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Hoofdstukk 8 Theologie en differentie: Een alternatief 

VerderVerder stelik voor de fluitspeelster, 

diedie ^ojuist is binnengekomen, 

wegweg te sturen. 

LaatLaat %e maar voor %tch%elf %tch%elf spelen, 

ofof als %e wil voor het vrouwvolk binnen. 

DanDan kunnen wij vandaag met elkaar praten. 

(Erixymacbos(Erixymacbos in Plato, Symposion, 176e) 

Spreek,Spreek, oudere, want dat komt u toe, 

doedoe bet met juiste kennis van %aken, 

maarmaar binder de muziek niet. 

WaarWaar iets ten gehore wordt gebracht 

moetmoet u geen woordenvloed uitstorten 

enen verkoop uw wijsheid niet 

opop het ongelegen ogenblik 

(Jezuss Sirach, Tafelmanieren, 32, 3-4) 

Dee tot dusver beschreven theologische benaderingen van muziek heb-

benn één ding met elkaar gemeen. Zij trachten elk op hun eigen manier 

dee muzikale ervaring te ontdoen van haar religieuze onbepaaldheid door 

dezee te reducren tot taal en teken. De theologie lijk t tegen de macht van 

dee klank te strijden zoals zij dat sinds jaar en dag heeft gedaan tegen de 

machtt van het beeld. Onder de veelzeggende kop "De macht van de 

beeldenn en de onmacht van de theologen" herinnert Hans Belting ons 

eraan,, hoe ambivalent de houding van de theologie is geweest ten aan-

zienn van het beeld. Zijn beschrijving is wellicht wat generaliserend, maar 

vertoontt rijkelij k veel parallelen met de casus van de muziek: 

Dee theologen hebben steeds opnieuw geprobeerd om materiële beelden hun 
machtt te ontnemen, wanneer deze op het punt stonden teveel macht in de 
kerkk te krijgen. Beelden waren ongewenst, zo gauw zij een grotere toeloop 
ontvingenn dan de instituties zelf, en van hun kant in de naam van God begon-
nenn te ageren. Met verbale middelen waren zij niet goed te controleren, om-
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datt ze net als de heiligen diepere lagen beroerden en andere wensen vervulden 
dann waar de levende geestelijkheid toe in staat was. In hun theorie volgden de 
theologenn daarom, inzake het beeld, altijd een reeds bestaande praktijk. Nim-
merr voerden zij de beelden uit eigen beweging in, maar zij verboden ze maar 
all  te graag. Slechts wanneer anderen ze verboden hadden en daarmee schip-
breukk leden, voerden zij de beelden opnieuw in, omdat die in het verlangen 
vann de gelovigen aanwezig waren gebleven. Men kon dan aan hun toelating de 
voorwaardenn verbinden die garandeerden dat men het overzicht behield. 
Wanneerr zij de beelden Verklaard' hadden en de toegang tot hen gereguleerd, 
warenn de theologen vol vertrouwen dat zij de dingen weer in de hand had-
den.1 1 

Beltingss opmerking over de onmacht van verbale middelen om de 

machtt van het beeld te breken, is in het bijzonder van belang voor de 

discussiee over muziek. Zoals eerder gezien, speelt ook in de muzikale er-

varingg de thematiek van macht, in het bijzonder die van de verleiding 

vann de klank (Augustinus) en die van de overweldiging door klank-inten-

siteitt (Messiaen) een belangrijke rol. Volgens Belting zou de macht van 

hett beeld te groot zijn omdat het beeld "diepere lagen" beroert en "wen-

sen""  vervult. De betekenis die een dergelijke oppositie van het verbale 

mett de psychologie van het onbewuste heeft voor muziek, komt hier-

onderr nader aan de orde. Eerst moet echter een andere reden worden 

besprokenn waarom taal ten enen male ongeschikt moet worden geacht 

omm de religieuze onbepaaldheid van een ander medium te controleren. 

8.11 Theologie en de differentialiteit van het teken 

Indienn taal een rol wil spelen in de theologische legitimering van muziek, 

iss zij van twee relaties afhankelijk. Enerzijds die met de muziek, en an-

derzijds,, als /^ö-logie, die met God (meest exemplarisch in de Gods-

naam).. Maakt de gehanteerde taal deze laatste verbinding niet, dan mag 

zijj  niet in staat worden geacht muziek (of bijvoorbeeld het beeld) in 

religieuss opzicht te leiden. Ik zal mij daarom, teneinde de theologische 

'Belting,, Biid und Kult, 11. 
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hiërarchiseringg van muziek en taal te bekritiseren, beperken tot argu-

mentenn die deze relatie problematiseren. 

I nn Erring: A postmodern A/theology schetst Mark C. Taylor de mogelijke 

consequentiess van de differentialiteit van het teken voor de theologie.2 

Hett woord waarmee de theologie tracht te verwijzen naar God, is in de 

eerstee plaats ingeschreven in de structuur van de betekening. Taylor be-

schrijftt deze structuur als volgt: 

Volgenss de traditionele Westerse wijsheid is de notie van het woord onlosma-
kelijkk verbonden met de structuur van de betekening, f...] betekening veron-
dersteltt op het meest fundamentele niveau een onderscheid tussen betekenaar 
enn betekenis. In deze binaire verhouding verwijst de betekenaar voorbij 
zichzelff  naar wat het representeert (d.w.z. het betekende). Voor zover het 
woordd een teken is, doet het zich hardnekkig en fundamenteel voor als iets 
referentieels.. [...] de referent van het teken kan op verschillende manieren 
wordenn geïnterpreteerd. In het algemeen wordt het betekende gezien als 'wer-
kelijk'' of als 'ideaal.' Het wordt daarom aangenomen dat een teken iets con-
ceptueels,, zoals een idee, een beeld of een mentale constructie aanwijst, of 
anderss een bestaand object in de wereld aanduidt. De hierop gebaseerde 
gangbaree opvatting probeert de idealiteit en de realiteit te bemiddelen door 
voll  te houden dat, terwijl ieder teken een 'ideale' betekenis draagt, de beteken-
dee betekenis altijd naar een 'werkelijke' referent verwijst, die extra-mentaal 
blijft .. Deze analyse van woorden berust op de aanname dat zelfstandige 
naamwoordenn en de activiteit van het benoemen normatief zijn voor ieder 
taalgebruik.. De verhouding tussen het benoemde/betekende en de naam/be-
tekenaarr is niet symmetrisch. De eerste wordt traditioneel als primair be-
schouwd,, de laatste als secundair. De betekenis van ieder woord is datgene 
waarnaarr het verwijst. Omgekeerd begrondt het betekende (en verleent aldus 
gewichtt aan) de betekenaar. Het woord blijf t daarom de trouwe dienaar van 
hett betekende.3 

Binnenn dit systeem tekent zich volgens Taylor de funktie af van God als 

eenn transcendentaal betekende. "God, of Zij n substituut, verschijnt openlijk 

off  heimelijk als de uiteindelijke betekenis van het woord. God is met an-

22 Mark C. Taylor, "Writing of God," in Erring: A postmodern Af theology (Chicago - London: 
Thee University of Chicago Press, 1987), 97-120. 
33 Ibid., 104-05. 
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deree woorden het 'transcendentaal betekende' dat de structuur van de 
betekeningg fundeert." Taylor citeert in dit verband Jacques Derrida, die 
inn De la grammatologie beweert dat het "teken en het goddelijke dezelfde 
plaatss en tijd van geboorte" hebben, en dat "het tijdperk van het teken in 
essentiee theologisch [is]."4 Dit betekent volgens Taylor niet zozeer dat 
iederr teken direct of indirect naar God verwijst, alswel dat ieder systeem 
vann betekening een extern ankerpunt nodig heeft. Dit ankerpunt dient 
dee werkelijkheid en de waarheid van de verwijzingen binnen dat systeem 
tee garanderen. Taylor: "Hoewel hij niet altijd God wordt genoemd, funk-
tioneerttioneert het transcendentaal betekende als de aangewezen plaats van waar-
heid,, die alle betekenisvolle woorden geacht wordt te stabiliseren."5 

Zonderr een dergelijk buiten de verwijzing staand absolutum zou het niet 
mogelijkk zijn de hiërarchie tussen betekenaars en betekenden in stand te 
houden.. Alles zou immers verwijzing worden, zonder enig criterium 
voorr werkelijkheid of waarheid. Een theologisch spreken, dat zich juist 
richtt op het absolutum van haar eigen verwijzingen, zou in dat geval geen 
zinvollee uitspraken meer kunnen doen. 

Enn dat is nu precies de afgrond die zich volgens Derrida, op wie 
Taylorr zich baseert, onvermijdelijk in het teken opent. De mogelijkheid 
vann verwijzing, zo zou zijn standpunt kunnen worden samengevat, im-
pliceertt de structurele mogelijkheid van een radicaal zinverlies. Het spre-
ken,, zoals het spreken van de theologie, blijft , juist omdat zij \heo-logie 
is,, altijd met de mogelijkheid van een dergelijk verlies verbonden. Der-
ridaa demonstreert de opening van deze semantische en semiotische af-
grondd door middel van een kritiek op de hiërarchische en asymmetrische 
structuurr van het teken. Hij sluit zich in dit opzicht aan bij de kritiek die 
Ferdinandd de Saussure formuleerde in zijn Cours de linguistique générale.** 
Dezee structuur, zo vat Geoffrey Bennington Derrida's betoog samen, is 
inn wezen gebaseerd op het onderscheid tussen het sensibele en het 
intelligibele.77 Het teken, dat bestaat uit de betekenaar en de betekenis, 

44 Ibid., 105. 
55 Dit citaat en voorgaande citaten: Taylor, "Writing of God," 105. 
66 Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale (Paris: Payot, 1972). 
77 Geoffrey Bennington, "Derridabase," in Geoffrey Bennington en Jacques Derrida, Jacques 
DerridaDerrida (Paris: Seuil, 1991), 26-43: 30. 
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vormenn tezamen met de referent een driehoek, waarbij de betekenis als 
idealiteitt (zin, concept, idee) aan twee zijden grenst aan het sensibele. 
Enerzijdss raakt zij de betekenaar (foneem of grafeem) waarmee zij het 
tekenn vormt, en anderzijds raakt zij aan de referent, het "ding" (de we-
reld,, de werkelijkheid) waar het teken naar verwijst. Het teken bemiddelt 
mett andere woorden de "idealiteit en de materialiteit, concepten en din-
gen,, theoria en praxis" en heeft om die reden een centrale plaats in de 
metafysicaa en de theologie. Zonder dit onderscheid tussen het sensibele 
enn het intelligibele is, aldus de traditionele opvatting van het teken, geen 
tekenn denkbaar. 

Maarr zijn de categorieën van het sensibele en het intelligibele als zoda-
nigg wel denkbaar? Derrida meent van niet, maar begrijpt dat zij evenmin 
eenvoudigg overboord kunnen worden gezet. De materialiteit van de be-
tekenaar,, een doctrine die in marxistische en structuralistische kringen 
veell  aanhang genoot, lijkt niet houdbaar: de betekenaar kan slechts als 
zodanigg funktioneren als hij herhaalbaar is in verschillende contexten en 
doorheenn niet-identieke variaties (van accent, toon, schrijfwijze, etc), 
watt een ideaal karakter impliceert.8 Indien muziek als een teken zou 
wordenn opgevat, zou dit betekenen, dat zij niet kan worden gelijkgesteld, 
zoalss Paul Griffiths zou willen, aan datgeen wat klinkt in de tijd. Muziek 
iss geen louter materiële betekenaar.9 Anderzijds, wat het intelligibele 
betreft,, lijk t er van een zuivere betekenis evenmin sprake te kunnen zijn. 
Eenn woordenboek geeft van de betekenaar niet een bijbehorende bete-
kenis,, maar louter andere betekenaars. De aanwezigheid van de beteke-
niss als een zuivere (en innerlijke) idealiteit, blijf t door deze beweging on-
eindigg uitgesteld.10 Er is aldus Derrida, niet zoiets als betekenis of zin in 
zuiverr ideale zin, er zijn alleen maar "effecten van idealiteit, van beteke-
ning,, van zin en van verwijzing," die berusten op dit spel van beteke-

88 Rodolphe Gasché, The Tain of the Mirror:  Derrida and the Philosophy of Reflection (Cambridge, 
MAA - London: Harvard University Press, 1986), 191-92. Deze notie van herhaalbaarheid 
off  iterabiliteit zal in grote lijnen het volgende Deel beheersen. Zie voor een toelichting hier-
opp met name de inleiding van hoofdstuk III- 9 en de algemene Inleiding voorin. 
99 Zie de inleiding van dit Deel en het slot van hoofdstuk II-5. 
100 Paul Moyaett, "Jacques Derrida en de filosofie van de differentie," in Samuel IJsseling 
(ed.),, Jacques Derrida: Een inleiding in ^jn denken (Baarn: Ambo, 1986), 52-53. 
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naars.111 De noties van betekenaar en betekenis sluiten elkaar met andere 
woordenn wederzijds in. Iedere betekenaar kan de rol vervullen van een 
betekende,, en ieder betekende kan de rol vervullen van betekenaar. Er is 
geenn vooraf gesteld, en universeel geldend ("metafysisch") onderscheid 
tussenn beide, en dit strekt zich op analoge wijze uit naar het onderscheid 
tussenn het teken en het "ding" dat eraan ten grondslag zou liggen.12 Taal 
iss in semiotisch opzicht geen verbinding van een vooraf gegeven beteke-
naarr met een betekende, die samen als teken verwijzen naar de constitu-
erendee referent. Ieder element van deze driehoek wordt geproduceerd in 
(enn door) differenties. Omdat hierdoor geen sprake kan zijn van een dif-
ferentieferentie in traditionele zin (de termen waartussen het verschil optreedt zijn 
niett vooraf gegeven), duidt Derrida het verschil aan met een andere 
term,, différance.13 Voor de semiotiek van de muziek betekent dit, dat mu-
ziekk nooit, zoals theologen graag zouden willen, de contingente beteke-
naarr kan zijn van een theologisch idee (een "theologie in klank," zoals 
Harryy Halbreich het uitdrukt). Maar ook - en dit is beslissend - dat geen 
enkelee talige verwijzing ooit tot zoiets in staat kan zijn. 

