedoelt Hoffmann de katholieke kerk; hij oriënteert zich 

zoalss de meeste romantici niet de protestantse kerkmuziek, maar op de 

katholiekee traditie van Palestrina.107 Zijn adoratie voor muziek als abso-

1055 E.T.A. Hoffmann, "Alt e und neue Kirchenmusik," in Ernst Theodor Amadeus 
Hoffmann,, Schriften %ur Musik/Singspiele (Berlin - Weimar: Aufbau Verlag, 1988), 222-23. 
Hoffmannss benadering van de geschiedenis lijk t hier enigszins op die van Hegel in de 
PhanomenologiePhanomenologie des Geistes. Zijn ideeën over de wezenlijke christelijkheid van muziek zijn 
echterr niet te verenigen met Hegels notie van Kunstreligion {Phanomenologie, VII , B). Deze 
verwijstt immers strikt en alleen naar de tegenwoordigheid van de Griekse goden in hun 
sculpturenn - een eenheid van kunst en religie die volgens Hegel daarna nimmer meer is 
bereikt.. De Griekse Kumtreligion wordt bij hem dialectisch opgevolgd door het christen-
dom,, dat geen religie van de kunst is, maar een religie van de openbaring. De Kunstreligion 
diee Hoffmann hier voorstelt, als de versmelting van muzikale esthetische vorm met christelij-
keke religieuze betekenis, zou voor Hegel daarom ondenkbaar zijn geweest. Cf. Hegel, Phano-
menologiemenologie des Geistes (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1988), 458ff. 
1066 Hoffmann, "Alte und neue Kirchenmusik," 221. 
lcr77 Zie wat het schisma tussen deze tradities betreft Anton Vernooij, "Bach en de muziek: 
Bachh en de Rooms-katholieke liturgie," in T.H.M. Akerboom (ed.), Bach en de theologie: Een 
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lutumm moet dan ook gerelateerd worden aan bepaalde concrete repertoi-
res.. En dan valt er, in goede kerkelijke traditie, nogal wat buiten de boot. 
Zoo trekt Hoffmann, geheel in de geest van Augustinus, van leer tegen de 
"lichtzinnigheid""  van de theatermuziek, waarin het volgens hem vooral 
gaatt om geldelijk gewin en het imponeren van het publiek. Deze muziek 
iss volgens hem een uiting van het "demonische principe" dat de mens 
verstriktt in het "bevangen, armoedige leven" dat hij voor het hoogste 
doell  van zijn bestaan houdt. Zij weerhoudt hem ervan "het hogere, 
waarachtige,, heilige" nabij te komen dat de bron vormt "waaruit het 
waree kunstwerk in onvergankelijk vuur opstijgt."108 Dit hogere meende 
Hoffmannn bij uitstek te kunnen vinden, niet in de kerkmuziek (waar het 
weliswaarr allemaal mee begint), maar in de instrumentale werken van 
Beethovenn - de referentie bij uitstek als het gaat om "absolute muziek." 
Dezee werken vervulden vervulden voor Hoffmann de functie van, in 
termenn van Wackenroder, "monstransen" voor het religieus-metafysich 
verlangenn (de oneindige Sehnsucht) naar het Oneindige.109 Net als bij Jean 
Paul,, moet bij Hoffmanns idee van christelijkheid niet zozeer gedacht 
wordenn aan een confessioneel geloof, maar aan een uit de voegen van de 
traditiee gebarsten 'christelijke,' en uiteindelijk geseculariseerde spirituali-
teit.. Met de overtreffende trap van de beethoveniaanse muziek ver-
plaatstee voor Hoffmann niet alleen de hoogste muziek, maar ook het ge-
looff  zich naar de concertzaal, zich onderwijl transformerend in een 
kunstgeloof.110 0 

