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Voorwoord d 

Inn het decennium dat is verstreken sinds de contrabasgitarist Anthony 
Jacksonn mij, door een terloopse opmerking in een interview voor Guitar 
Player,Player, op het spoor zette van Olivier Messiaen en zijn wonderbaarlijke 
orgelmuziek,, lijk t er niets te zijn veranderd. Mijn bewondering voor 
Messiaenss werk is steeds zo groot gebleven als zij was na mijn eerste be-
luisteringg van La nativité du Seigneur, en het mysterie van hun klank is er 
ookk na ampele analyse niet minder op geworden. De resonanties die de 
schokk van de auditieve ervaring van Messiaens muziek bij mij teweeg 
brachtenn zijn er door het onderzoeken van de context van deze muziek 
echterr wel rijker op geworden, en deze studie heeft daar in bijzondere 
matee aan bijgedragen. 

Bijj  de uitvoering van het hier gepresenteerde onderzoek zijn velen mij, 
all  dan niet bewust, behulpzaam geweest. Op het gevaar af een aantal 
namenn te vergeten wil ik op deze plaats mijn dank aan hen uitspreken. 
Inn de eerste plaats uiteraard mijn beide promotores: prof. dr Rokus de 
Groott en prof. dr Hent de Vries. Het parcours van de afgelopen jaren is 
meanderendd geweest, en bij tijd en wijle riskant. De onvoorwaardelijke 
steunn die ik van beiden heb mogen ontvangen heeft mij steeds het ge-
voell  doen behouden dat het idee van dit boek het gevecht waard was. Ik 
benn beiden buitengewoon dankbaar voor de leerschool die zij mij heb-
benn geboden, en voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Een 
studiee als deze zou zonder hun kritische, onvervaarde en interdiscipli-
nairee geest niet mogelijk zijn geweest. 

Daarnaastt dank ik Kiene Brillenburg Wurth, die mij de romantiek heeft 
lerenn kennen; Marcel Cobussen, voor zijn vriendschap en bemoedigende 
aanwezigheidd op het kritieke moment; Henk Borgdorff, voor zijn onder-
zoekstrategischh élan. Edwin Braakhuis en Geert Maessen voor hun 
waardevollee commentaar op het manuscript; Edwin Smolders voor zijn 
prachtigee omslagontwerp; Henk Hage voor zijn toestemming voor het 



gebruikk van Les Bleus de Chartres. Jantien Brülenburg Wurth en Laura 
Jean-Eliee voor hun Franse vertaling van de samenvatting. Anita 
Schiphorstt en, deo volente, René van Maas, voor hun paranimfale trouw 
enn ondersteuning. En vervolgens natuurlijk, in alfabetische volgorde: 
ASCA/Instituutt voor Cultuuranalyse, Bernard Bartelink, Nienke de 
Boerr (Bibliotheek Muziekcentrum van de Omroep), Gerard Broers, 
Kees-Jann Brons, Jorien Castelein, Chris Doude van Troostwijk, Wim 
vann Gerven, Léon Gordeau, Paul Griffiths, Louis Grijp, Liesbeth van 
Harmeien,, Natasja Kardos (Radio Filharmonisch Orkest), Jean-
Rodolphee Kars, Saskia Kersenboom, Eloe Kingma, Eloe Kingma, Eloe 
Kingma,, Leden Collegium Philosophicum, Leden NGE werkgroep Mu-
ziekfilosofie,, Leden Nova Schola Cantorum Amsterdam, Jacques van 
Leeuwen,, Sabine Liechtenstein, Bruno Nagel, Dick Plukker, Burcht 
Pranger,, Henriëtte Ritter, Dick Roozendaal, Erik van Ruysbeek, Albert 
vann der Schoot, Frans Schouten, Jenny Slatman, Staf Leerstoelgroep 
Muziekwetenschap,, Piet van der Steen, Rudi te Velde, Anton Vernooij, 
Eddiee Vetter, Lien van der Vliet, Jozef Wissink, en, niet in de laatste 
plaats,, mijn ouders, Ronald van Maas en Olga Dippel-Opbroek, mijn 
vriendenn en geliefden: dat ik hen niet teveel hoofdpijn moge hebben be-
zorgd. . 