Derrida'ss deconstructie van het teken ondergraaft de notie van een 
//^o-logie,, die zich als vertoog zou betrekken op een vooraf gegeven re-
ferentt (God), of die in een zuivere innerlijkheid, geheel los van iedere 
materialiteit,, het concept van haar denken zou kunnen vinden CGod1). 
Inn About Religion: Economies of Faith in Virtual Culture wijst Mark Taylor in 
ditt verband op de verhelderende parallel tussen het christelijk geloof en 
dee circulatie van middelen in de monetaire economie en in semiotische 
systemen.144 Deze laatste systemen zijn in het verleden voor de geloof-
waardigheidd van hun wisseleenheid volledig afhankelijk geweest van een 
externn ankerpunt. In de monetaire economie was dat de goudstandaard, 

111 Jacques Derrida, Positions (Paris: Minuit, 1972), 90. Hij voegt er gelijk aan toe, dat "het 
'nieuwe'' concept effect [...]  zijn kenmerken tegelijkertijd [ontleent] aan de oppositie oor-
zaak/gevolgg [cause/effei[ en aan de oppositie essentie/verschijning (effect, reflectie) ponder 
daardaar evenwel mee samen te vallen." 
122 Bennington, "Derridabase," 36. 
133 Jacques Derrida, "La différance," in Marges de laphilosophie (Paris: Minuit, 1972), 15: "De 
differentiess worden derhalve 'geproduceerd' - uitgesteld - door de differEntie [différance]." 
144 Mark C. Taylor, "Discrediting God," in About Religion: Economies ofFaitb in Virtual Culture 
(Chicagoo - London: The University of Chicago Press, 1999), 7-28. 
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diee de waarde van de munteenheid garandeerde door deze te koppelen 

aann een tegenwaarde in goud. Zo heeft, aldus Taylor, in semiotische sys-

temenn God van oudsher zorg gedragen voor een externe en uiteindelijke 

garantiee van de betekenis van betekeniseenheden (tekens). Deze veran-

keringenn hebben de basis gevormd voor de geloofwaardigheid van hun 

wisseleenheid:: door de gouden standaard was de waarde van bankbil-

jettenn en munten voldoende gegarandeerd om de deelnemers aan de 

economiee geloof te laten schenken aan dit op zich betekenisloze papier 

enn metaal. De monetaire economie is zo beschouwd een semiotisch sys-

teemm dat zijn waarde ondeent aan een quasi-theologische operatie: zoals 

Godd garandeert dat er buiten de taal een werkelijkheid is waar zij in laat-

stee instantie naar verwijst, zo berust de betekenis van geld op de instel-

lingg van een uiteindelijk betekende die buiten de circulatie van papier en 

metaall  staat. Taylor: 

Doorr de menselijke geschiedenis heen is goud niet zozeer een teken geweest, 
alswell  een transcendentaal betekende dat geacht wordt de betekenis en waar-
dee van andere tekens te funderen. Met andere woorden, goud is een teken dat 
bedoeldd is zijn positie als teken uit te wissen. In dit licht bezien worden de re-
denenn voor de kruising tussen economische en theologische belangen dui-
delijk.. God funktioneert in een semiotisch systeem op dezelfde wijze als goud 
funktioneertt in een economisch systeem. De god/gouden standaard \go(l)d 
standarc\standarc\ is de basis waarop al het andere rust.15 

Intussenn leven we echter, aldus Taylor, in een tijd waarin de dood van 

Godd de semiotiek heeft ontketend, en waarin de convertibiliteit van de 

dollarr (1971) en de internationale vaste wisselkoersen (1973) zijn losgela-

ten.166 Zowel de taal als de economie zijn hun vaste grond, hun conver-

tibilitei tt in respectievelijk God en goud, kwijtgeraakt, en daarmee vir-

tueell  geworden. De oriëntatie van beide systemen op vaste en geïnstitu-

tionaliseerdee waarden, heeft plaats gemaakt voor een wankelbaar en re-

gionaall  geloof in lokale betekenissen en lokale economieën. 

Ib id,11. . 
Ibid.,, 20-21. 
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Dee beschreven differentiële, niet op een metafysica van het teken ge-
baseerdee opvatting van taal, maakt het ondenkbaar dat juist dit medium 
eenvoudigg de taak op zich zou nemen om, ten behoeven van de theolo-
gie,, de religieuze meerduidigheid van andere media, zoals het beeld en 
muziek,, te stabiliseren. Was het niet opnieuw Augustinus die zich reeds 
afvroegg wat het woord met het Woord te maken heeft, of anders ge-
zegd:: waar het privilege, dat zo vaak aan het woord wordt toegekend ten 
kostee van andere media (beeld, muziek), op is gebaseerd? In de Belijdenis-
sensen sprak hij met skepsis over " [...] het gedruis van onze mond, waar het 
woordd een begin neemt en een einde krijgt," en vroeg zich af "wat voor 
gelijkeniss dat woord [heeft] met uw Woord - onze Heer - dat in zichzelf 
verblijftt zonder te verouderen en dat alles nieuw maakt."17 Bij Derrida 
enn zijn voorgangers is een omkering in de verhouding tussen taal en 
muziekk te zien: taal treedt in hun werk naar voren als een levendige en 
meerduidigee textuur die vraagt om een beschrijving in muzikale termen. 
Hett muzikale wordt, hoe vaag het soms ook wordt verwoord en hoezeer 
hett ook metafoor lijk t te blijven, een aanduiding voor het domein van 
hett ongezegde, of van het bijna (niet) gezegde. De tekst richt zich niet 
meerr op een logisch-discursieve benadering van een object buiten hem 
(ditt zou een metafysica van het teken in stelling brengen), maar op wat 
aanklinktt of meeklinkt. Het schrijven wordt tentatief, proevend, maar 
voorall  luisterend naar resonanties en "stemmen."18 Het spel met klanken, 
klankverschillenn (zoals Derrida's omspelling van difference in différancè) en 
ritme,, wordt een structureel aspect van het discours - een aspect dat zich 
verzett tegen de repressie van het muzikale door de discursiviteit van het 

177 Augustinus, Belijdenissen, 208 (IX, 10, 24). 
188 Derrida: "Indien er sprake is van muziek, en indien het gebeurt in de tekst, die van mij 
off  die van anderen, indien er muziek is, luister ik er allereerst naar. Het is de ervaring zelf 
vann de onmogelijke toeëigening. De meest vreugdevolle en de meest tragische." Cf. 
"Passagess - du traumatisme a la promesse (22 mei 1990)," in Elisabeth Weber (ed.), Points 
dede suspension: Entretiens (Paris: Galilée, 1992), 409. Cf. Marie-Louise Mallet: "Sedert mijn 
eerstee lezing, het is lang geleden - het was De la grammatologie [...] - en hoe meer ik het 
las,, hoe meer ik in zijn tekst, in zijn schrijven, een 'verborgen muziek' meende te horen, 
geheim,, iets van een 'muzikale obsessie." In Mallet, "La musique et Ie Nom," in Marie -
Louisee Mallet (ed.), Le passage des jrontières: Autour du travail de Jacques Derrida (Paris: Galilée, 
1994),, 515. 
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prozaa en de rationaliteit van het metafysische teken.19 Het muzikale 

wordtt hier, samen met het poëtische (waar het soms nauwelijks van te 

onderscheidenn is), een geprivilegieerd domein waarin de werkzaamheid 

vann de différance of het spoory die gedacht wordt als een beweging van uit-

stell  van de differenties waar de taal (volgens Saussure) op is gebaseerd, 

gevolgdd kan worden. 

Enkelee vroege voorbeelden van deze ontwikkelingen kunnen worden 

gevondenn in het werk van Martin Heidegger. In de voordracht getiteld 

"Derr Satz der Identitat" vraagt deze zijn gehoor niet zozeer naar de for-

mulering,, alswel naar de grondtoon te luisteren van de wet van de identiteit 

{Denkge^ett^.{Denkge^ett^. Het woord Sat% kan hierbij reeds muzikaal worden begre-

pen,, namelijk als een toonzetting of muzikale beweging (deel, Eng. move-

ment):ment):22® ® 

Hoee verkrijgen wij opheldering over deze voorwaarde? De wet [Sat  ̂ van de 
identiteitt geeft ons deze, wanneer wij zorgvuldig naar zijn grondtoon luiste-
ren,, hem overdenken, in plaats van lichtzinnig de formule 'A is A' uit te spre-
ken.. Eigenlijk luidt zij: A is A. Wat horen wij? Met dit 'is' zegt de wet hoe ie-
derr zijnde is, namelijk: zelf met zichzelf hetzelfde.21 

Naastt dergelijke subtiele verwijzingen naar muziek speelt Heidegger in 

dezee korte tekst rijkelij k met de thematiek van het horen {horen, Geboren, 

ZusammengehötenZusammengehöten - stelselmatig benadrukt). Het repertoire van muzikale 

termenn is in het ceuvre van Heidegger echter nog veel omvangrijker. Zo 

spreektt hij over het Gesang, de Fuge,21 de Weise, de Ton, de RytAmus, de 

Derrida:: "[I] k schrijf verschillende soorten tekst, soms afwisselend, soms op een 
gelaagdee manier in 'dezelfde' zin, als het ware. Eén van deze wordt altijd gereguleerd, 
genormeerdd door de filosofische ervaring als zodanig. Maar ik vraag mij af of filosofie, die 
ookk de geboorte van proza is, niet de onderdrukking heeft betekend van muziek of zang. 
Filosofiee kan niet, als zodanig, op enigerlei wijze het gezang laten resonmn." In Points de 
suspension,suspension, 394-95. 
200 In Der Satz vom Grund (Pfullingen: Neske, 1957) maakt Heidegger dit gebruik van de 
termm expliciet. Cf. ibid., 151. 
211 Martin Heidegger, "Der Satz der Identitat," in Identitat und Different Different (Stuttgart: Neske, 
1999),, 12. 

Eduardoo Marx waarschuwt dat Heideggers notie Fuge niet is afgeleid van het Latijnse fuga 
(Lat.. vlucht; vanwaar de muziekterm fuga), maar van het Middelduitse moge, dat "verbin-
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Stimme,Stimme, en niet in de laatste plaats over de Stimmung. Aan de betekenis 

vann deze term bij Heidegger heeft Byung-Chul Han een fraai boek ge-

wijd." 233 Hij vat de rol van dit begrip bij Heidegger als volgt samen: 

Heideggerss Zijn treedt op als een soort toonkunstenaar. Het Zijn tonaliseert 
hett denken. Iedere denkfiguur is de figuur van een toon of een stemming 
{Stimmung.{Stimmung. Zo wordt ieder filosofisch discours en ieder tijdperk van het Zijn 
bewoondd door een bepaalde \be-stimmte] tonaliteit of een bepaalde [be-
stimmtei\stimmtei\ grondtoon. Zo bestaat de overwinning van de metafysica volgens 
Heideggerr in een verstemming [Umstimmung] van het denken. Het denken 
moett anders worden getonaüseerd, in een andere tonaliteit, in een andere 
grondtoonn worden overgezet. Heideggers stem van het Zijn stemt het denken 
in,, of transponeert het naar, een bepaalde tonaliteit. De tonaliteit bepaalt [be-
stimm^stimm ̂ieder tijdperk van het Zijn.24 

I nn een passage als deze lijk t de muzikale terminologie slechts als meta-

foorr te funktioneren. Eduardo Marx betoogt echter dat dit, Heideggers 

kritiekk op de metafysica van de metafoor in aanmerking nemend, niet 

hett geval kan zijn: 

Heideggerss kritiek op de metafoor sluit [...] uit dat muziek slechts volgens 
eenn 'betekenis' is gedacht en het wezenlijke (dichten, taal, denken) louter aan-
duidt,duidt, evenzo dat haar 'zinnelijk tastbare' kant buiten gesloten zou zijn en 
slechtss als 'beeld' geldigheid zou bezitten. Veeleer wordt de muziek aan gene 
ig/deig/de van het onderscheid tussen het zinnelijke en het niet-zinnelijke bedoeld, 

dingsplaats""  betekent (cf. Ned. voeg). In associatie met Heideggers vierstemmig "tönendes 
grofiesgrofies Geschick" kan de muzikale betekenis van de term volgens Marx echter niet worden 
genegeerd.. Cf. Marx, Heidegger und der Ort der Musik (Würzburg: Königshausen & Neu-
mann,, 1998), 48-49, 52. Cf. Heidegger, "Vom Geheimnis des Glockenturms," waarin hij 
dee "geheimnisvolle Fuge" van het klokkengebeier rond Kerst, in verband brengt met het 
"Gebirg"Gebirg des Seyns." In Aus der Erfabrung des Denkens: 1910-1976, in Gesamtausgabe, bd 13 
(Frankfurtt a.M.: Klosterman, 1983), 113-16. 
233 Byung-Chul Han, Heideggers Her% Zum Begriffder Stimmung bei Martin Heidegger (München: 
Wilhelmm Fink, 1996). 
244 Byung-Chul Han, "Derridas Ohr," in Musik & Aesthetik, I, Heft 4 (October 1997), 5-21: 
8. . 
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datt wil zeggen, als het bouwsel dat deze tegenstelling 'overwonnen' heeft: als 
oorspronkelijkoorspronkelijk kunstwerk."25 

D ee positie van muziek is bij Heidegger gecompliceerd: enerzijds sluit hij 

uitt dat zij net als het dichten, taal en denken het wezenlijke nabij komt 

laatt staan begrondt. Marx: "Deze plaats komt de poëzie, respectievelijk 

dee talige werken (het denken) toe, omdat zij in wezen datgene nabij ko-

menn wat het wezen zelf is: de taal."26 Anderzijds echter geeft hij haar in 

elkk van deze domeinen een buitengewone plaats. De spanning ligt bij 

Heideggerr opnieuw tussen het primaat van de taal en de macht van de 

muziek,, en opnieuw lijk t muziek als tweederangs kunstvorm uit de strijd 

tee komen.27 Toch ligt er in Heideggers taalgebonden, en daardoor vol-

genss hem meer wezenlijke domeinen, een openheid die muzikaal ge-

noemdd kan worden. Gezien de thematiek van deze paragraaf zal ik mij 

beperkenn tot de verhouding tussen muziek (of het muzikale) en taal. 