verkenningverkenning van geloof geloof en gevoel (Nijmegen: Valkhof Pers, 2001), 40-64. Cf. Hoffmann, "Alt e 
undd neue Kirchenmusik," 224ff. 
1066 Ibid., 220. 
1099 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, "Ludwig von Beethoven, 5. Sinfonie," in Schriften 
?ur?ur Musik/Singspiele (Berlin—Weimar: Aufbau Verlag, 1988), 24-25. Wilhelm Heinrich 
Wackenroder,, Wtrke und Briefe (Miinchen - Wien: Carl Hanser, 1984), 312. Dahlhaus, Die 
IdeeIdee der absoluten Musik, 11. 
1100 Wanneer Messiaen beweert iets origineels te hebben gedaan door met zijn Troispetites 
LiturgiesLiturgies en La Tranftguration de katholieke liturgie buiten de muren van de kerk te hebben 
gebracht,, dan is dit dan ook niet zozeer omdat dit transport buiten deze muren zo uniek is 
(Hoffmannn deed op zijn manier het zelfde), maar omdat dit gepaard gaat - althans: Mes-
siaenn dixit - met het behoud van het katholieke als zodanig. Cf. Samuel, Permanences, 26. Zie 
voorr Hoffmanns geloof in de muziek van Beethoven met name E.T.A. Hoffmann, 
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D ee intussen ontstane indruk dat muziek zich in haar romantische ge-

daantee als hoogste kunstvorm aan de suprematie van de taal heeft ont-

worsteld,, moet worden bestreden. De theorie van de absolute muziek 

bevrijdtt muziek weliswaar uit haar onderworpenheid aan het woord en 

dee programma's, maar maakt haar, zoals zojuist al even aangestipt, op 

eenn hoger niveau, opnieuw tot een verbaal fenomeen, nu echter als een 

hypertaal,, een "taal boven de taal."111 Carl Dahlhaus beschrijft deze 

ogenschijnlijkee omwenteling aldus: 

[D]ee verandering in de opvatting van de instrumentale muziek, die zich in de 
jarenn 1790 voltrok, die duiding van de 'onbepaaldheid' als Verheven [Erhaben]1 

inn plaats van als 'leeg,1 kan fundamenteel genoemd worden. Dat de inhoud 
vann de muziek zich niet of slechts vaaglijk laat bepalen, doet aan het allegro 
vann de symfonie - in vergelijking met een 'ontroerend' cantabile - geen af-
breuk,, maar verheft haar. Het pathos waarmee de instrumentale muziek werd 
geroemd,, was echter literair geïnspireerd: zonder het dichterlijke onuitspre-
kelijkheids-toposs had het de herinterpretatie van het muzikaal verwarrende of 
legee als het verhevene en wonderbaarlijke aan taal ontbroken.112 

Dee topos van muziek als "taal boven de taal" komt merkwaardig genoeg 

uitt de dichtkunst: "[d]e ontdekking dat muziek, en wel als object- en be-

gripslozee instrumentale muziek, een taal 'boven' de taal is, geschiedde 

paradoxaall  genoeg 'in' de taal: in de dichtkunst."113 Het wezen van mu-

ziekk moet hier worden gezocht in het primaat dat zij ondeent aan haar 

vermogenn datgene (onbepaald, maar verheven) uit te spreken wat iedere 

taall  te boven gaat. Di t reduceert haar echter, met een even paradoxale 

beweging,, opnieuw tot taal: hetzij de taal van het wezen, zoals bij 

Eduardd Hanslick, voor wie de inhoud van muziek (haar vorm) zoals ge-

zienn "zich gestalte gevende Geest" is (waarbij Geest volgens Dahlhaus 

"i nn nagenoeg onmetaforische zin als taal [kan worden] aangeduid"); het-

zijj  het wezen van de taal, zoals later bij Adorno, voor wie de Idee van 

"Beethovenss Instrumentalmusik," in ibid., Fantasie- und Nachtstücke (Darmstadt: Wissen-
schafdichee Buchgesellschaft, 1966), 41-49. 
1111 Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, 116. 
1122 Ibid., 67. 
1133 Ibid., 66. 
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muziekk "de gestalte van de goddelijke Naam" is.114 Hierdoor valt zij, on-
dankss haar verheven onbepaaldheid, opnieuw ten prooi aan het primaat, 
dee rationalisering en semantische bepaling van taal. Het idee van ab-
solutee muziek bevrijdt muziek niet uit de banden van het programma-
tische,, maar maakt haar juist tot zijn overtreffende trap (de hyper-t&d bij 
uitstek).115 5 