Amsterdam,Amsterdam, 16 september 2001 

SvM M 
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Iss dat wat overtuigt ook waar? Met deze klassieke vraag heb ik meer-

maalss de concertzaal of kerk verlaten waar even daarvoor een werk van 

Olivierr Messiaen (Avignon 10 december 1908 - Parijs 28 april 1992) 

werdd uitgevoerd. De vraag lijk t naïef, aangezien het zo evident gaat om 

eenn ervaring van een kunstwerk, en niet om een religieus, sacramenteel 

ritueel.. De kracht van sommige van Messiaens werken is evenwel zo 

groott dat deze vraag zich hoe dan ook opdringt - en niet aan mij alleen. 

D ee euforische ovaties of het ontzagvolle getuigenis van de bezoekers 

vann de legendarische uitvoeringen van Messiaens oratorium La Transfigu-

rationration in het Concertgebouw in 1991, of van zijn opera St Franpis d'Assise 

inn 2000 in dezelfde zaal, zouden wellicht op een ervaring van iets 'an-

ders'' kunnen wijzen, iets dat niet zonder meer aan muzikale overreding 

lijk tt te kunnen worden toegeschreven. De vraag is daarom of de muzika-

lee ervaring van Messiaens werk het loutere resultaat is van vernuftige re-

torischee technieken, of dat er meer aan de hand is. En, indien er meer 

aann de hand is, of dit 'meer' moet worden begrepen in termen van 

Messiaenss religieuze programma (dat, zo niet door de muziek, dan toch 

viaa de programmaboekjes, bij de meeste luisteraars bekend mag worden 

verondersteld)) of dat veeleer moet worden gedacht aan een surplus in de 

esthetischeesthetische ervaring, een overmaat die zich niet meer laat beschrijven in 

termenn van schone overreding. 

Dee woorden van de (vermoedelijk) eerste-eeuwse auteur Longinus 

stemmenn wat dit laatste betreft tot nadenken. In zijn traktaat over het 

sublieme,, Peri hypsos, wijst hij op een alternatief voor overreding 

Welnu,, overreding is niet wat het genie beoogt. Het wil de luisteraars in ver-
voeringg meenemen. De combinatie van bewondering en verbijstering wint het 
altijdd van wat enkel overtuigend en bekoorlijk is. Of we ons laten overtuigen 
hangtt doorgaans van onszelf af, maar de kwaliteiten van het sublieme heersen 
soevereinn en overweldigen elke toehoorder met een kracht die onweerstaan-
baarr is. Eén of twee passages geven meestal nog geen zicht op de bedreven-
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heidd in het vinden van de stof, de juiste rangschikking en verdeling van het 
materiaal:: die zien we pas geleidelijk uit het hele weefsel van het werk te voor-
schijnn komen. Anders is het met het sublieme: wanneer dat ergens op het juis-
tee moment opflitst, dan jaagt het met donderend geweld alles aan de kant en 
toontt in één klap de volle kracht van de redenaar.1 

Hett sublieme lijk t met deze structuur van overweldiging de weg te 

openenn naar een beschrijving van de intense ervaring van Messiaens 

werk,, en maakt als verschijnsel dat steeds nauw verbonden is geweest 

mett de religie, de vraag naar de waarheid van deze ervaring begrijpelijk. 

Maarr met de laatste woorden uit het citaat, namelijk dat al dit spektakel 

dee kracht van de redenaar toont, en wellicht niet die van de (goddelijke) 

waarheid,, wordt de beantwoording van deze waarheidsvraag opnieuw, 

enn nu op een meer ontstellende en ambivalente wijze, problematisch. 