Eduardoo Marx ziet Heideggers opvatting van taal als tweeledig.28 

Enerzijdss is er "de taal ze lf (Heideggers "Sprechen der Sprache")y ander-

zijdss is er het spreken van mensen (het "Sprechen der Menseben"). De taal 

zelff  spreekt vanuit haar eenzaamheid (want "Alleen de taal is het, die ei-

genlijkk spreekt"), door haar "gelui van de stilte [Gelaut der Stille]" de 

menss aan. Deze kan, echter alleen wanneer hij hoort, tot spreken komen. 

Marxx wijst in Heideggers denken van dit "gelui" een belangrijk muzikaal 

momentt aan. Heidegger denkt dit niet alleen als een klokkengelui, maar 

ookk als een gerucht {Sage) dat het karakter heeft van een wijs (Weise), een 

"mélos""mélos" "het Hed, dat zingend zegt." Het is echter een stil lied, een "ge-

ruislooss gerucht [lautlose Sage]." Het spreken van mensen kan dit klank-

lozee mélos in het "verklanken van de taal \Verlauten der Sprache]" brengen." 

Meestall  gebeurt dit echter niet, en "vergeet" het spreken van mensen het 

255 Marx, Heidegger und der Ort derMusik, 70. 
266 Ibid., 32; cf. 67. 
277 Ibid., 20, waar Marx benadrukt dat muziek bij Heidegger wezenlijk bepaald blijf t door de 
taal:: '"Muziek is geen taal' weerspreekt Heideggers denken ten zeerste. Wezenlijke stem-
mingg \Stimmung\ wordt [...] in de betekenis van Heidegger steeds dichterlijk gesticht en is 
[volgenss hem] 'oorspronkelijk' talig." 
288 Ibid., 60-63. 
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"Gesang""Gesang" van de taal in het "alledaagse spreken," dat het "onwezen van 

dee taal [Umuesen derSpraché\" is.29 

Di tt thema van de vergeetachtigheid leidt bij Byung-Chul Han terug 

naarr het Zijn.30 Het wijst op een differentie die is ingeschreven in de 

taal,, namelijk als het verschil tussen de "open plek" van het "Da" en het 

doorr de taal gezegde (een afstand die Heidegger ook wel thematiseert als 

tee laat komen of geworpenheid \Gen>orfenbeiï§. De opening van het "Da" 

houdt,, aldus Han, verband met de thematiek van de stemming, en vormt 

eenn mogelijkheidsvoorwaarde voor de taal: "[i] n het gestemd-zijn [Ge-

stimmtseiri\stimmtseiri\ opent zich de taairuimte waaruit het gezegde wordt losge-

maakt,, maar die niet zonder rest in het gezegde opgaat." Deze weerspan-

nigee rest is het andere van het gezegde "dat [het gezegde] mogelijk 

maakt.""  Het is van de orde van de fakticiteit die aan de betekening voor-

aff  gaat, en als zodanig betekenis "geeft," echter zonder met het gegevene 

samenn te vallen.31 In hoeverre moet deze rest nu gedacht worden als een 

""  singbarer Resf (Celan)? Han schrijft hoe Heidegger het pre-significatieve 

alss het muzikale denkt: 

Dee voor de significatie, voor de uitdrukking en de betekenis liggende trillings-
structuurr \Smngungsgejügê[ voegt zich telkens in een grondstemming: 'De tril -
lingsstructuurr van het zeggen wordt echter van meet af aan bepaald door de 
grondstemmingg van het dichten [Dichtung], die in de innerlijke tekening 
\Aufrify\Aufrify van het geheel haar gestalte aanneemt.' Op een andere plaats spreekt 
Heideggerr interessant genoeg van de 'melodie.' Hier wordt duidelijk, dat de 
stemmingg de funderende, op een bepaalde wijze pre-significatieve trek [Zug] 
vann de taal is, die het spreken de toon geeft: 'Een stemming is een wijze 
[Weise],[Weise], niet slechts een vorm of een modus, maar een wijze in de zin van een 
melodie,, die niet boven het zogenaamde eigenlijke voorhanden-zijn van de 
menss zweeft, maar dit zijn de toon aangeeft, dat wil zeggen de aard en het 
Hoee van zijn zijn stemt en bestemt [bestimmt\? De zingbare rest die door het 
significatievee net heen valt, weerklinkt in de door de heersende grondstem-
mingg bepaalde [be-stimmteti\ tonaliteit. De tonaliteit is geen achteraf toegevoeg-

299 Dit citaat en voorgaande citaten: ibid. 
300 Byung-Chul Han, Heideggers Her  ̂ 168-74: 169. 
311 De thematiek van de gave komt in hoofdstuk 111-10 nader aan de orde (Marion). 
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de,, aanvullende trek van de taal, maar haar grondtrek [Grund-Zug\. Woorden 
enn betekenissen verzamelen zich rond de heersende grondtoon van de taal.32 

Hoewell  Heidegger dus het denken, het dichten en de taal privilegieert 

alss het gaat om het begronden of nabij-zijn van het wezenlijke en de 

waarheid,, beschrijft hij de taal als zodanig, als proces van verwijzen en 

betekenen,, in termen van muziek. Daarbij zijn twee opmerkingen te ma-

ken:: wat de taal betreft gaat het hier om wat Heidegger noemt het 

"hoogstee dichten {höchste Dichtun^" dat zich voordoet als de eenheid van 

woordd en muziek in het gezang. Het gaat hier dus niet om het "alledaag-

see spreken" waarin dit gezang juist vergeten is. Het prozaïsche spreken 

vann de filosofie en de theologie lijken tot dit "sterfelijke spreken" te 

moetenn worden gerekend. Het uitzonderlijke verschijnsel van het gezang 

iss voor Heidegger niettemin constitutief voor de taal. Een tweede 

opmerkingg betreft de muziek: de muziek waar Heidegger naar verwijst is 

inn zekere zin een muziek die vooraf gaat aan, en wellicht constitutief is 

voor,, muziek in aisthetisch- fenomenologische zin.33 Zoals gezien hoeft 

hett mélos van Heidegger niet noodzakelijk te klinken als "Ton-Werk" al 

moett dat volgens Marx zeker tot haar mogelijkheden worden gere-

kend.344 Een dergelijke notie van muziek zal, in het vervolg van het huidi-

gee betoog, het denken blijven oriënteren. 

322 Ibid., 173. Wat de thematiek van de 'zingbare rest' betreft: cf. Jacques Derrida, 
Schibboletb:Schibboletb: PourPaulCelan (Paris: Galilée, 1986), door Ger Groot vertaald als Sjibbolet: Voor 
PaulCelanPaulCelan (Leuven - Apeldoorn: Garant, 1992), 66-67, 74,127. 
333 De term aisthetisch verwijst in deze context naar de mogelijkheidsvoorwaarden van de 
aanschouwingg (zoals ruimte en rijd). 
344 Marx, Heidegger und der OrtderMusik, 70. Heidegger heeft slechts enkele malen verwezen 
naarr een concreet muziekwerk. In het reeds genoemde geval van Mozart spreekt hij over 
muziekk als een verklanking van een goddelijk "luitspel" (cf. zijn notie van de "höchste 
Dichtung"),Dichtung"), zonder echter daarbij een bepaald werk aan te wijzen. In het andere geval gaat 
hett om een reacde (op verzoek van Heinrich Strobel) op de muziek van Stravinsky: Perse-
phonephone en de Psalmensymfonie. Heidegger looft deze werken als "muziek in de hoogste zin van 
hett woord: door de Muzen geschonken werken." Anderzijds verwondert hij zich over hun 
onvermogenn om de "plaats te stichten, waarin zij thuishoren \gehöreri\." Aangezien voor de 
"höchste"höchste Dichtung" geldt dat zij zelf haar eigen plaats [Ori\  is, lijk t Heidegger hiermee te zeg-
genn dat in deze werken van Stravinsky geen sprake is van "luitspel." Heidegger, "Ueber 
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Opp het oog lijk t Derrick's schatplichtigheid aan de muzikale erfenis 
vann Heidegger vooral tot uiting te komen in zijn spel met de klank en 
hett ritme van de taal. Was dit spel bij Heidegger nog vaak een effect van 
dee talige (semantische, etymologische, etc.) verbindingen, bij Derrida 
wordtt de klank een zelfstandige kracht, die het talige richting geeft. Zo 
vindenn verschillende van zijn teksten hun samenhang (mede) in de 
klankassociatiess die een woord of zelfs een fragment (van een bepaald 
woord?? van een toekomstig woord? - dat blijf t vaak open) oproept. 
Doorheenn het raadselachtige boek Glas (een titel die verwijst naar het 
luidenluiden van de doodsklok), bijvoorbeeld, strekt zich een bijna onbegrensd 
netwerkk uit van klankverbindingen rond de klanken 'éc,1 'ie' en vooral de 
glutturalee 'gl.' Deze klank vormt de regionale en pseudo-contingente 
verbindingg tussen niet alleen de vele woorden die Jean Genet gebruikt 
{glaïeul,{glaïeul, glaviots, glaive, gloire, eglantine, etc.), maar ook bijvoorbeeld de naam 
vann Hegel (die, op zijn Frans uitgesproken, op zijn beurt weer aggluti-
neertt met het Franse aigle), die naast die van Genet in het boek optreedt 
alss een soort subject.35 De klank 'gl' is strikt genomen geen fragment (dat 
zouu hem deel maken van een omvattend kader), en moet volgens 
Derridaa niet worden beschouwd als een betekenaar, foneem of grafeem 
-- zelfs geen markering. Het heeft geen identiteit, geen geslacht, geen 
genre,, het "produceert geen zin," is geen gedefinieerd geheel, noch een 
deell  van een geheel, is evenmin een "Urlaut"  - "gl blijf t gl [...] valt als 
eenn kei in het water."36 Hoewel dit gebruik van klank neigt in de richting 

Igorr Strawinsky," in Aus der Erfabrung des Denkens: 1910-1976, in Gesamtausgabe, bd 13 
(Frankfurtt a.M.: Klosterman, 1983), 181. 
355 Cf. Nico van der Sijde, Het literaire experiment: Jacques Derrida over literatuur (Amsterdam -
Meppel:: Boom, 1998), 197-258: 244 e.v. 
366 Jacques Derrida, Glas (Paris: Galilée, 1995), 137. Derrida noemt het 'gl' later, en met 
enigee reserve, "een 'selector,' een keuzeprincipe of discriminatieprincipe (thematisch of 
formeel),""  vergelijkbaar met het getal 7 in La carte postale (Derrida, in "Circonfession: 
Cinquante-neuff  périodes et periphrases écrites dans une sorte de marge inférieure, entre Ie Utre de 
GeoffGeoff Bennington et un ouvrage en preparation (janvier 1989-avril 1990)" in Bennington en 
Derrida,, Jacques Derrida, 255). In Glas wordt de klank 'gl' wordt overigens zelf ook weer 
onderworpenn aan een proces van dissociatie en associate, namelijk door middel van de 
logicaa van "het effect + L" (cf. het "+R" van Adami, dat een hoofdrol zou spelen in 
Derrida'ss latere La vérité enpeinturt). Dit "effect" verbindt 'gl' met klanken als 'cl,' 'kl,' 'd,' of 
'f!,'' hetgeen weer leidt tot verdere woekeringen, ondermeer in het gedicht "The Bells" (cf. de 
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vann muziek, blijf t muziek als thema vreemd aan Glas. Er wordt welis-

waarr met enige regelmaat gebruik gemaakt van termen die naar muziek 

kunnenn verwijzen (zoals zang en ritme), maar afgezien van een langere 

passagee over de organologie van het orgel (met onder meer een frag-

mentt uit de Organographia van Prastorius),37 blijf t het muzikale er impli-

ciet. . 

Voorr het werk van Derrida is dit kenmerkend. Het muzikale lijk t 

voortdurendd in zijn werk aanwezig, maar komt slechts zelden naar de 

oppervlakte.. Een van de weinige keren dat dat plaatsvindt is bijvoor-

beeldd in Circonfession, Derrida's sono-grafie rond de klank 'sa,' die in deze 

contextt allereerst verwijst naar de initialen van Saint Augustin.38 Muziek 

blijk tt hier in een droom te zijn verbonden met de temporaliteit en de er-

varingg van het sterven (een verbinding die hij eerder maakte, toen hij 

sprakk over muziek als de ervaring van het onreduceerbaar andere - ik 

komm hier nog op terug): 

[...]]  stervend is het woord dat ik op de leeftijd van 59 jaar leer kennen, een 
soortt werkwoordelijk adjectief waarvan ik de grammaticale tijd nog niet had 
wetenn te lezen, die noch het sterfelijke zegt, noch de stervende, noch de lij -
dende,, maar dat andere heden waarvan ik gisteren aan studenten heb laten 
zienn dat alleen een onsterfelijke eraan kan sterven, aan deze of gene zijde van 
eenn zijn-tot-de-dood, de tijd van het orkest, want ik geef toe, G., wanneer ik 
niett droom van het bedrijven van de liefde, van het zijn van een verzetsstrij-
derr uit de laatste oorlog die bezig is bruggen of treinen op te blazen, ik een 
enkell  ding wil, mij verliezen in het orkest dat ik zou vormen met mijn zoons, 
dee wereld genezen, weldoen en verleiden door goddelijk te spelen met mijn 
zoons,, samen met hen de muzikale extase produceren van de wereld, hun 

doodsklokkenn die luiden in de titel van Derrida's boek) van Edgar Allen Poe en haar 
Fransee vertalingen. Derrida, Glas, 178. De werking van de klank 'gl' als een "selector," als 
eenn principe dat zelf iedere kern, determinatie of principe ontbeert, lijkt hiermee voldoen-
dee gedemonstreerd. 
377 Derrida, Glas, 250-51. 