Eenn zelfde beweging kan worden waargenomen bij Balthasar. De 
strijdd om de hiërarchie speelt zich bij hem alleen af tussen de kunsten 
onderling;; zij zijn alle betrokken op de hogere (maar immanente) Sinn. 
Dee strijd tussen het woord en de muziek, de enige kunstvorm die het 
woordd naar de kroon zou kunnen steken, lijkt  vervolgens in een verzoe-
ningg te eindigen. Balthasar laat het idee van een absolute muziek in zui-
veree vorm echter niet toe: "Wij zien muziek als een dubbele gedaante: 
Vormm van het hogere, metafysische, en uitdrukking van het lagere, voor-
stelbare.. Zij schommelt tussen beide, zonder een van beide ooit te berei-
ken."1166 Uiteindelijk geeft de Sinn echter de doorslag. Deze is gelegen in 
dee Vorm van het muzikale medium, die voor hem geldt als een "open-
baringg van boven."117 Voor zover muziek direct contact maakt met het 
hogere,, verklaart Balthasar dit naar het model van de absolute muziek, 
waarbijj  de graad van absoluutheid afhangt van de "intensiteit" (d.w.z. 
hett succes) van de "informatie," die een product is van de "Gesamt-
Evolution"Evolution" van de "wereldimmanente Zin," die hij in laatste instantie I-
dentiflceertt met de Logos.m Bij Balthasar is dus niet meer dan een kort 

1144 Ibid., 105-17: 114,116. Theodor Adorno, "Fragment über Musik und Sprache," mQuasi 
unauna Fantasia (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1963), 11. 
1155 Zoals Lydia Goehr laat zien, ging het overigens in de programmatische muziek, waar de 
absolutee muziek zich ogenschijnlijk van los maakt, niet uitsluitend om wereldlijke 
betekenissen,, maar ook, net als in de absolute muziek, om transcendente betekenissen. Het 
verschill  tussen programmatische en absolute muziek is in deze zin dus minder groot dan 
vaakk wordt voorgesteld. Cf. Goehr, The Imaginary Museum, 213-14. 
1166 Balthasar, Die Bntwicklung, 48. 
1177 Ibid., 48. Het idee dat in muziek het hogere (het goddelijke, het Principe, etc.) als vorm 
{eidos){eidos) de materie {bylê} domineert, kan reeds worden gevonden bij Plotinus. Zie ibid., 
Enneaden,Enneaden, I, 6, 3: "Het ligt in de aard van de hoorbare melodieën om met getallen te wor-
denn gemeten en dan niet in elke denkbare verhouding, maar in een verhouding die dient 
omm een vorm te maken om de materie aan zich te onderwerpen." 
1188 Balthasar, Die Entwicklung, 49, 53 en 57. 
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momentt sprake van een romantische omkering in de hiërarchische ver-
houdingg tussen woord en muziek. Zoals in de "verburgerlijking" van de 
KunstreligionKunstreligion en de absolute muziek in het werk van de negentiende-
eeuwsee filoloog Ferdinand Hand, worden ook bij Balthasar de scherpe 
randjess van deze speculatieve adoratie afgehaald door de sublieme onbe-
stemdheidd van de absolute muziek terug te voeren naar de schoonheid, 
rationaliteitt en theologische bepaaldheid van een muzikale Gestalt. Mu-
ziekk moet, aldus Hand, vooral melodieus zijn en dient een eenheid te 
vormen.1199 Zij mag - zo kunnen we daar met Balthasar aan toevoegen -
haarr funktionaliteit en ondergeschiktheid aan het woord niet te buiten 
gaan. . 