Wantt kon de kracht van de overreding nog herleid worden tot de ge-

voerdee (in dit geval muzikaal-retorische) argumentatie, hier gaat het om 

eenn fenomeen dat zich voordoet als een enigma, een flits, een donde-

rendd geweld. Het doet zich voor op de irrationele, (pseudo-) religieuze 

wijzee van een openbaring; het presenteert zich als komend 'van gene 

zijde,'' maar is, aldus Longinus, tegelijk een teken van de kracht van het 

genie,, de redenaar, de virtuoze illusionist. Met de notie van het sublieme, 

diee zo op zijn plaats lijk t waar het gaat om de muziek van Messiaen, 

dientt zich de vraag aan waar de grens ligt tussen waarheid en techniek, 

tussenn openbaring en constructie, tussen religie, filosofie en kunst. Hoe 

tee beslissen tussen enerzijds de overweldiging van La Transfiguration of St 

FranfoisFranfois d'Assise als het gebeuren van waarheid, en anderzijds deze over-

weldigingg als een subliem waarheidse^,̂ het schijnbaar gebeuren van 

waarheidd op de wijze van het als oj? 

Dee vraag naar dit onderscheid is de centrale vraag van dit boek. Is dat 

watt muzikaal overweldigt ook waar? Het aanknopingspunt voor de uit-

werkingg van deze vraag ontleen ik aan een lezing die Messiaen in 1977 

gaff  in Parijs. Hij stelt hierin dat in muziek, in zijn muziek in het bijzon-

der,, een "doorbraak naar gene zijde" mogelijk zou zijn. Deze zou sa-

Longinus,, Peri hypsos, door Michiel op de Coul vertaald als Het sublieme (Groningen: 
Historischee Uitgeverij, 2000), 22. 

X X 
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menhangenn met het innerlijk zien van kleuren bij het horen van bepaal-
dee klankcomplexen (synesthesie) en met de ervaring van een innerlijke 
verblindingg {éblouissemenf) die hierdoor zou kunnen worden opgewekt. 
Deze,, in de ogen van Messiaen religieus ervaring, relateerde hij een aan-
tall  jaren later, in een lezing uit 1985, aan nauwkeurig gepreciseerde pas-
sagess uit zijn oratorium La Transfiguration de Notre-Seigneur jésus-Christ 
(1965-1969).. Door deze precisering worden de tegenstrijdigheden op de 
spitss gedreven die latent waren in zijn eerdere relaas, namelijk dat het 
absolutee niet alleen ervaren kan worden, maar bovendien kan worden 
ervarenn in de context van kunst, en zelfs - paradox aller paradoxen -
doorr kunst kan worden opgewekt. 

Dee verschillende, elkaar tegensprekende idiomen waarin Messiaen 
hierr over zijn werk spreekt, weerspiegelen de gecompliceerde cultuurhis-
torischee achtergrond waartegen zijn werk zich heeft ontwikkeld. In de 
openingsalineaa van zijn laatst genoemde Conférence de Kyoto beklaagt hij 
zichh over het onbegrip waarmee zijn werk tegemoet is getreden, over het 
feitt dat hij gelovig is, "christelijk en katholiek," en dat hij spreekt "over 
God,, de Goddelijke Mysteriën, en de Mysteriën van Christus, tegen 
mensenn die daar niet in geloven, of die het geloof en de theologie slecht 
kennen."22 Paul Griffiths beschrijft in zijn monografie over de componist 
hett conflict tussen Messiaens intentie om zijn geloof in objectieve ter-
menn uit te drukken en de werkelijkheid van de hedendaagse Westerse 
cultuurr waarin "religieuze kunst onmogelijk [is] tenzij als een spirituele 
oefeningg voor het scheppend individu."3 De notie van een religieuze 
kunst,, waar Messiaens relaas over de "doorbraak naar gene zijde" zich 
afhankelijkk van maakt, is in moderne tijden hoogst problematisch, en 
daarmeee ook de mogelijkheid waar hij op wijst. Het fenomeen van een 
musicosacralee verblinding of overweldiging {éblouissement) is - zowel in 
Messiaenss relaas als daarbuiten - bekneld tussen de wal van de moderne 
kunstbeschouwing,, die in grote lijnen wordt gekenmerkt door haar hu-
manistische,, esthetische en technologische coördinaten, en het schip van 