Verderr verwijst deze klank in Cinonfession naar het "fa" (de Franse vertaling van het Es 
vann Freud of een verwijzing naar het 'ding' [chose] van de fenomenologie), de Savoir Absolu 
vann Hegel en, ongetwijfeld met een glimlach, naar de Situation Analytique van de psycho-
analyse.. Deze lijst van agglurinaties en betekenissen is uiteraard niet uitputtend. 
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schepping,, ik zou het aanvaarden te sterven als het aldaar langzaam afdalen is, 

ja,, tot op de bodem van deze geliefde muziek.39 

Watt we ons bij deze muziek moeten voorstellen blijf t onduidelijk. Ook 
anderee verwijzingen naar muziek blijven bij Derrida doorgaans vaag.40 

Err zijn echter ook passages waarin hij termen analyseert die het muzika-
lee (los van verwijzingen naar specifieke muziekwerken), nauwkeuriger in 
beeldd brengen - bovendien in nauw verband met de deconstructie van 
dee taal. Ik zal er twee uitlichten die een belangrijke rol spelen bij de 
articulatiee van Derrida's notie différance: de toon en het ritme. 

Hett thema van de toon keert in verschillende contexten terug, vaak in 
verbandd met Heideggers discours over de Stimmung en Hölderlins the-
matiekk van de "Wechsel der Töne"4  ̂Derrida spreekt over de toon in zijn 
tekstt over Kants pamflet "Von einem neuerdings erhobenen vornehmen 
Tonn in der Philosophic."42 In dit pamflet trekt Kant van leer tegen zie-
nerss die zich ten onrechte laten voorstaan op hun filosofische kennis. 
Kantt hekelt de gemakzuchtige houding van de filosofen van de "intellec-
tuelee aanschouwing," die hun kennis niet hebben vergaard door de stel-
selmatigee arbeid van het denken, maar door "een soort onthulling van 
eenn geheim," hetzij door inwijding in een traditie ^philosophus per initiatio-

399 Derrida, "Circonfession," 194 (périphrase nr 39). 
400 Voor een bespreking van de mogelijke relaties tussen het denken van Derrida en muziek 
verwijss ik graag naar de dissertatie-webstek van Marcel Cobussen (Erasmus Universiteit 
Rotterdam,, 2002), www.cobussen.com. 
411 Cf. Jacques Derrida, La carte postale: De De Socrate a Freud et au-dela (Paris: Flammarion, 1980). 
Hölderlinss poëtica wordt uitvoering beschreven in Lawrence Ryan, Hölderlins hebre vom 
WechselWechsel der Tone (Stuttgart: W. Kohlhammer, 1960); een korte samenvatting van deze leer 
wordtt door dezelfde auteur gegeven in Friedrich Hölderlin (Stuttgart: Metzier und Poeschel, 
1962),, 51-52. De vraag in hoeverre met de Ton, die door Hölderlin ook wel Stimmung werd 
genoemd,, ook een muzikale toon werd bedoeld, is moeilijk te beantwoorden. Feit is in elk 
gevall  dat muziek in het denken en dichten van Hölderlin, die zoals bekend zelf muzikaal 
geschooldd was, een buitengewoon belangrijke positie innam. Een associatie van de Ton met 
muziekk lijk t daarom heel wel mogelijk. Cf. Pierre Bertaux, Friedrich Hölderlin (Frankfurt am 
Main,, Suhrkamp, 1978), 322-28. 
422 Jacques Derrida, D'un ton apocalyptique adapte' naguère en philosophie (Paris: Galilee, 1983). 
Immanuell  Kant, "Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie," 
inn A. Buchenau, E. Cassirer, B. Kellerman (eds.), Kants Werke: Schriften von 1790-1796 
(Berlin:: B. Cassirer, 1914), 476-496. 
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>W),, hetzij door een onmiddellijk bezit van kennis ('philosophus per inspi-
rationem").^rationem"). ̂Deze gepretendeerde filosofen ('sein wollende Pbilosophen") 
luisterenn niet naar de stem van de rede, maar, aldus Kant, naar die van 
"hett orakel in zichzelf." Zij gaan niet uit van kennis, niet van geloof en 
zelfss niet van meningen, nee, zij hebben het over vermoedens ("Abnung"). 
Dergelijkee filosofen (Kant noemt geen namen, maar verwijst impliciet 
naarr de "platoniserende gevoelsfilosoof' Jacobi) verlaten zich op de salto 
mortalemortale van begrippen naar het ondenkbare, stellen geheimen in het 
vooruitzicht,, en leiden tot "gedweep [Schn>armerei\" en een "ontstemming 
vann de hoofden \Verstimmung der Köpfe]." Met deze praktijken, die de 
"wetenschapspolitie""  onmogelijk kan dulden, dreigt volgens Kant zelfs 
"dee dood van alle filosofie."44 Als alternatief biedt hij zijn filosofie van 
dee morele wet, die geen "godin" (Tsis) achter een "sluier" vermoedt, 
maarr zich door "zijn morele gevoel tot begrippen van plicht [Pflichtbegrif-
fen]"fen]" laat leiden, welke zich door de arbeid van het denken tot "helder in-
zicht""  laten te brengen, namelijk het inzicht in "de morele wet in ons." 
Dezee wet laat middels zijn "stem" zijn gebod aan ons horen.45 

Maar,, zo vraagt Derrida in D'un ton apocalyptique adapté naguère en 
pbilosopbie,pbilosopbie, hoe kan de stem van het orakel nu worden onderscheiden van 
diee van de rede? Het onderscheid tussen beide ligt volgens Kant in de 
voornamee toon die door de getrouwen van het orakel wordt aange-
slagen.. Hun onthullende, "apocalyptische" toon, zo volgt Derrida Kant, 
iss tevens die van een andere onthulling {apokalupto betekent ontbloten, 
onthullen,, openbaren), namelijk die van het geheim, de toon die het 
wegnemenn van de sluier en de onthulling van de godin als het ware be-
geleidt.. Hij wijst echter allereerst op de ongemakkelijke verhouding tus-
senn de filosofie en de toon. Dat Kant zijn opponenten bestrijdt met ver-
wijzingg naar de toon die zij aanslaan, doet allereerst vermoeden dat het 
aanslaann van een toon überhaupt niet erg op prijs wordt gesteld, want 

[i]ss het niet de droom of het ideaal van het filosofisch discours, van de filoso-
fischee toespraak [allocution], en van het schrijven dat deze toespraak wordt ge-

433 Kant, Ton, 476-79. 
444 Ibid., 493, resp. 487 en 495. 
455 ibid., 494-95. 
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achtt te representeren, om het verschil in toon [difference tonale] onhoorbaar te 
makenn [...]? Door wat men noemt de neutrale toon, moet het filosofisch dis-
courss de neutraliteit, of op zijn minst de onverstoorbare sereniteit die de be-
trekkingg tot het ware en het universele dient te begeleiden, garanderen. Is het 
dienaangaandee mogelijk om de toon van de filosoof, of liever (deze precise-
ringg is belangrijk) die van een zogenaamde of gepretendeerde filosoof te be-
luisterenn of te detecteren?46 

Hoewell  het Kant niet in de eerste plaats te doen zou zijn geweest om de 

toonn op zich (het is immers een bepaalde inflectie die hem de oren doet 

spitsen),, is het opmerkelijk, aldus Derrida, dat de zeldzame keer dat een 

filosooff  over de toon spreekt, dit verband houdt met de dood van de fi-

losofie.477 Het apocalyptische karakter van de toon krijgt in dit verband 

eenn nieuwe betekenis: de tweevoudig onthullende toon kondigt tegelijk, 

enn geheel in de apocalyptische traditie, het einde aan. De thematiek van 

Derrida'ss tekst omspant deze drie thema's: de toon, de dood van de filo-

sofie,, en de baat die een spreker bij de verkondiging van deze dood zou 

kunnenn hebben. Kants bezorgdheid en jaloezie wordt in de hand ge-

werktt door de toon, door Derrida verstaan als spanning (Gr. tonos). Om-

datt de binding (ligament, strictuur, besnaring) tussen de term filosofie en 

zijnn referent niet gespannen genoeg is, kunnen de "mystagogen" er een 

loopjee mee nemen. Kant, echter, beschuldigt zijn opponenten (onder 

wiee Plato, "de vader van alle SchwdrmereF) ervan de oorzaak te zijn van 

dezee "ontstemming [Versfimmung]"4*  Hij lijk t te geloven dat er zoiets is 

alss een eigenlijke toon die de term filosofie en zijn referent in waarheid 

verbindt.. De dood van de filosofie, en de baat van deze lieden is, aldus 

Derrida,, langs deze weg verbonden met de notie van de tonos.^ 

Maarr is er wel een enkele toon of Stimmung die het denken oriënteert, 

zoalss Kant en Heidegger lijken te suggereren?50 Derrida gelooft van niet. 

**  Derrida, D'un ton apocalyptique, 18-19. 
477 Er zij hier aan herinnerd dat Derrida ook elders (in Points de suspension, zie boven) het 
tonalee als het absolute buiten van de filosofie heeft beschreven. 
488 Kant, Ton, 486-87. 
499 Derrida, D'un ton apocalyptique, 25-26, 38-39. 
500 Aan deze namen kan die van Immanuel Levinas worden toegevoegd. Hent de Vries wijst 
erop,, dat ook Levinas de enkelvoudigheid en bestendigheid van een "aangehouden toon 
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Hijj  insisteert op een wisseling van tonen {Wechsel der Tönè) en tonalitei-
ten.511 Kant, 20 argumenteert hij, heeft niet zozeer bezwaar tegen de toon 
vann werkelijk voorname personen, maar tegen die van de parvenu. Het 
probleemm zit hem hier in de mogelijkheid van overspraak tussen eigenlij-
kee en oneigenlijke stemmen (die van de rede, die van het orakel) en to-
nen.. De voorname toon van de parvenu parasiteert op de toon van de 
morelee wet, die evenwel, zo stelt Derrida, niet minder verheven is: "die 
'koperachtigee stem [eheme Slimme]' die, vanuit de hoogte van zijn ma-
jesteit,, [de mens] beveelt om zijn driften op te offeren, om verleidingen 
tee weerstaan, om zijn verlangens op te geven."52 Door deze gelijkenis 
kann het verschil tussen beide verheven tonen in feite niet in hun 
voornaamheidd liggen. Kant zou volgens Derrida om die reden dan ook 
lieverr spreken over zuiverheid: hij speculeert op de %uivere innerlijkheid 
vann de morele wet, die zich in zijn subümiteit onttrekt aan iedere externe 
intuïtie.. Het is een logica die Derrida eerder deconstrueerde in zijn boek 
overr Husserl: "[i] n al zijn transcendentie is de morele stem meer nabij, 
enn dus meer auto-affectief, meer autonoom. De morele wet is derhalve 
meerr auditief, beter hoorbaar dan het mystagogische orakel dat nog 
vervuildd is met gevoel, verlichting of intuïtieve visie, met contact en 
mystiekee takt ^ein...mystischer Takt? zegt Kant). De voorname toon deto-
neertt omdat hij vreemd is aan het wezen van de stem.1'53 Omdat volgens 
Derridaa iedere auto-affectie reeds ingeschreven is in de "vervuiling 
[contamination]"[contamination]" van zijn lichamelijkheid, moet ook het criterium van 
zuiveree innerlijkheid worden losgelaten.54 Wat rest is een Verstimmung die 

[note[note tenue]" veronderstelt. Ibid., Philosophy and the Turn to Religion (Baltimore - London: 
Johnss Hopkins University Press, 1999), 429nl72. Cf. Levinas, De Dteu qui vient a lidée 
(Paris:: Vrin, 1982), 101. 
511 Er zij aan herinnerd dat er Hölderlins leer van de Wechsel der Töne weliswaar sprake is van 
eenn oriëntatie op een enkelvoudige grondtoon, maar dat ook deze aan een zekere differen-
tialiteittialiteit of Wechsel onderhevig is. Zie Ryan, Hölderlins Lehre vom Wechsel der Töne, 38-48. 
522 Derrida, D'un ton apocafyptique, 36. 
533 Ibid., 37; cf. 54. 