Dee negentiende-eeuwse verstrengeling van kunst en christelijk geloof 
iss in die tijd wellicht het felst bekritiseerd door de katholieke schrijver en 
dichterr Joseph von Eichendorff. "Eichendorff had slechts spot over 
voorr het 'experimentele katholicisme' van de romantici Wackenroder en 
Novalis,, voor de 'katholieke mode van de romantici, die de oude Kerk 
slechtss om der kunst willen ontdekken,' en geselde het 'wonderlijke 
mengsell  van mysticisme, katholieke symboliek en protestantse piëtiste-
rij.'" 1200 In 1847 zegt hij over Goethe en Schiller, in een artikel over de 
ethischee en religieuze betekenis van romantische poëzie: 

Dee poëzie had hen [Goethe en Schiller] voor de deuren van de katholieke 
Kerk,, voor het in het struikgewas verborgen en lang vergeten heiligdom ge-
bracht.. Geen wonder daarom, dat zij hun opgave, die voor minstens de helft 
eenn esthetische was, vooral als een esthetische opvatten, en in plaats van met 
dee zichtbare, levende Kerk, zich niet zelden in een dromerig halfdonker met 
eenn louter dichterlijke symboliek van deze Kerk, met een nieuwe christelijke 
mythologiee tevreden probeerden te stellen.121 

1199 Zie wat het denken van Ferdinand Hand betreft Seidel, "Absolute Musik und Kunstre-
ligionn urn 1800," 111-14. 
1200 Stefan Kunze, DerKunstbegrift'Richard Wagners: Vorausset^ungen und Fo/gerungen (Regens-
burg:: Gustav Bosse Verlag, 1983), 80. 
1211 Joseph von Eichendorff, "Ueber die ethische und religiose Bedeutung der neueren 
romantischenn Poesie in Deutschland," in Werkt, deel III : Schriften %ur Uteratur (München: 
Winklerr Verlag, 1976), 70. 
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Hett christelijke gehalte van de opleving van het katholicisme ten tijde 

vann de romantiek achtte Eichendorff niet erg hoog. Het ging er volgens 

hemm de dichters vooral om het christendom in kringen van "gevorm-

den""  te introduceren en "voor het goede gezelschap aangenaam en litera-

turfahi£turfahi£ te maken. "Het katholicisme van de romantici was [...] in wezen 

slechtss een esthetische religie; de nadruk rustte overal op de vorm."'122 Het 

"esthetischh katholiseren" verklaart Eichendorff als een protestantse nos-

talgiee naar het katholicisme, die slechts gericht was op de uiterlijkheden 

vann dit geloof.123 Zij n skeptische opmerking richting Wackenroder, 

"waarr het geloof bijna geheel in muziek opgaat," geeft een indicatie voor 

zijnn waardering van de posit ionering door bepaalde romantici van 

muziekk als, in de woorden van Tieck, "het laatste geheim van het geloof, 

dee mystiek, de ten volle geopenbaarde religie."124 

1222 Joseph von Eichendorff, "Der Deutsche Roman des achtzehnten Jahrhunderts in 
seinemm Verhaltnis zum Christenrum," in ibid., 346. 
1233 Eichendorff, "Der Deutsche Roman," 367. Cf. H.G. Schenk, The Mind of the European 
Romantics,Romantics, door N.K.C.A. in 't Veld vertaald als De geest van de romantiek (Bilthoven: Ambo, 
1966),, 90. 
lZilZi Eichendorff, "Der Deutsche Roman," 347. Ludwig Tieck, in "Symphonien," i.e. deel 9 
uitt de Phantasien über die Kunstfiir Freunde der Kunst, in Wackenroder, Werkt und Briefe, 351. 
Ziee ook zijn opstel "Die Töne" in dezelde bundel, waarin hij onder meer stelt dat muziek 
dee taal van de "hemelgeesten" is. Het auteurschap van Tieck wordt overigens in deze editie 
niett duidelijk vermeld. Zie hiervoor Martin Bollacher, volgens wie met enige reserve kan 
wordenn gesteld dat de laatste vier stukken van de Phantasien (te weten "Unmusikalische 
Toleranz,""  "Die Töne," "Symphonien" en "Der Traum. Eine Allegorie") door Tieck zijn 
geschreven.. Cf. Martin Bollacher, Wackenroder und die Kunstauffassung der frühen Romantik 
(Darmstadt:: Wissenschafdiche Buchgesellschaft, 1983), 18. Seidel licht de genoemde 
opmerkingg van Tieck als volgt toe: "Tieck ziet de toonkunst als de laatste der kunsten, als 
dee kunst van het moderne, en als zodanig wordt zij voor hem de vorm van het christelijk 
geloof,, die met het heden overeen stemt. De daarin ingewijden zijn dan ook gelovigen die 
vann de actuele stand van de openbaring op de hoogte zijn." 
Wackenroderr heeft zich daarentegen meer rekenschap gegeven van de onbetrouwbaarheid 
vann het gevoelsleven, en heeft daardoor meer geleden aan twijfel. Seidel, "Absolute Musik 
undd Kunstreligion um 1800," 105-06; cf. Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, 93, die dit 
verschijnsell  in verband brengt met het piëtisme (zie hierover III-10.4). De ironie en 
zelfspott waarmee deze twijfels gepaard gaan maken het de lezer soms moeilijk om een stuk 
alss "De Wonderen der Toonkunst" als een serieuze belijdenis te lezen. Wackenroder sluit 
ditt stuk af met een zelfbewuste relativering die de ernst van zijn kunstgeloof zeer 
twijfelachtigg maakt: "Wanneer echter de engelen van de hemel op geheel dit lieflijk e 
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Hett officiële (katholieke) christendom heeft zich opmerkelijk weinig 
uitgelatenn over de romantische Kunstreligion, en de bijbehorende verabso-
luteringg en cultus van muziek.125 Volgens muziektheoloog Söhngen - één 
vann de (protestantse) uitzonderingen op dit stilzwijgen - zou het ook 
maarr een beperkte fase in de geschiedenis zijn geweest. In de twintigste 
eeuww zouden volgens hem, door een grotere nadruk op het werk, het 
handwerkk en op rationaliteit, "de klimatologische voorwaarden voor een 
verabsoluteringg van muziek niet meer zijn gegeven. In de ordening der 
dingenn heeft ook de muziek weer de haar toekomende plaats [...] ge-