22 Olivier Messiaen, Conférence de Kyoto (Paris: Leduc, 1988), 1. 
33 Paul Griffiths, Olivier Messiaen and the Music of Time (London - Boston: Faber and Faber, 
1985),, 50. 

XI I 
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eenn theologie van de heerlijkheid van God, die ook de schoonheid van 
dee kunst zoekt te begrijpen als een reflectie van de niet door mensen-
handenn gemaakte (i.e. niet-humanistische, niet-esthetische en niet-tech-
nologische)) goddelijke luister. 

Dee inzet van mijn onderzoek is geweest om de breuk tussen deze res-
pectievelijkk musicologische en theologische benaderingen van Messiaens 
muziekk te boven te komen, en daarmee, in bredere zin, het denken over 
hett musicosacrale of sacromuzikale een nixeuwe impuls te geven. Ik heb 
daartoee de vraag centraal gesteld naar het raakvlak tussen het muzikale 
enn het religieuze, in het bijzonder de vraag naar criteria voor het on-
derscheidd tussen éblouissement als religieuze ervaring, met als paradig-
matischee figuur de "doorbraak naar gene zijde," en éblouissement als een 
niet-religieuzee ervaring. Omdat deze laatste ervaring theologisch gespro-
kenn een adoratie van muziek als ^odanig zou inhouden, zich daarmee ver-
wijderendd van iedere theologische transcendentie, verwijs ik in de tekst, 
enn in de titel van dit boek, met de notie van idolatrie naar de logische 
keerzijdee van de doorbraak. Wil de geschetste breuk niet de valse grond-
toonn blijven voor het denken over de verhouding tussen religie en mu-
ziek,, dan dient de verhouding tussen beide van de grond af te worden 
herdacht;; dan dient met andere woorden opnieuw te worden overwogen 
watt dat is: musica sacra - overigens zonder garanties, op voorhand, voor 
dee ontdekking of hervinding van een eenvoudig helende harmonie tus-
senn de samenstellende delen van deze term. 

Dee vraag naar het onderscheid, in de muzikale ervaring, tussen 
"doorbraak""  en idolatrie, stelt allereerst de notie van orthodoxie ter dis-
cussie,, die de achtergrond voor de discussie over Messiaen traditioneel 
beheerst.. De pretentie dat op voorhand duidelijk is wat binnen of buiten 
hett geloof valt, en dat aan de hand daarvan bepaald kan worden wat er 
aann Messiaens muziek al dan niet christelijk is laat staan katholiek, dient 
tee worden verlaten. Teneinde te kunnen komen tot een reflectie over het 
christelijkee van Messiaens muziek dient de singulariteit van deze muziek 
inn ogenschouw te worden genomen.4 Een theologie die slechts zoekt 

Ditt niet alleen vanwege mijn intentie om het meest eigene van Messiaens muziek en 
gelooff  naderbij te komen, maar vooral ook, zoals met name vanaf hoofdstuk II-8 naar 