Cf.. Jacques Derrida, La voix et Ie phénomène, door Jacques Deryckere en Rudolf Bernet 
vertaaldd als De stem en het fenomeen (Baarn: Ambo, 1989), 108: "Hoewel Husserl de differen-
tiee verdrongen heeft naar de uitwendigheid van de betekenaar, kon hij er tegelijk niet on-
deruitt haar werking bij het ontstaan van de zin en van de aanwezigheid onder ogen zien. 
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zichh niet laat reduceren tot deze of gene toon (de voorname, bijvoor-

beeld),, maar die als mogelijkheid aanwezig is in iedere toom 

Latenn we ons voorstellen dat er één apocalyptische toon is, een eenheid van de 
apocalyptischee toon, en dat de apocalyptische toon niet het effect is van een 
generaliserendee ontsporing, van een Versümmung die de stemmen vermenig-
vuldigtt en de tonen doet verspringen, daarbij ieder woord openend voor de 
obsessiee [Jbanüse] van de andere in een onbeheersbare polytonaliteit, met entin-
gen,, inbreuken, parasiteringen. De veralgemeniseerde 'Versümmung is de mo-
gelijkheidd van een andere toon, van de toon van een ander, die op een wille-
keurigg moment een vertrouwde muziek kan komen onderbreken.55 

Dee tonos die Kants "koperachtige stem" van de morele wet detoneert, is 

volgenss Derrida niet een toon die de stem ("de apocalyptische toon") 

vann buitenaf ontstemt of vervalst (yerstimmt), maar een spanning die iede-

ree toon of muziek van binnenuit interrumpeert. Het is een toon die als 

zodanigg het einde markeert van deze toon of muziek, zijn of haar apo-

calyptischecalyptische toon. Tegelijk, echter, is geen toon of muziek denkbaar zonder 

dezee Versümmung, zonder de mogelijkheid van de herhaling van de toon 

inn een andere context - een herhaling die de ontvreemding of ver-

vreemdingg impliceert van iedere "authentieke" toon. Wat de apocalyp-

tischee toon volgens Derrida onthult ïs dit: dat de "koperachtige stem" van 

dee wet (de zuivere auto-affectie, de onthulling van het "ware" geheim 

vann de praktische rede, etc.) niet denkbaar is zonder de structurele mogelijk-

Dee auto-affectie die in de stem aan het werk is, veronderstelde een zuivere differentie die 
dee aanwezigheid aan zichzelf splitste. Precies deze affectie is ook de oorsprong van wat 
menn van de auto-affectie meent de kunnen uitsluiten: de ruimte, het buiten, de wereld, het 
lichaam,, enzovoort." 
555 Derrida, D'un ton apocalyptique, 67-68. Byung-Chul Han geeft het verschil met Heidegger 
treffendd weer in een gefingeerd antwoord van Heidegger op deze passage van Derrida: 
"Aann Derrida's discours, dat ontstemd \verstimmi[ wil zijn, ligt paradoxaal genoeg een 
stemmingg ten grondslag, namelijk een stemming tot ontstemming [Stimmung %ur Versümmung. 
Hijj  zou de tonaliteit niet met de toon moeten verwisselen. Hij is heel goed in staat om naar 
believenn de toon te veranderen, maar de grondstemming van zijn ontstemde instrument 
blijf tt hetzelfde." Een dergelijk onderscheid tussen toon en tonaliteit, met name wat betreft 
hett behoud van een tonale horizon, zou Derrida als een vorm van metafysica van de hand 
wijzen.. Han, "Derridas Ohr," 9. 
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heidheid van een apocalyptische toon, die hem blootstelt aan alles wat Kant 

mett zoveel kracht verwerpt (de reductie tot een toon, de verwording tot 

pseudo-£Aoso£\cpseudo-£Aoso£\cyy de dood van de filosofie, etc.) en die uiteindelijk het on-

derscheidd tussen beide, tussen de toon of de Stimmung en zijn verdubbe-

ling,, onbeslisbaar maakt.56 Een andere naam voor deze apocalyptische 

toonn is, volgens de logica van de "non-synonieme substitutie," différan-

ce?ce?1 1 

Vann hieruit lijk t de sprong naar de tweede belangrijke, aan muziek ge-

lieerdee figuur die Derrida gebruikt, niet groot. In LM carte postale, het werk 

waarvann volgens Derrida de Wechsel der Töne "tegelijk een thema en een 

wijzee is," komt uitgebreid de thematiek van het ritme aan bod.58 De con-

textt is hier een deconstructieve analyse van Freuds oppositie van het 

realiteits-- en het lustprincipe in "Jenseits des Lustprinzips" (1920). Aan 

hett slot van deze analyse verbindt Derrida de différance met de term 

ritme.. Het ritme (het "Fort:Da"  dat Freuds kleinzoon in deze tekst uit-

roeptt onder het weggooien en terughalen van een klosje, staat hier mo-

del)) - het ritme, zo laat Derrida aan de hand van Nietzsche laat zien, is 

watt aan de oppositie van de twee principes vooraf gaat: "Aan gene zijde 

vann de oppositie, de differEntie [différance] en het ritme. Aan gene zijde 

vann een gene zijde waarvan de streep zou moeten verdelen, dat wil zeg-

genn entiteiten in oppositie zou moeten brengen, aan gene zijde van een 

genee zijde van de oppositie, voorbij de oppositie, ritme"59 Di t ritme moet 

566 Derrida, D'un ton apocaljptique, 53: "Maar ik ben er zeker van dat kan worden 
gedemonstreerd,, dat ieder discours dat enigszins is georganiseerd, zich aan beide kanten 
bevindt,, of pretendeert zich aan beide kanten te bevinden, afwisselend of tegelijkertijd, 
zelfss wanneer deze plaatsing niets uitput, zich niet beweegt rond rondom de plaats en het 
gehoudenn vertoog. En deze inadequatie, die zelf gelimiteerd is, markeert ongetwijfeld de 
grootstee moeilijkheid, leder van ons is de mystagoog en de Aufklarer van een ander." Cursief 
toegevoegd. . 
577 Zie wat betreft deze substitutie Derrida, "La différance," in Marges, 13, 28. 
588 Derrida, "Sept: post-scriptum," in La carte postale, 413-37. 
599 Ibid., 435. Cursief toegevoegd. Derrida spreekt elders over een vergelijkbaar spoor in het 
denkenn als een "schommeling [oscillation]." Cf. "Foi et savoir: Les Deux Sources de la 
'religion'' aux limites de la simple raison," in Jacques Derrida et Gianni Vattimo (eds.), LM 
ReligionReligion (Paris: Seuil, 1996), door Herman Note en J.M.M de Valk vertaald als "Geloof en 
weten,""  in Goden de godsdienst: Gesprekken op Capri (Kampen - Kapellen: Kok Agora/Pelck-
mans,, 1997), 34. De wijze waarop Derrida over de différance spreekt, doet ook Geoffrey 

210 0 



Hoofdstukk 8 

evenwell  begrepen worden als een reeds ontregeld of verstimmt ritme. In 
eenn voetnoot bij deze passage verwijst Derrida naar Glas, "waar alles 
wordtt geregeld door een 'hortend' ritme, tussen 'hinken [boiter]% en 'wan-
kelenn [c/ocher].'"60 In de serie van "non-synonieme substituties" is met an-
deree woorden een lokale verbintenis actief die de différance lieert aan de 
muzikaliteitt van de (ontstemde) toon en het (hortende) ritme, of van de 
ontstemmingg in de stemming. Het muzikale is hier niet het ritme of de 
toonn als object van het musicologisch discours, maar een spoor dat zich 
inn een dergelijk discours of in de klankervaring van muziek trekt. Als 
zodanigg laat het zich niet reduceren tot de oppositionele termen waar-
meee een dergelijk discours, of dergelijke ervaring, kan worden gearticu-
leerd.61 1 

Tott slot dient nog de vraag te worden beantwoord in hoeverre met 
dezee met muziek associeerbare "non-synomieme substituties" van de dif-
féranceférance ook het musïcosacra/e of sacromuzikale in beeld is gebracht. Het is 
dee vraag of de stemmingen, ontstemmingen, bestemmingen en verstem-
mingenn van Heidegger en Derrida religieus moeten (of kunnen) worden 
opgevat.. En vervolgens op welke wijze zou kunnen worden vastgesteld 
off  een bepaalde muziek zich verhoudt tot de toon, tonaliteit of ritmiek die 
bijj  deze denkers het discours (en bij uitbreiding, het muzikale discours), 
"bepaaltt \be-stimmi\." Dat zijn buitengewoon moeilijke vragen. In hoe-
verree duidt Derrida's associatie van de "voorname toon" met het apoca-
lyptischee op een dynamiek van openbaring? Of moet bij ieder spreken 
overr openbaring, zoals Derrida lijk t te suggereren, juist de teleurstelling, 
dee "apocalyps van de apocalyps" gedacht worden?62 Heeft muziek in dit 
verband,, als medium dat traditioneel met een bepaalde onbepaaldheid 

Benningtonn zich afvragen of deze term niet vaak als ritme begrepen moet worden. Zie Ben-
nington,, "Derridabase," 'm Jacques Derrida, 80. 
600 Derrida, "Sept: post-scriptum," 435n7. Een andere vindplaats van het thema ritme wordt 
doorr Derrida gegeven in dezelfde noot: "La double séance," uit La Dissemination (Paris: 
Seuil,, 1972). 
611 Voor een bespreking van deze thematiek in verband met de notatie van muziek (in het 
bijzonderr van Uvrt d'orgue van Olivier Messiaen) verwijs ik naar mijn doctoraalscriptie, Het 
ritmeritme van de partituur: Messiaen, Derrida en het au-dela van Livre d'orgue (Universiteit van Am-
sterdam,, 1996). 
622 Derrida, D'un ton apocalyptique, 95-96. Cursief toegevoegd. 
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wordtt geassocieerd, een privilege? Marie-Louise Mallet, in een op Derri-

daa gebaseerde reflectie over muziek en de Naam: 

Muziekk zegt 'niets,' benoemt iets noch iemand, zelfs niet haar auteur, 2egt 
nochh Wat, noch Wie. Wellicht probeert zij iets anders dan iets te zeggen. Moet 
menn daaruit concluderen dat zij dat gene zijde van het wezen probeert te zeg-
gen,, dat gene zijde van het Zijn, die God zonder naam probeert te noemen, 
enn dat zij dus lijk t op de negatieve theologie? Of moet men proberen dit iets 
andersanders dan iets anders te denken, en ook dat wat de naam van God kan noe-
men?63 3 

Dee afstand tot Heidegger (en met hem, Kant en Levinas) lijk t hoe dan 

ookk duidelijk. Derrida tracht Heideggers oriëntatie op de horizon van 

eenn Grundton te deconstrueren. Het behoud van een dergelijke horizon 

zouu geïnterpreteerd kunnen worden als een verwijzing naar een metafy-

sicaa van de aanwezigheid. Heidegger tracht onder zijn denken een bour-

don-toondon-toon aan te houden, die met zijn grondtoon en resonanties het den-

kenn bepaalt \be-stimmf\.M Wie bespeelt in dit verband de luit? Is het de 

God,, zijn het de goden? Is de Stimmung wellicht het huis van de goden? 

Iss er überhaupt een weteen dat moet worden verondersteld? Derrida geeft 

mett zijn instrument van de Verstimmung te denken over de wijze waarop 

dee figuren die traditioneel, in de metafysica en in de theologie, met het 

denkenn van de grond of de godheid, met dat van de muziek en het sa-

cralee zijn verbonden, moeten worden her-dacht. In verband met deze 

taakk zal ik, ter besluit van Deel II , terugkeren naar Augustinus, om aan 

dee hand van een recente lezing van diens belijdenissen, het "andere" den-

kenn van het muzikale "iets anders dan iets" (dat tevens een andere theo-

logischee taal aankondigt dan die gebaseerd op een metafysica van het te-

ken),, op het spoor te komen. 

633 Mallet, "La musique et Ie Nom," in Le passage des frontièrts, 524-25. 
644 Er zij hier aan herinnerd dat de bourdon-toon geldt als een stijlkenmerk van bepaalde 
Westersee en Oosterse religieuze muzieken. 
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8.22 'Lyotard, Augustinus en de toon van bet absolute 

Augustinuss heeft zoals gezien een muziektheologie ontwikkeld die net 
alss die van Thomas en anderen (zij het in veel mindere mate), muziek 
aann het woord onderwerpt. Hij heeft echter ook iets gezien dat voor het 
christendomm zeer belangrijk is, maar zich onttrekt aan het woord: datge-
nee wat met Kierkegaard het demonische van muziek kan worden ge-
noemdd (of zelfs muziek als "het demonische").65 In deze paragraaf zal ik 
aann de hand van Lyotards lezing van de Belijdenissen in La Confession 
d'Augustind'Augustin laten zien, dat deze "demonische" kracht constitutiefis voor het 
theologischee discours, en dat muziek en het muzikale in dit verband gel-
denn als geprivilegieerde referenties.66 Opnieuw zal er sprake zijn van 
toonn en ritme, die nu echter, door Lyotard, specifieker worden beschre-
venn dan door Heidegger of Derrida (voor wie de toon en het ritme 
voorall  figuren van de taal en voor het denken blijven). En opnieuw zal 
dee vraag overheersen naar de presentie van het absolute, zowel in de 
tekstt als in de ervaring - twee figuren die bij Lyotard convergeren. Het 
sleutelmomentt ligt hierbij in Lyotards analyse van het libidinale. Het libi-
dinalee zou, aldus Lyotards lezing van Augustinus, de grootste concurrent 
zijnn van het goddelijke. Zoals eerder gezien, komt dit bij uitstek naar 
vorenn in de genietingen van muziek. Muziek is, zo zal ik argumenteren, 
zelfss het geprivilegieerde voorbeeld van wat Lyotard Augustinus laat 
zeggen:: zij impliceert (de mogelijkheid van) een excitatie van het lichaam 
diee zich niet eenduidig laat beschrijven als hetzij religieus (als een aan-
rakingg door het goddelijke), hetzij sexueel of libidinaal. De tekst van 
Lyotardd breidt op deze wijze de aporetiek van de muzikale ervaring uit 
naarr het domein van het theologische, in het bijzonder het confessionele 
schrijven. . 

6565 Kierkegaard, Soren. Enten/Eller, door Jan Marquart Scholtz vertaald als Of/Of 
(Amsterdam:: Boom, 2000), 75. 
666 Jean-Fran^ois Lyotard, La Confession d'Augustin (Paris: Galilée, 1998), door Chris Doude 
vann Troostwijk en Frans van Peperstraten vertaald als Augustinus' belijdenis (Baarn: Kok 
Agora,, 1999). 