speelwerkk neerzien dat wij kunst noemen, - dan moeten zij weemoedig lachen om de 
mensenkinderenn op aarde, en lachen over de onschuldige afgedwongenheid in deze kust 
vann tonen waarmee het sterfelijke wezen zich tot hen wil verheffen." Wackenroder, Werke 
undund Brie/e, 313; cf. 331-35 en cf. de daarmee contrasterende, 'gelovige' passage op 326. In 
ditt verband is het overigens opmerkelijk te noemen dat de literatuur over Wackeroder en 
Tieckss muziekopvattingen (steevast als duo genoemd - ondanks hun grote onderlinge 
verschillen)) zonder meer over het feit heen stapt dat deze opvattingen worden 
gepresenteerdd in de vorm van fantasieën en gesigneerd zijn door het personage Joseph 
Berglinger.. Het gaat dus niet eenvoudig om opvattingen van deze auteurs, zoals meestal 
zonderr slag of stoot wordt aangenomen, maar op zijn best om pseudonieme uitspraken in de 
veelzeggendee vorm van cm fantasie. 
1255 Voor zover deze cultus ter sprake wordt gebracht gaat dit, zoals bij Balthasar, vaak ver-
scholenn achter een algemene kritiek op de esthetisering van de religie. Bij mijn weten 
wordtt het historische verschijnsel van de Kunstreligion als zodanig in officiële documenten 
vann de katholieke Kerk niet, of althans niet direct, ter sprake gebracht. Zie voor een 
indirectee reactie bijvoorbeeld het motu proprio van Pius X over gewijde muziek Tra Ie 
solkcitudini,solkcitudini, door Lambert Voncken vertaald (Leiden: J.W. van Leeuwen, 1904), 5, waar de 
pauss waarschuwt voor "het misbruik in zake de zang en de gewijde muziek." Dit misbruik 
zouu volgens hem mede te wijten zijn aan "het genot dat de muziek rechtstreeks 
voortbrengtt en dat niet altoos gemakkelijk binnen de juiste grenzen [sic\ te houden is." 
Ookk het Caecilianisme, de negentiende-eeuwse katholieke beweging ter hervorming van de 
kerkmuziekk waar het motu proprio mede door is beïnvloed, kan, tot op zekere hoogte, 
wordenn gezien als een reactie tegen de kunstreligieuze Idolisering van muziek eerder in die 
eeuw.. Het gaat dan met name om de afwijzing, door deze beweging, van het idee van een 
autonome,, slechts naar zichzelf verwijzende muziek. Een dergelijke muziek zou slechts de 
aandachtt afleiden van de contemplatie van, zoals Kirsch het uitdrukt, "het offer van 
Christus.""  Muzikale elementen die de aandacht naar zich toe trekken (zoals solozang en 
symfonischee complexiteit) werden door het Caecilianisme dan ook uitgebannen. Cf. 
Winfriedd Kirsch, lemma "Caecilianismus," in Ludwig Finscher (ed.), Die Musik in Geschichte 
undund Gegenwart, Sachteil 2 (Kassei [etc.]: Barenreiter, 1995), 317-26. Met dank aan Anton 
Vernooijj  voor zijn ondersteuning en suggesties op dit gebied. 
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kregen."1266 De idolisering van muziek lijk t wat Söhngen betreft te zijn 
beperktt tot de kultus rond een bepaalde, instrumentale muziek uit een 
bepaaldee periode, die echter (helaas) nog steeds veel wordt gespeeld en 
daardoorr nog altijd veel invloed heeft. Over de moderne kunstenaars 
zegtt hij echter: "Het staat hen tegen om van een kunstwerk een religie te 
maken,, een geloofssubstituut of zelfs een cultus.1'127 Dit betekent even-
well  nog niet dat Söhngen het augustijnse dilemma naar de geschiedenis 
verwijst.verwijst. In de formele oriëntatie van de moderne kunst schuilen volgens 
hemm twee gevaren: een verabsolutering van de vorm van het kunstwerk, 
enn "een al te zelfverzekerd vooruitgangsgeloof ten aanzien van de ge-
schiedeniss van de muziek."128 Het eerste riskeert een zeer augustijnse 
"verleidingg van het esthetische" (hij noemt echter, vreemd genoeg, 
Thomas'' splendor veritatis); het tweede riskeert het de concrete werkelijk-
heidd van het heden, met alle tekortkomingen en gebreken, uit het oog te 
verliezen.129 9 