Xl l l 
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naarr een herbevestiging van reeds beaamde doctrines zal nimmer tot een 
denkenn over religieuze muziek als zodanig kunnen komen. Niet de 
interpretatiee van muziek als een representatie van het geloof leidt naar het 
muzikaall  christelijke, maar de interpretatie van de structuur van de actuele 
ervaringg van muziek. Mijn benadering zal daarom, zoals ik hieronder 
nogg zal toelichten, zich distantiëren van de hermeneutische reflexen van 
dee theologie. Vice versa geldt dat een kunstwetenschap die slechts in 
seculieree termen over haar object wenst te denken, nimmer tot de 
singulariteitt van religieuze muziek als zodanig zal kunnen naderen. Ook 
hett denken over muziek en haar musicologische representaties zal daar-
omm moeten worden opengebroken. De afstand tussen musicologie en 
theologiee is, zoals ik in de loop van deze studie zal laten zien, veel min-
derr groot dan meestal wordt aangenomen, en het onderscheid tussen 
beidee moet in bepaalde opzichten zelfs onbesüsbaar worden genoemd. 

Hett denken van de grens tussen muziek en religie brengt naast het 
conceptt van religieuze muziek onvermijdelijk de mogelijke omkering in 
beeldd van de verhouding tussen beide, in de vorm van een (pseudo-) re-
ligieuzee cultus van muziek. Deze heeft zijn meest aansprekende histori-
schee vertegenwoordiging gevonden in de negentiende-eeuwse Kunstreli-
gion,gion, waarin muziek niet alleen de andere kunsten voorbij streefde, maar 
uiteindelijkk ook de religie zelf, als onthulling van het mysterie, naar de 
kroonn stak. Wanneer ik hieronder spreek over idolatrie doel ik niet zo-
zeerr op deze historische poging tot substitutie van religie door muziek, 
alswell  op het systematische probleem van deze omkering, op de structu-
relee mogelijkheid van een dergelijke omslag.5 Mijn vraag naar criteria 

vorenn zal komen, vanwege de belangrijke structurele verwantschap tussen dit meest eigene 
enn de alteriteit waar dit geloof zich toe wil verhouden: het "gans andere" (R. Otto). 
55 Wat dit betreft sluit ik mij van harte aan bij Wilhelm Seidels observatie dat de vroeg-
romantischee Kunstreligion, op grond van bepaalde uiterlijke kenmerken, weliswaar als 
"kunstmatig,, onecht, onwaar" van de hand kan worden verwezen, maar dat zij anderzijds 
"eenn achtenswaardige, geheel onromantische kern heeft" die haar belang voor de actualiteit 
zekerr stelt. Cf. Wilhelm Seidel, "Absolute Musik und Kunstreligion urn 1800," in Helga de 
laa Motte-Haber (ed.), Musik und Religion (Laaber: Laaber, 1995), 92. Op de genoemde, 
"bedenkelijke'' aspecten zal ik in de loop van het boek - echter alken wanneer en voor %pver de 
problematiekproblematiek bij Messiaen daarom vraagt - - stukje bij beetje ingaan. Deze gefragmenteerde bena-
deringg vloeit voort uit mijn systematisch georiënteerde vraagstelling; een historiserende 

X l l l l 
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voorr het onderscheid tussen "doorbraak" en idolatrie vertaalt zich hier 
alss de vraag naar het onderscheid tussen een theologische esthetica en 
eenn esthetische theologie, dat wil zeggen: tussen enerzijds een discours 
overr het schone als onderdeel van een meer omvattende theologie, en 
anderzijdss de absorptie van de theologie door een discours over het 
schone.66 Een voorbeeld van dit laatste is Ludwig Tiecks befaamde op-
merkingg dat muziek "het laatste geheim van het geloof, de mystiek, de 
tenn volle geopenbaarde religie" is.7 De verleiding om een dergelijke sub-
stitutiee van religie als idolatrie van de hand te wijzen is groot, maar ge-
vaarlijk.. Want wie meent te weten wat idolatrie is, matigt zich een impli-
cietee bekendheid met het mysterie aan. Mijn inzet is daarom niet zozeer 
geweestt om hetzij Messiaens werk, zoals al zo vaak is gedaan, te be-
schouwenn binnen de zuivere grenzen van een orthodoxe theologische 
esthetica,, dan wel dit werk te portretteren als een twintigste-eeuwse vari-
antt van een heterodoxe muziekreligie, maar om na te gaan wat dat ir. het 
demarkerendemarkeren van een religieuze muziek, het trekken van een grens tussen 
'binnen'' en 'buiten,' tussen enerzijds orthodoxie en anderzijds hetero-
doxiee of idolatrie. En bijgevolg wat Messiaen, "homme defoi," nu eigenlijk 
bedoeltt wanneer hij zegt dat er niet zoiets als sacrale of profane muziek 
bestaat.. Alleen in (en door) het stellen (en blijven stellen) van deze 
demarcatievraagg kan men naar mijn inzicht het (mogelijke) fenomeen 
vann het musicosacrale of sacromuzikale trachten naderbij komen. 