213 3 



Deell  II 

Lyotardss postume en onvoltooide essay over de Belijdenissen opent met 
eenn citaat dat Augustinus' God in het gehoor brengt: "Gij roept, 
schreeuwt,, gij hebt mijn doofheid doorbroken."67 Hoewel het citaat van 
eenn verwijzing naar de Belijdenissen is voorzien, is het niet geheel duidelijk 
omm wiens woorden nu het precies gaat. In formele zin heeft Lyotard 
zichh namelijk, door aanhalingstekens achterwege te laten, de woorden 
vann Augustinus eigen gemaakt. De aandacht verplaatst zich hierdoor 
directt van Augustinus naar Lyotard, of naar de spanning tussen beide. 
Augustinuss lijk t ervan overtuigd dat hij zijn God heeft horen schreeu-
wen,, maar geldt dat ook voor Lyotard? Is het aannemelijk dat deze 
filosoof,, deze verkondiger van de postmoderniteit, een schreeuw heeft 
gehoordd die hij thuisbrengt als het auditieve spoor van God? Is er een 
manierr waarop het denken van Lyotard deze inbreuk op (of "verkrach-
ting""  van) het oor thuis kan brengen als een religieuze ervaring? Hoe 
maaktt zijn denken een dergelijke "schending van het vlees" en een der-
gelijkk spoor van het absolute überhaupt denkbaar?68 

Lyotardd positioneert de thematiek van een aanraking door het absolu-
te,, noodzakelijk binnen de dualiteiten van het voorstellende denken. De 
aanrakingg is een figuur van (en voor) de geest of animus, een verzamel-
termm voor "alles wat het mogelijk maakt voorstellingen te hebben."69 Dit 
vermogenn vooronderstelt echter een geheel andere dimensie, die zich 
aann dit voorstellen als zodanig onttrekt: de anima. Hoewel Augustinus, 
diee deze termen eveneens hanteert, beide naar de ziel laat verwijzen, kan 
hett onderscheid tussen beide aldus worden beschreven: "in het alge-
meenn is anima de ziel in al haar funkties (ook bijvoorbeeld de vegetatie-
ve),, terwijl animus de denkende ziel of de geest is."70 Doude van 
Troostwijkk legt het verschil tussen deze termen op een meer kantiaanse 
wijzee als volgt uit: 

Ibid.,, 15. Ik maak hieronder dankbaar gebruik van het verhelderende nawoord dat Chris 
Doudee van Troostwijk aan de vertaling van Lyotard heeft toegevoegd, "Augustinus aan 
zee:: Absolute taal en temporaliteit in Lyotards lezing van de Belijdenissen." Ibid., 103-38. 
688 Dit citaat en het vorige: ibid., 17. 
699 Ibid., 116. 
700 Rein Ferwerda, in de inleiding bij zijn vertaling van Augustinus' De beata vita (Baarn -
Kapellen:: Agora/Pelckmans, 1999), 34. 
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Dee animus draagt zorg voor objectieve werkelijkheidsconstitutie. Impressies 
krijgenn vorm en betekenis en worden gelokaliseerd in een herkenbare wereld. 
Maarr niet alleen voor wat dingen zijn, ook voor het dat, voor het 'er zijn' van 
dee dingen, is een vermogen vereist. Impressies vooronderstellen ontvankelijk-
heid.. Voorafgaand aan de boekstaving van de impressies in animus' represen-
terendee registers, is er de anima, de gevoeligheid voor de naakte existentie. Het 
'err zijn,' het dat van de dingen, wordt niet afgeleid uit of ondergebracht in 
voorstellingskaders.. Het doet zich slechts voelen in het hier en nu, als actuali-
teit.. De primaire aanwezigheid wordt gesignaleerd door een vermogen dat te 
onderscheidenn valt van de representerende animus zonder er los van te staan. 
Dee anima is niet meer dan het slechts in de actualiteit van de impressie {affectie) 
bestaandee gevoel (affectus).7i 

Augustinuss spreekt niet alleen over de aanwezigheid van God in zijn ge-

hoor,, maar ook in alle andere zintuigen. Het is een "vijfvoudige bestor-

ming""  die het subject ondergaat als een penetratie, een verkrachting. 

Waaromm deze termen? Omdat, zo laat Lyotard bij Augustinus zien, het 

goddelijkee met geweld binnendringt in de mens: "Zij n innerlijkheid hebt 

gijj  verkeerd in zijn buitenkant door uw eigen buitenkant erin binnen te 

leiden.. En die hem te buiten gaande uitwendigheid, die als de uwe voor-

taann in hem gekerfd is, maakt gij tot uw heilige der heiligen: penetrale 

meum,meum, uw heiligdom in mij [.. . ] . " 7 2 Het absolute breekt met geweld door 

dee aisthetische kaders die de animus constitueren, als 'iets' dat zich onttrekt 

aann ruimte, tijd en synthese, en vestigt zich innerlijker dan de mens tot 

zichzelff  is (intimior intimo meó).n Hier spreekt de anima, de ziel die door 

dee verhevene tot partner is genomen. "Het absoluut relatieloze absolute, 

buitenn ruimte en tijd, ja zo absoluut ver weg - warempel, voor het ogen-

blikk is 't gevestigd in het meest intieme. Omvergeworpen worden de 

711 Lyotard, Augustinus' belijdenis, 117-18. Cf. Lyotard, "Anima minima," in Moralités 
postmodemes,postmodemes, door Ineke van der Burg vertaald als Postmoderne fabels (Kampen: Kok Agora, 
1996),, 147: "De anima bestaat alleen maar als aangedaan. [...] Deze ziel is niets dan het 
ontwakenn van het affectieve vermogen, en dit vermogen blijkt ongebruikt als zoiets ont-
breektt als een timbre, een kleur, een geur, wanneer er geen zintuiglijke belevenis is die het 
prikkelt.. Deze ziel raakt niet zichzelf: alleen het andere raakt haar, 'van buitenaf.' [...] De 
animaanima bestaat enkel onder dwang." 
722 Lyotard, Augustinus' belijdenis, 16-17. 
733 Ibid., 22. 

215 5 



Deell  II 

grensbepalingen,, die gebrekkigheden van de geest: bu i ten/b innen, 

voor/na."744 De goddelijke aanraking: voor zover zij door Lyotard wordt 

gedacht,, speelt zij zich af op het niveau van de anima. 

Opp dit niveau bestaan slechts actualiteit en singulariteit. De "innerlijke 

mens,""  de anima, die "geen mens is en geen innerlijk, die vrouw en man 

is,, een buiten in een binnen," wordt in de ontmoeting met de Ander ge-

schamptt (de affectie). De anima is van deze aanraking geen getuige, omdat 

hett aan de objectiverende voorwaarden voor een getuigenis [animus: tijd-

ruimte,, geheugen, synthese, etc.) ontbreekt. "Hi j legt geen getuigenis af, 

hijj  is het getuigenis. Hij is gezicht, reuk, gehoor, smaak, en tastzin; ver-

krachtt en van gedaante veranderd. Dat er ooit eens geslagen is, daarvan 

mogenn een wond, een kneuzing, een litteken getuigen; ze zijn er de me-

chanischee effecten van."75 Er is, zoals geciteerd, "het slechts in de ac-

tualiteitt van de impressie (affectid) bestaande gevoel {affectus)" niet de her-

haalbaree retentie of archivering ervan.76 Toch staat volgens Lyotard deze 

singulieree affectio niet los van de animus. Weliswaar is een directe herinne-

ringg of herhaling van het singuliere niet mogelijk, er zijn wel sporen van 

dee aanraking door de Ander in de geest. Een van de figuren waaronder 

Lyotardd dergelijke sporen thematiseert is die van de barst. Deze door-

breektt voortdurend de opposities waarmee de geest zijn zaken op orde 

houdt: : 

[...]]  zigzaggend doorklieft een barst alles wat zich aan de schriftuur aanbiedt, 
enn dat tot grote teleurstelling van animus, waarvan de binaire duidelijkheid 
wordtt vernederd. Deze splijting heeft geen plaats, geen tijd. Het hier-en-nu, 
dee tijdsduur, de plaatsen, de levens, het ik, gebarsten dienen ze zich aan, of 
veeleer:: ze barsten zonder ophouden. Overal breekt het veld der werkelijk-
heid,, het discours incluis. Het versplintert gelijk een glas onder een hamer-
slag.77 7 

744 Ibid., 57. 
755 Ibid., 20. 
766 Ibid., 41-42: "[...] zo onthoudt het bewuste geheugen van de ontmoeting hoogstens een 
episodee die gekuist is van die formidabele emotie die vlees en ziel van gedaante doet ver-
anderen." " 
777 Ibid., 54. 
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Hett absolute is aanwezig, noch afwezig, maar "kerft zijn aanwezigheid in 
alss de ondiepe vore van zijn afwezigheid."78 Welke gedaanten kan deze 
barstt aannemen? Lyotard traceert de barst op verschillende plaatsen in 
hett discours van de Belijdenissen: in de grondeloosheid van het geheugen, 
inn de topologie van de innerlijkheid, in uitgebreidheid van de tijd {disten-
tio),tio), in de gewoonten van het lichaam. Het draait steeds om een onredu-
ceerbaarr geschil: een "scheefzitten [dissideo]" een "verstrooiing [dissipa-
tió\,"tió\," of met een licht ontvlambare reeks: "[cjonversie, reversie, inversie, 
perversie."799 Doude van Troostwijk vat de indirecte relaties tussen de 
actualiteitt van de anima en de syntheses van de animus samen onder twee 
gezichtspunten.800 Het eerste is libidinaah "De anima rouwt om het verlies 
vann het actuele 'ding' waardoor ze in een syncopisch moment geraakt 
werd.. Wat rest van die ontmoeting is geen herinnering in de strikte zin 
dess woords, maar een 'deceptie.' [...] De anima draagt dit deceptiegevoel, 
dee rouw, ook voor de animus. Een verlangen {libido) van het 'ding' nestelt 
zichh in het subject." Het tweede is ontologisch. Lyotard: "Slechts door 
nergenss te zijn is het object er, het gaat voorbij en wat de bijnaam 
'tegenwoordigee tijd' heeft gekregen is slechts de minieme flit s die het 
raakvlakk tussen twee wolken van inexistentie, tussen het nog niet en het 
niett meer, doorklieft."81 

Hett begint echter al spoedig met verwijzingen naar muziek. De aange-
danee ziel schreeuwt het volgens Lyotard niet uit onder het geweld van 
dee verkrachting, maar psalmodieert. "In een recitatief, een Sprechgesang, 
zett het de stormaanvallen [van het absolute, svm] op rijm en ritme."82 

Dee animus breekt met andere woorden niet los in het meiisme van de 
waanzin,, maar belichaamt het getuigenis van anima alss de minimale in-
flectiee van de psalmodie.83 Ook in de tekst van de Belijdenissen signaleert 
Lyotardd een dergelijk doorbreken van de actualiteit en singulariteit van 

788 Ibid., 61. 
799 Respectievelijk 43 en 21. 
800 Ibid., 122-23. 
811 Ibid., 40. 
822 Ibid., 17. 
833 Wat de waanzin, het melisme en de schreeuw betreft: cf. Joke Dame, Het Ringend lichaam: 
betekenissenbetekenissen van de stem in Westerse vocale muziek (Kampen: Kok Agora, 1994). 
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animaanima als het muzikale. In een eerder geciteerde passage zegt hij over de-

zee tekst: "Meer nog dan een vertelling en meditatie, is het werk mélos, een 

gedichtt waarin de snaar van de onrust en die van de rust, de snaar van 

dee dood en die van het echte leven, van de vraag en van het antwoord 

hunn assonante en dissonante trillingen uitzenden naar het adres van het 

Absolute.""  De barsten in het logisch-discursieve discours van de auto-

biografiee zijn momenten waarin de tekst een partituur wordt, dat wil 

zeggen:: momenten waarin de beschrijving van de levensloop wijk t voor 

eenn performatieve opwekking (in anagogische of mystagogische zin) tot 

hett absolute. "De 'wanorde' in de argumentatie en de dissonantie van 

vragenn waarop vervolgens weer met vragen wordt 'geantwoord/ moet 

menn opvatten als muziek. De ziel poogt die muziek af te stemmen op de 

harmoniee van het ongewilde goddelijke willen, poogt daaraan aldus hul-

dee te brengen."84 Augustinus zou volgens Lyotard met deze "cryptogra-

fie"fie"  een poging willen doen "het schaars optredende gevoel van naakte 

existentiee {sentiment d'exister)" zo te benaderen, dat ook voor de lezer 

even,, als in een syncope, iets van de "primaliteit" voelbaar wordt.85 

Dee muzikale thematiek die Lyotard in deze tekst aanroert, sluit aan bij 

zijnn uitlatingen over muziek elders. De verbindende schakel is in dit ge-

vall  het gebruik van de notie van de toon. Zo stelt hij dat de "toon" van 

dee Belijdenissen die is van de aanroeping (invocatio), en blijk t de aanroeping 

tee zijn verbonden met een uitgebreid netwerk van muzikale beelden. 