Dee idolisering van muziek is, het afgaande op deze woorden, nog niet 
dee wereld uit. Toch vormen de door hem gesignaleerde gevaren voor 
Söhngenn niet meer dan een voorbijgaand moment in zijn theologie. De 
ordee gebiedt volgens hem dat muziek zich ondergeschikt maakt - al mag zij 
dee mens wel een kijkje in de keuken geven.130 Muziek zou zelfs de 
"gave""  hebben "een bijzondere dimensie van de schepping, haar eigen-
lijk ee 'diepte'" [te kunnen] openen: de goedheid van Gods schepping.131 

Söhngenn wil daarom geen muziek uitsluiten, hoe verleidelijk en afgodde-
lij kk zij soms ook is.132 Maar hoe valt dit nu te rijmen met de eerder gesig-
naleerdee gevaren? Waaraan ondeent Söhngen plotseling dit grote ver-
trouwen?? Antwoord: aan zijn geloof in het Woord en de Geest. Muziek, 
zoo lezen we bij hem, kan als zodanig de mens niet redden, niet vernieu-

1266 Oskar Söhngen, Theologie derMusik (Kassei: Johannes Stauda Verlag, 1967), 315. 
1277 Ibid., 315. 
1288 Ibid., 316. 
1299 Ibid., 317. Het zal de lezer niet ontgaan dat deze 'moderne' gevaren van negentiende-
eeuwsee oorsprong zijn, en reeds deel uitmaakten van het theoretische complex van de 
absolutee muziek en Kunstreligion. 
1300 Ibid., 316, 318; cf. 339. 
1311 Ibid., 318. 
1522 Ibid., 319-20: "Kknkmagiër Wagner." 
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wen.. Indien God de mens vernieuwt en daarbij gebruik maakt van mu-
ziek,, zal dit altijd samenhangen met het Woord.133 De pneuma (geest, 
adem)) staat volgens Söhngen altijd hoger dan de vervoeringen van de 
psyche.psyche. Het gaat in muziek uiteindelijk om het loven van God, wat alleen 
iss weggelegd voor degenen die ^loven.134 Muziek is voor hen, in de 
woordenn van Adam van Fulda, een "voortdurende meditatie op de dood 
[meditatio[meditatio mortis continua]."™5 Daarmee is echter nog niet de vraag beant-
woordd naar het verschil tussen een muzikale meditatie op de dood en 
eenn muzikale meditatie op God. Söhngens antwoord hierop is weinig 
verrassend.. De zekerheid, zo blijkt uit zijn betoog, dat het God is die hij 
looftt en dat het God is waarop hij mediteert, ondeent Söhngen, zoals zo 
veell  christelijke auteurs vóór hem, in laatste instantie aan een verbale be-
palingg van de muzikale betekenis (een 'zingeving1).136 