Bijj  de uitwerking van deze vraag is het allereerst van belang geweest 
omm de verleiding te weerstaan van een reductie van Messiaens getuigenis 
inzakee de "doorbraak naar gene zijde" tot niet meer dan een verlangen 
vann de componist, of tot een symbolische, metaforische of eventueel 
allegorischee representatie van een geloofsinhoud. Dit laatste is extra ver-

expositiee van het probleem van de kunstreligie zou naar mijn idee een veel groter tijdvak 
moetenn omvatten dan de romantiek en haar Kunstrtligion alleen, en vraagt derhalve om een 
studiee die de huidige kaders ver te buiten zou gaan. 
66 Zie voor een goede en recente inleiding in de theologische esthetica Richard Viladesau, 
TheologicalTheological Aesthetics: God in Imagination, Beauty, and Art (New York - Oxford: Oxford 
Universityy Press, 1999). 
77 Ludwig Tieck, in Wilhelm Heinrich Wackenroder, Werke und Brie/e (München - Wien: 
Carll  Hanser, 1984), 351. 
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leidelijkk omdat de thomistische visie op muziek, namelijk dat religieuze 
muziekk niet meer dan funktioneel en instrumenteel is, hiertoe uitnodigt 
bijj  de interpretatie van de zelf-verklaarde "thomist" Messiaen.8 De mu-
ziekk zelf ontsnapt langs deze weg aan de aandacht; het gaat er niet meer 
omm wat de muziek is of hoe zij is, maar slechts om wat zij in de 
religieuzee context betekent. Het merendeel van de theologische Messiaen-
interpretatiess steunt op een dergelijke skepsis ten aanzien van de religi-
euzee kracht van muziek. De opmerkingen van deze zelfde componist 
overr een "doorbraak" lijken moeilijk binnen een dergelijk kader te plaat-
sen:: zij getuigen van een groter geloof in muziek dan in deze kringen ge-
bruikelijk.9 9 

Hett (neo-)platoonse karakter van de beelden die hij gebruikt in zijn 
relaas,, gecombineerd met de fenomenale beschrijving van éblouissement en 
dee grote gevoeligheid voor de theologische mogelijkheden van het 
schone,, lijken eerder te vragen om een augustijnse lectuur van de "door-
braak""  bij de, overigens eveneens zelf-verklaarde, franciscaan Messiaen.10 

Dezee lectuur, die ik hieronder heb onderzocht, brengt een belangrijke 
heroriëntatiee met zich mee: het gaat naar mijn overtuiging bij Messiaen 
niett zozeer om de 'inhouden' van zijn muziek (zo genereus door hemzelf 
aangedragenn en toegelicht) alswel om de structuur van de muzikale erva-
ring.. De formele benadering waar dit om vraagt is er evenwel niet één 
diee zich richt op de formele muzikale structuur (uitgaande van de voor-
handenn zijnde, en vaak al te ruim geprivilegieerde formele representaties, 
zoalss de partituren) als bron van een beschrijving van deze ervaring, 
maarr om het tot bewustzijn zelf komen van de muziek. Het zo vaak ge-
signaleerdee rituele karakter van Messiaens muziek is, zo wil ik verde-
digen,, slechts dit: dat het bij het christelijke van zijn muziek niet gaat om 
eenn begrip van de muzikaal-religieuze inhoud  ̂en al helemaal niet om reli-