Luisterr naar het volgende crescendo: 

Dee toon van de invocatie is die van de laudatio, van de lofprijzing die door het 
werkk aan zijn eigenlijke auteur wordt gericht. De toon is gegeven met het rit-
mee van de Psalmen, waaruit overvloedig wordt geciteerd in de herhaaldelijk 
terugkerendee invocaties. De psalm is een gezang van lofprijzing, gezongen 
onderr de begeleiding van een harp. De harp is het instrument van de leidraad 
enn Augustinus lijk t op de psalmist, op de bespeler der snaren waarvan de tril-
lingg de stem des Heren aanroept. De psalm verheft zich, ontheft het werk aan 

844 Dit citaat en het voorgaande: Lyotard, Augustinus' belijdenis, 68-69. Zie voor het volledige 
citaatt hoofdstuk II-5.4. Cf. Lyotard, ibid., 19: "Om zich af te stemmen op de trillingen der 
inconsistentie,, voegt de stilus van Augustinus zich naar de timbres, de assonanties en disso-
nanties,, de ritmes van de poëzie." 
855 Doude van Troostwijk, in ibid., 136. 
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zijnn immanentie, heft er de innerlijke transcendentie uit op, die dieper verbor-

genn is dan het werk zelf vermag te tonen. De invocatie is een lofprijzing, en 

dee lofprijzing een melodie.86 

Dee mu2ikale beeldspraak in dit citaat, en in de paragraaf waar dit citaat 
aann is ontleend, is complex. Wat zegt Lyotard hierin precies? Augustinus 
iss de psalmist: hij zingt de psalm, die volgens Lyotard een lofprijzing is, 
enn een melodie. Augustinus bespeelt de snaren, dat wil zeggen: hij zingt 
(stembanden,, cordes vocales). Hij zingt God lof, en roept Hem daarmee 
aann (invocatie), in de hoop dat Zijn stem in Augustinus' stem komt spre-
ken.877 Deze zang ("mijn toon") wordt echter georiënteerd door een an-
deree toon ("de toon"). Dat is de toon die door de ouverture of introïtus van 
hett werk wordt gezet. Deze toon is volgens Lyotard een "leitmotiv, een 
leidraad,""  en de leidraad wordt voortgebracht door het instrument van 
dee leidraad, de harp. Ook deze wordt bespeeld door Augustinus, de "be-
spelerspeler der snaren." De toon van de harp houdt "mijn toon" onophoude-
lij kk "bij de les van uw alwetendheid."88 Wat is dit precies voor een won-
derbaarlijkee toon? Het is in elk geval een toon die Augustinus de weg 
naarr God wijst, een heilige toon. Deze toon kan, binnen het denken van 
Lyotard,, geen andere toon zijn dan die van het "timbre" of de "stridence": 
dee toon van het absolute. Dit is niet de fenomenologiseerbare of 
esthetischee toon van de harp, maar een nuance. Doude van Troostwijk: 

Gezochtt wordt [in de Belijdenissen] naar een singulier moment, naar het zich 
aann iedere vorm van herhaling onttrekkende. Het is de 'toon van het absolute' 
diee de muziek en de belijdenis maakt. Niet de aisthetisch-fenomenologische toon 

866 Ibid., 67-70: 68. 
877 Ibid., 67. 
888 Uitgaande van het idee dat het hier om een enkelvoudige, en aangehouden toon gaat 
(hetgeenn is vereist voor het afstemmen van "mijn toon"), lijk t hierbij te kunnen worden 
gedachtt aan een bourdorttoon. Het afstemmen op een bourdon speelt een centrale rol in de 
Indiasee klassieke muziek, waar vrijwel al het zingen en spelen wordt afgestemd op de toon 
off  het toonspectrum van de tampura. Ook het idee van een "witte ruis" (zie onder) die alle 
frasenn tegelijk vertegenwoordigt, stemt overeen met de Indiase opvatting, bijvoorbeeld ge-
vondenn in de dbrupad-school van de Dagars, dat in de klank van de tampura alle raga's en 
allee uitvoeringen reeds besloten liggen. Ook in fysisch opzicht kan de resonantie van de 
tampuratampura in haar hoogste regionen worden beschouwd als een dergelijke witte ruis. 
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diee te vangen is in empirische kaders, noch de esthetische toon die de vormelij-

kee wegen van het gevoel volgt. De toon waarover Lyotard het heeft is 'tim-

bre,'' singuliere kleuring van het klankmateriaal, of 'stridence,1 nauwelijks waar-

neembare,, schrille tonaliteit.89 

Hett is volgens Lyotard het "timbre der vroomheid," dat klinkt in het 

psalmgezang.900 Maar had hij niet eerder al over de nuance en het timbre 

geschreven?? In "Dieu et la marionette," bijvoorbeeld.91 In dit essay legt 

Lyotardd de figuren van de goddelijke Ander, de dood en de toon van het 

absolutee (of de absolute toon) naast elkaar. Het valt op dat voor elk de 

bekendee epicureïsche formule kan gelden: als ik er ben, is x er niet, en 

alss x er is, ben ik er niet.92 De vraag of dit een identificatie betekent van 

899 Ibid., 134-35. Merk op dat in deze lectuur het musicosacrale of sacromuzikale niet wordt 
gelokaliseerdd in de idealiteit (bijv. van de numeri), maar in de materialiteit. Lyotard lijk t 
hiermeee de antropologie van Augustinus binnenste buiten te keren. In boek 9 en 10 van 
DeDe Trinitate hanteert Augustinus een verdeling van de mens in drieën: mens, animus en anima. 
Daarr is de anima, conform de "uiterlijke mens" van Paulus (cf. 2 Cor 4, 16), de laagste 
tredee van de ziel; de ontmoeting met God wordt niet hier, maar in de hogere geestelijke re-
gionenn gezocht (met name in de mens). Lyotard leest in de Confessiones het failliet van een 
dergelijkk spiritualisme; Augustinus zou er juist in te kennen geven dat veeleer de anima 
doorr het goddelijke wordt aangeraakt. Cf. Augustinus, De Trinitate, IX, 11, 16; X, 4, 6. 
Allann D. Fitzgerald (gen. ed.), Augustine through the Ages Ages (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 
807ff.. Mary T. Clark, "De Trinitate," in Eleonore Stump and Norman Kretzmann (eds.), 
TheThe Cambridge Companion to Augustine (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 97. 
Ziee voor een systematisch overzicht van Augustinus' voorstelling van de ziel Gilson, 
IntroductionIntroduction a l'étude de saint Augustin, 56nl. 
Dezee tegendraadse interpretatie biedt mogelijkheden voor een herinterpretatie van het 
zesdee boek van De musica. Zo betoogt Adolf Nowak dat dit zesde boek moet worden 
gezienn als één van de sleutelteksten in de ontwikkeling van Augustinus' "introspectieve 
bewustzijnswaarneming,""  die onder meer de weg zou hebben bereid voor de getalsmatige 
enn introspectieve oriëntatie van Descartes' Musica Compendium (cf. sectie "De numero vel 
temporee in sonis observando"). Lyotards lectuur van de Confessiones suggereert echter een 
interpretatiee die zich niet zozeer concentreert op het getal, alswel op de positie van het 
zinnelijkee en de affectio in De musica. "ZAC hierover hoofdstuk II-5.4. Adolf Nowak, "Die 
'numerii  judiciales' des Augustinus und ihre musiktheoretische Bedeutung," in Archivfür 
Musikwissenschaft,Musikwissenschaft, XXXII . Jahrgang (1975), 196-207: 205-207. 
900 Lyotard, Augustinus' belijdenis, 83. 
911 Jean-Francois Lyotard, "Dieu et la marionette," in Uinhumain: Causeries sur Ie temps (Paris: 
Galilee,, 1988), 165-76. 
922 Ibid., 169. 
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dee absolute alteriteiten van de toon - de dood en God - laat Lyotard on-
beantwoord.. Het gaat hem in eerste instantie om een gelijkenis tussen 
hett goddelijke (of meer nauwkeurig "oneindige goddelijke gratie") en 
eenn zekere mechaniciteit, die bij uitstek tot uiting zou komen in de muzi-
kalee nuance.93 

Omm deze nuance te lokaliseren bewandelt Lyotard opnieuw de weg 
vann de delokalisatie, het onttrekken van het esthetische aan de vormen 
vann ruimte (en tijd).94 Hij construeert hiertoe een oppositie tussen ener-
zijdss de logica van de identieke herhaling, die het begrip van muziek in 
termenn van synthese, vorm en identiteit mogelijk maakt, en anderzijds 
eenn logica van de analogie, die juist afziet van iedere conceptualiteit. Het 
verschill  tussen beide loopt, aldus Lyotard, parallel met het traditionele 
onderscheidd tussen respectievelijk vorm en materie, of bij Kant, tussen 
dee cognitieve finaliteit van het verstand (kennis) en de finaliteit zonder 
conceptt van de verbeelding (het schone). Dit onderscheid, echter, wordt 
ondermijndd door datgene wat Lyotard "timbre" noemt, "of liever, de 
nuancee van een geluid of een groep geluiden."95 Deze nuance is singulier 
inn de meest radicale zin van het woord: het onttrekt zich niet alleen aan 
dee vorm (de parametrische synthese), maar aan iedere door de aisthesis 
(ruimtee en tijd) geconditioneerde opvatting van materie. De nuance die 
Lyotardd beoogt, onttrekt zich aan iedere herhaling. Het is de niet-
anticipeerbare,, niet-vergelijkbare, niet-noteerbare, niet-registreerbare en 
niet-herinnerbaree uniciteit van wat klinkt in de absolute (want van al het 
anderee onthechte) actualiteit. Hoeveel repetities er ook aan een muziek-
werkk worden besteed: de eenmaligheid van de uitvoering tijdens het 
concertt kan volgens Lyotard niet worden voorbereid. Het is met deze 
nuancee dan strikt genomen als met de dood: zij sluit in principe het sub-
jectt met zijn synthetische vermogens uit. Wanneer de nuance er is, ben 
ikk er niet, en vice versa: "[w]ant indien de zuivere materie van het geluid, 
zijnn nuance, tot het subject doordringt, is de prijs die zij daarvoor betaalt 

933 Ibid., 175. 
944 Voor alle duidelijkheid: de dimensie (zonder dimensie) van de anima brengt Lyotard in 
"Animaa minima" in verband met het esthetische. Cf. ibid., 147: "De esthetische conditie is 
dee onderwerping [van de anima, svm] aan het aisthèton [...]." 
955 Lyotard, "Dieu et la marionette," 167. 
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hett overtreffen, of 'ondertreffen,' van zijn synthetische vermogens. Wel-
lichtt is dat een (weliswaar negatieve) definitie van de materie: dat wat de 
geestt breekt."96 

Lyotardd wil de soep echter ook weer niet zo heet eten. Hij denkt dat 
err manieren bestaan waarop de materie, zij het niet op een eenvoudige 
off  eenduidige manier, de "weerstand" van de geest en zijn vormen door-
breekt.977 Zijn het de barsten die hij signaleert in de tekst van Augus-
tinus?? Het lijk t er wel op. Het is deze keer Ernst Bloch wiens pen de 
aandachtt van Lyotard trekt.98 Wat doorbreekt bij Bloch, zo stelt hij, is 
niett esthetisch van aard, maar ethisch of "'spiritueel.'" Maar de structuur 
iss dezelfde: de pen zoekt naar datgene wat "niet ingeschreven" is, en dat 
geldtt volgens Lyotard voor het schrijven in het algemeen - ook voor het 
schrijvenn van muziek.99 Hoe zou de radicale alteriteit van de materie nu 
doorr het scherm van de geest kunnen breken? In een eerder citaat zijn 
dee twee modellen reeds ter sprake gekomen: de nuance kan de syntheti-
schee vermogens van het subject overtreffen of "'ondertreffen.'" In het 
eerstee geval gaat het om de gedachte dat het oor (muziek blijf t de 
leidraadd van deze tekst) getroffen kan worden door een klank die het re-
sultaatt is van een excessieve synthese. Lyotard stelt zich deze klank voor 
alss de klank die de god van Leibniz hoort: alle mogelijke klanken van 
dezee en van andere werelden gecondenseerd in een enkel, tijdloos "ak-
koord.""  Een soort harmonie der sferen, of, in modernere termen, een 
oerklankk (een "witte ruis," "verschrikkelijk voor onze menselijk oren") 
diee na een denkbeeldige Big Bang uiteen vliegt tot een tijdruimte waarin 
muzikalee objecten (toonhoogten, melodieën, harmonieën, etc.) tot stand 
kunnenn komen.100 Lyotard verbindt dit idee met een muziek (hij noemt 
geenn werken of componisten) waarin de noodzaak van materiële "reso-

966 Ibid., 168-69. 
977 Cf. Lyotard, "Anima minima," 152. 
988 Ernst Bloch, Spurtn (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969). 
999 Lyotard, "Dieu et la marionette," 170. 
1000 Op vergelijkbare wijze stelt Cicero in zijn "Droom van Scipio" (in De republica, VI , 19) 
datt wij doof zijn geworden door het grote geluid dat wordt geproduceerd door de sferen, 
enn dat we middels muziek dit geluid weer kunnen gaan horen. 
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nantiee en consonantie" de gelegenheid biedt voor het "groots vertoon" 
vann het vermogen tot synthese.101 

Inn het tweede geval gaat het niet om een hyper-, maar om een hypo-
synthetischee klank. Wat het oor nu treft is niet overmatig complex, maar 
juistt overmatig enkelvoudig. Het "'ondertreffen'" van de synthese legt 
Lyotardd uit met verwijzing naar Kant. De overeenkomst met de anima, 
diee in Augustinus' belijdenis wordt aangeraakt door de absolute Ander 
(off  door het 'ding' - wie zal het zeggen?) is hier groot. Stel nu, zo re-
deneertt Lyotard, dat het subject slechts een enkele oscillatie per keer 
ontvangt.. "Het hoort slechts een golf, en het weet niet dat het slechts 
eenn golf is." Het wordt aangeraakt op een mechanische wijze, zoals de 
enee biljartbal de andere raakt, en houdt zelfs geen herinnering vast aan 
diee aanraking (voor een herinnering zou het synthetische instrument van 
dee retentie nodig zijn waaraan het beschreven gebeuren zich juist ont-
trekt).. Ook al volgt er een tweede aanraking, er ontstaat geen intuïtie 
(Anschauung),(Anschauung), geen synthese hoe primair dan ook. En dus ook geen mu-
ziek,, want dat vereist een associatie van meerdere elementen. Wat zou 
er,, zo vraagt Lyotard zich af, in de flits van deze aanraking te horen zijn? 
Hett "timbre" of de "nuance," voor te stellen als een "absolute klank-
wolk,, zonder enige relatie met welke andere dan ook." Wat hier klinkt is 
dee 'toon van het absolute' of de absolute toon, die aan iedere herinne-
ring,, anticipatie, toeëigening, zingeving, etc. 'vooraf gaat. Kon het eerste 
gevall  nog geassocieerd worden met een muziek die een "groots vertoon" 
vann synthetische vermogens weerspiegelt, hier past een muziek die die-
zelfdee vermogens confronteert met hun tekort, namelijk "[h]et onver-
mogenn om een materieel moment vast te houden, de pijn van een on-
mogelijkee heiligheid."102 In beide modellen gaat het om een spoor dat 
zichh doet voelen als een subliem je ne sais quoi dat de luisteraar in verbin-