Eenn vergelijkbaar situatie kan worden gevonden bij Davenson. Ook 
hijj  hekelt de idolisering van muziek en verbindt deze nadrukkelijk met 
"hett estheticisme van de negentiende eeuw, waarin men zo graag sprak 
vann een Religie van de Muziek." Davenson benadrukt dat deze religie 
eenn ware religie was: "In essentie [...] deed zij zich voor als een poging 
omm in muziek een equivalent te vinden voor de mystieke ervaring. De 
'extase'' die iedere authentieke artistieke emotie met zich meebrengt, 
werdd geïnterpreteerd en bewust geëxploiteerd als een openbaring, een 
aanrakingg door het Absolute."137 Gegeven het funktionalistische karakter 
vann Davensons muziektheologie is het niet verwonderlijk dat hij derge-
lijkee praktijken van de hand wijst: 

D ee schoonheid, de kunst - de muziek, dreigt op ieder moment een idool te 

worden,, wanneer de ziel te veel van haar gaat houden, zijn verblijf in haar ver-

lengt,, zich in haar verheugt, in plaats van zich slechts van haar te bedienen als 

1333 Ibid., 319. 
1344 Ibid., 320. 
1355 Geciteerd in Söhngen (ibid.). Cf. Seidel, Werk und Werkbegriff in der Musikgeschichte> ln2, 
waarr als bron van Adams uitspraak wordt verwezen naar M. Gerbert (ed.), Scriptores 
ecclesiasticiecclesiastici de musica sacra (St Blasien, 1784), bd 3, 335. 
1366 Op de thematiek van de meditatie op de dood (of God) kom ik in hoofdstuk II-8.2 

terug. . 
1377 Davenson, Traite de la musique, 90. 

167 7 



Deell  II 

eenn ladder om verder te komen. Men moet daarom niet van muziek houden 
alsoff  men, de vreugde aan haar onttrekkend en God door haar vervangend, 
ooitt in haar de gelukzaligheid zal vinden.138 

Davensonn erkent dat de verleiding om muziek tot een idool te maken, 

groott is. Muziek grijpt haar luisteraar met grote kracht en brengt zijn ziel 

inn vervoering. Zij vangt de aandacht, neemt geheel het bewustzijn in 

zichh op en ontdoet het, aldus Davenson, van zijn normale psychische in-

houd. . 

Muziekk leidt ons binnen in een nieuwe wereld, zo vreemd aan de alledaagse 
zintuiglijkee ervaring [...], zo verschillend van de zichtbare vormen, de kleu-
ren,, voorstellingen, beelden, concepten. Vandaar de haast vanzelfsprekende 
indruk,, binnen te gaan en zich te verliezen in een Afwezigheid, een Nacht, 
eenn Leegte - toch buitengewoon bestaand.139 

Voorr zijn interpretatie van deze leegte of stilte als een specifiek christelijke 