1011 Een voorbeeld van een dergelijke muziek kan worden gevonden in het streng-
orthodoxee serialisme van de jaren-'50. 
mm Lyotard, "Dieu et la marionette," 176. Hierbij kan worden gedacht aan sommige 
liminakk klanken van Luigi Nono. Cf. Gerard Broers, "Nono's kwartet: 'Fragmente - Stille, 
ann Diotima,"' in Muziek en wetenschap, volume IV, number II I (1993), 297-308: 305. 
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dingg stelt met een radicale (overtreffende, dan wel 'ondertreffende*) alte-
riteit.103 3 

Doordatt de nuance in zuivere zin zich aan de activiteit van de animus 
onttrekt,, is het spoor van zijn doorbraak in het bewustzijn niet geheel te 
volgen.. Het verbaast dan ook niet dat Lyotard de muziek waarin deze 
doorbraakk plaats zou vinden, slechts negatief uitlegt, namelijk aan de 
handd van de indruk die het synthetische vermogen in (of in spiegeling 
met)) de muziek geeft. In het eerste geval is deze indruk affirmatief, 
"groots""  zoals in het kantiaanse sublieme. In het tweede geval is zij ont-
kennendd en pijnlijk . Het zal echter voor altijd de vraag blijven of het wel 
dee materiële nuance van de muziek was (en welke nuance?) die dit effect 
tott gevolg heeft gehad. Aangezien het singuliere volgens Lyotard niet 
rechtstreekss kan worden waargenomen, maar louter indirect kan worden 
'getraceerd,'' lijk t dit herleidingsprobleem onoverkomelijk. De luisteraar 
wordtt zonder twijfel getroffen, maar door wat, dat weet hij niet. Dit 
betekentt ook, dat het privilege dat Lyotard hier aan een bepaalde muziek 
geeftt (hoe gelukkig het ook is dat hij tenminste de moed daartoe heeft), 
altijdd aan een zijden draadje hangt. En dit dunne draadje laat zich niet 
makkelijkk stemmen. Terugwijzend naar de tonos van Derrida zou men 
kunnenn zeggen dat de spanning tussen de muziek en haar referent (de 
singulieree nuance, waar volgens Lyotard ieder schrijven naar op zoek is) 
instabielinstabiel'is:'is: dan weer te hoog (want zegt Lyotard niet veel te veel over een 
nuancee die de geest noodzakelijk ontsnapt?), dan weer te laag (de al te 
vagee verwijzing van een discursieve wanorde, via een gevoel of stem-
ming,, naar iets dat zich nooit laat aanwijzen). In Augustinus' belijdenis 
spreektt Lyotard over het doorklinken van "een schrille toon van onbe-

Err zij op gewezen dat Lyotard, om deze verbinding te maken, een wat geheimzinnige 
glissementglissement schept tussen twee contrasterende definities van de nuance: enerzijds is de nuance 
watt iedere synthese doet exploderen (157; cf. 158), anderzijds is deze singulariteit 
"veroordeeldd om te weerklinken en te consoneren" (163). Deze paradox blijf t onopgelost. 
Nogg een tweede opmerking: het valt op dat Lyotards model van een hyper- en een 
hyposynthetdschee muziek aansluit bij de traditionele beschrijving (cf. Balthasar) van muziek 
alss tegelijk meest innerlijk (zeer nabij) en ongrijpbaar (groots, vreemd, verwijderd). Tege-
lijk ,, echter, verschilt zijn atomistische kijk op muziek hemelsbreed met de hylomorfische 
GestaltGestalt van Balthasar. Bij de laatste zou de anima niet wordt aangeraakt door een enkele 
golff  of een "witte ruis," maar door de gestalte van een melodie. 
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kendee herkomst," die er uiteindelijk voor zorgt "dat alles voortaan vals 
klinkt,, zowel schijn als waarheid."104 Er lijk t bij Lyotard net zo min als 
bijj  Derrida sprake van een oriëntering van de geest en zijn voorstellin-
genn op een stabiliserende Stimmung. Net zoals bij Augustinus is er nog 
slechtss de overspannenheid van de jubilatie, die vreugdevolle uitroep 
wegenss de zekerheid inzake het geloof, die bewoond wordt door de 
"slapheid""  van het sexuele, dat nimmer openlijk de strijd aangaat, maar 
binnensluiptt en zijn algemene loomheid verspreidt.105 

Hoee zou, te midden van deze valsheid, besloten kunnen worden dat 
dee aanraking een ontmoeting met God is geweest? Is de animus niet altijd 
tee vroeg (avant-coup) of te laat (après-coup, syncope) om eenvoudig getuige 
tee kunnen zijn van deze gebeurtenis?106 Zijn de tekenen (signd), voor zo-
verr zij zich überhaupt laten onderscheiden, wel leesbaar?107 En wat te 
denkenn van de libido, dat andere verlangen naar het actuele, dat zich uit 
allee macht, maar steeds op slinkse wijze, verzet tegen het verlangen naar 
dee overgave aan de absolute Ander?108 Hoe lang nog psalmodiëren met 
eeneen gedee/d koor, met een gebroken stem en een valse toon? 

D ee Belijdenissen, evengoed als de psalmen, zijn geantdfoneerd, het zijn beurt-

zangen:: tussen de verwachting en de angst door loopt een barst, een heel on-

diepee groeve die pas over lange tijd geslecht zal worden, namelijk wanneer ten 

overstaann van God de ziel zich met zichzelf verenigt in de dood. Tot dat mo-

mentt zal men de onzekerheid des geloofs moeten zien te helen, moet men de 

1044 Lyotard, Augustinus' belijdenis, 59. 
1055 Ibid., 28-30. Cf. Derrida, die stelt dat de jubilarie, het 'hoera' en de lach altijd een "lichte 
affirmatie""  zijn, die hun keerzijde hebben in de "geest van de zwaarte." Cf. ibid., Ulysse 
gramophonegramophone (Paris: Galilée, 1987), 116-17 en 120. 
1066 Lyotard, Augustinus' belijdenis, 120. 
1077 Ibid., 72, 127; cf. 58: "Misschien is het God (of is het de duivel?) die met een aanraking, 
eenn ademtocht met zijn schreeuw het schepsel onderdompelt in Zijn aanwezigheid, zonder 
hett aan zijn eigen presentie te onttrekken. Tegen de ingedutte achtergrond van het 
alledaagsee leven blijf t zijn bezoek nauwelijks waarneembaar [...]." 
1C88 Ibid., 32: "Een tweelinglust, twee aantrekkingskrachten van bijna gelijke kracht: Wat 
moett er gebeuren om de een te laten winnen van de ander? Een nuance, een accentver-
schil,, een kind dat een deuntje neuriet? Wie waagt het hier van transcendentie te spreken 
alss de goddelijke genade op hetzelfde niveau wordt geplaatst als willekeurig welke beko-
ring?" " 
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tweee delen aaneenknopen, die waren gesplitst door Gods insnede in het stem-
bereikk van de ziel: ze behoort nog zichzelf toe en tevens behoort ze reeds aan 
hemm toe. Smart en vreugde. En zodoende wordt de ziel bedreigd door twee 
zonden:: of het ego schept behagen in zijn eigen ontreddering, of het ego ma-
tigtt zich aan, de goede god stroop om de mond te kunnen smeren om hem 
hett heil af te troggelen. Vertoon van lijden, snoeverij in de lofprijzing. Hoe 
zouu het schepsel de juiste toon vinden, als niet God hem hielp? Maar hoe zal 
hett schepsel er ooit achter komen dat hij door Hem geholpen wordt, zolang 
zijnn tekens niet te ontcijferen zijn? Als het misschien zelfs de trances die het 
aann uw liefde toeschrijft, moet wantrouwen, ze op 't conto moet schrijven van 
eenn kwade vergissing en er maar niet mee moet rekenen?109 

Hett antwoord van Augustinus zou kunnen zijn, dat hij zijn God niet 

aanroeptt omdat hij Hem kent, maar om Hem te leren kennen. "De aan-

roepingg is een speurtocht en een onderzoek naar u, die mij reeds gevon-

denn heeft."110 Maar dan nog blijf t de vraag naar de nuance hangen. Hoe 

zou,, om de vraag naar het huidige onderzoek toe te buigen, Messiaen 

kunnenn onderscheiden tussen de extase van éblouissement als een auto-

affectieaffectie van het vlees (de heerlijkheid van het sucre), en die van éblouissement 

alss het effect van een aanraking door het absolute (de heerlijkheid van 

hett sacré)?'lu Welke nuance in de muziek zou de beslissing in zich 

kunnenn dragen, zou de weegschaal naar de ene of de andere kant doen 

uitslaan? ? 

Wee lijken weer terug bij het dilemma van Augustinus. Het lijk t zelfs 

alsoff  we Augustinus, ook in historisch opzicht, nimmer hebben verlaten. 

Niett voor niets stelde Henry Chadwick in 1981 vast, dat er sinds de tijd 

vann Augustinus weinig is veranderd in de aporetiek van de christelijke 

muziek: : 

1099 Ibid., 83-84. 
1,00 Ibid, 70. 
1111 De speling op sucré en sacri verwijst naar de twijfel die het besuikerde voorkomen van 
Messiaenss muziek bij sommigen oproept als het gaat om het religieuze gehalte van zijn 
muziek.. Een dergelijke reactie verraadt een impliciete opvatting over wat het heilige zou 
zijn,, waar het aan de dag treedt en/o f hoe het adequaat dient te worden gerepresenteerd. 
Dee criteria die een dergelijke bepaling mogelijk (en wellicht onmogelijk) zouden maken, 
zijnn het onderwerp van de vraag die ik hier stel, en - voor zover het gaat om een reflectie 
opp de mogelijkheid'van dergelijke criteria - het onderwerp van mijn onderzoek als geheel. 
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Muziekk is een onafhankelijke kunst die sinds de Renaissance de kerkelijke 
kraamkamerr heeft verlaten, maar nimmer haar alma ntttrix heeft verstoten. De 
ontwikkelingenn van de moderne wereld hebben de termen waarmee 
Augustinuss ons probleem in 400 AD heeft geformuleerd, niet wezenlijk ver-
anderd.. Wij hebben muziek in de kerk nodig; zij doet iets voor ons dat niet 
wegg te denken is en onmisbaar; we vrezen haar wanneer zij de leiding neemt, 
niett alleen omdat zij daarmee het specifiek christelijke zou verduisteren, maar 
omdatt zij zou kunnen eindigen in een verheerlijking van de mens zelf. En de 
menss die in ere wordt gehouden lijk t ongewoon veel op de beesten die ver-
gaan.112 2 

Err is echter één verschil. Door de deconstructie van het woord kunnen 

wee muziek en woord niet meer, als het onbesliste of irrationele versus 

uitleg,, duiding, zingeving, rationalisering, tegenover elkaar plaatsen. Bei-

dee schrijven zich in, zo zien we nu sterker dan voorheen, in een alteriteit 

-- in een "spoor," een "nuance" die getuigt van hetgeen aan hun discours 

vooraff  lijk t te gaan. Deze nieuwe opening maakt het wellicht mogelijk 

omm opnieuw, na een lange periode waarin geestelijke muziek werd gedo-

mineerdd door het woord, het musico sacrale te denken. Heidegger wees 

reedss op het belang van de Grundton, Derrida traceerde de tonos die zich 

inn lijk t te schrijven in de "schommeling" van de augustijnse aporie, en 

Lyotardd geeft ons een hint in welke plooi van de muzikale fenomenali-

teitt de ' toon van het absolute' van zich laat horen: het timbre of de 

nuancee van het geluid of van de groep geluiden. 

Restt de vraag wat voor gevolgen dit alles heeft voor Messiaen en zijn 

éblouissement.éblouissement. De metafysische kaders waar zijn interpretatie van deze er-

varingg (of van dit muzikale fenomeen) op gebaseerd zijn, lijken te zijn 

verschoven,, vervormd, gebroken. Wat zich nu aandient is de loutere ge-

gevenheidd van muziek en van de muzikale ervaring, die dermate krachtig 

iss dat deze zich niet eenvoudig laat reduceren tot de logos van theo-

logischee of musicologische categorieën. En evenmin lijk t over muziek te 

kunnenn worden gesproken als over een object, waarbij zij zich zou laten 

reducerenn tot de parameters van de partituur of tot een positief object 

voorr de (theologische of musicologische) hermeneuse. In het volgende 

Chadwick,, "Why Music in Church?," 216. 
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Deell  zal ik daarom proberen om de genoemde plooi of nuance, die 
wellichtwellicht het spoor is van een religieuze "doorbraak naar gene zijde," op te 
sporenn in de muziek die ik analyseerde in Deel I, hoofdstuk 3: de vijf 
voorbeeldenn van éblouissement mt Messiaens LM Transfiguration. 
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