leegtee of stilte (en niet bijvoorbeeld schopenhaueriaanse of boeddhisti-

sche),, is Davenson, zoals gezien, geheel afhankelijk van het woord. Het 

meestt beslissende, 'metafysische' moment van muziek wordt geteisterd 

doorr onbepaaldheid; de grootste kans gaat steeds vergezeld van het 

grootstee gevaar. Het lijk t er hierdoor soms op dat muziek in de ogen van 

Davenson,, althans in theologische opzicht, überhaupt bedenkelijk is, en 

stelsematigg de corrigerende begeleiding behoeft van het woord. I n de 

praktijkk blijken de zaken echter minder gecompliceerd. Davenson geeft 

err blijk van heel precies, en zonder begeleiding, te weten welke muziek 

christelijkk is, en welke idolisch. Di t onderscheid wordt niet bepaald door 

semantischee overwegingen, maar eenvoudig door de muzikale stijl. Zo 

vindenn we, onder de concrete verwijzingen die hij geeft, treffend genoeg 

dee naam van Olivier Messiaen. Davensons oordeel over deze componist 

iss helder: voor hem valt diens muziek beslist in de categorie van de 

Ibid.,, 92. 
Ibid.,, 93-95. 
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muzikalee idolatrie.140 Sprekend over componisten die ertoe neigen hun 
muziekk "te doen opzwellen" en "op kinderlijke wijze te verzwaren met 
onverteerbaree elementen," noemt hij de naam van de componist, "die 
bestee jongen [ce cher garcon] van een Olivier Messiaen, wiens werk mij 
beurtelingss aantrekt en verontrust met haar overmaat aan opzettelijke 
spiritualiteit."1411 Davenson lijk t met dit oordeel precies de weg in te slaan 
diee hij eerder van de hand wees. Want maakt hij hier zijn theologische 
oordeell  niet ondergeschikt aan een esthetisch oordeel? Gaat het hier in 
wezenn niet om een beoordeling van de retorische kracht van de muziek, 
vann haar vermogen om te overtuigen? Davenson lijk t hier zijn muziek-
theologischee criteria te verruilen voor esthetische criteria van het kunst-
geloof.. Want waarom zou hij, mu^iektheologisch gesproken, een muziek 
moetenn afwijzen die, bijvoorbeeld om redenen van gezwollenheid of 
vermeendee onoprechtheid, in muzikaal-retorische zin niet overtuigt? 
Algemenerr gesteld: waarom zou datgene wat muzikaal-retorisch niet 
overtuigt,, in christelijke zin onwaar moeten zijn? Davensons traktaat 
wektt een ongemakkelijke suggestie, die nader moet worden onderzocht. 
Wantt zou het wellicht - ook in een theologische context - belangrijker zijn 
datdat muziek overtuigt, dan dat zij waar is? 

Afsluitendd moet worden geconstateerd dat, afgezien van de reactie tegen 
dee idolisering van muziek door bepaalde romantici, het probleem van de 
verleidendee kracht van muziek, tenzij in sterk gerelativeerde vorm, in de 
meestee muziektheologieën niet expliciet aan de orde komt. De muziek-
theologiee van Balthasar geeft muziek wel enige ruimte, maar maakt haar, 
zoalss gezien, langs verschillende wegen opnieuw tot een dienstmaagd 
vann een extramuzikale, uiteindelijk transcendente zin. Zij marginaliseert 
hiermee,, om met Kierkegaard te spreken, de 'demonische' potentie van 
muziek,, en lijk t op voorhand te willen garanderen dat de ervaring van de 
betreffendee muziek in christelijke zin legitiem zal zijn. Binnen de kaders 
vann een dergelijke theologie kan met een gerust hart naar muziek wor-

1400 Messiaen was op de hoogte van Henri-Irénée Marrou's afkeuring van zijn muziek. Het 
gaff  hem naar eigen zeggen weinig behoefte om Marrou's werk te gaan lezen. Cf. Massin, 
Poéiique,Poéiique, 177-78. 
1411 Ibid, 91. 
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denn geluisterd. Zij vormt geen enkele bedreiging voor de gelovige luiste-
raar.. Daar wordt echter wel een prijs voor betaald. Zij berooft muziek 
namelijkk tegelijk van de verregaande (en, inderdaad, mogelijk te ver gaan-
de)) effectiviteit die haar in de oren en ogen van Messiaen en Augustinus 
zoo waardevol maakt. In de kennelijke veronderstelling dat de waarde van 
muziekk kan worden gescheiden van haar gevaren, wordt bij Balthasar 
hett kind met het badwater weggegooid: muziek biedt in diens muziek-
theologiee kans noch gevaar. Het beest lijk t getemd, muziek is gedomesti-
ceerd.. In het volgende hoofdstuk zal ik, alvorens toe te komen aan een 
tee formuleren alternatief (hoofdstuk II-8), laten zien dat in de theologi-
schee recepties van Messiaens muziek een vergelijkbare strategie wordt 
gehanteerd. . 
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