88 Brigitte Massin, Olivier Messiaen: Une poétique du merveilleux (Aix-en-Provence: Alinea, 
1989),, 178. 
99 Zie wat de thematiek van het geloof in muziek betreft mijn artikel "Het geloof in de 
muziek,""  in Tijdschrift voor mugektAeorie, jrg 4, nr 2 (mei 1999). 
100 Claude Samuel, Permanences d'Olivier Messiaen: Dialogues et commentaires (Arles: Actes Sud, 
1999),, 358. Het verband tussen Augustinus en de franciscaanse traditie zal aan de orde 
komenn in hoofdstuk II-5, paragraaf 3. 
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gieuzee 'zingeving,' maar om de structuur van de muzikaal-religieuze er-
varing.. Het ophelderen van de "doorbraak," en meer algemeen van het 
christelijkechristelijke (of van de christelijkM*/, zoals Heidegger zou zeggen)11 van 
Messiaenss muziek, zal zich op deze structuur moeten richten. En dat is 
dann ook wat ik heb trachten te doen. 

Dee hierbij gehanteerde methode van onderzoek is heterogeen. De re-
denenn voor deze heterogeniteit zijn deels pragmatisch, deels strategisch. 
Dee literatuur over Messiaen is weliswaar redelijk omvangrijk, maar is wat 
betreftt de hier aangesneden problematiek beperkt. De belangrijkste 
voorbeeldenn van een kritische en/of theologische benadering van Mes-
siaenn heb ik daarom gekoesterd en ruim de aandacht gegeven. Het ge-
brekk aan relevante literatuur had eventueel kunnen worden gecompen-
seerdd door een rijke literatuur over muziek en religie in het algemeen, 
maarr ook op dit vlak is het schaarste alom. In zijn recentelijk gepu-
bliceerdee studie over de theologie van de muzikale tijd komt Jeremy 
Begbiee tot zijn spijt tot een vergelijkbare conclusie; het lijstje van — voor-
namelijkk Engelstalige - referenties dat hij weet te geven, is bescheiden. 
Dee meest opmerkelijke door hem genoemde titel is wellicht die van Jon 
Michaell  Spencer, die met zijn boek Theomusicology de naam heeft ge-
schonkenn aan een, voornamelijk nog te ontwikkelen, nieuw vakgebied.12 

Niett door Begbie genoemd, maar het vermelden waard zijn Albert 
Blackwellss The Sacred in Music en een bundel onder redactie van Joyce 
Irwin,, Sacred Sound. 

Buitenn het Engelse taalgebied zijn het vooral Duitstalige publicaties 
diee de aandacht trekken.13 Hiertoe behoren onder andere het indrukwek-
kendee compendium van Oskar Söhngen, Theologie derMusik, en een bun-

Cf.. Martin Heidegger, Phatiomenologie und Theologie, door Alfred Denker vertaald als 
"Fenomenologiee en theologie," in Het begrip pan de tijd/Fenomenologie en theologie (Budel: 
Damon,, 2001), 38. 

Jeremyy S. Begbie, Theology, Music and Time (Cambridge: Cambridge University Press, 
2000),, 3n2. Jon Michael Spencer, Theomusicology (Durham: Duke University Press, 1994). 

Albertt L. Blackwell, The Sacred in Music (Louisville: Westminster John Knox Press, 1999). 
Joycee Irwin (ed.), Sacred Sound: Music in Religious Thought and Practice, Journal of the 
Americann Academy of Religion Thematic Studies 50/1 (Chico: Scholars Press, 1983). 
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dell  onder redactie van Helga de la Motte-Haber, Musik und Religion.™ In 
hett Nederlandse taalgebied kunnen wij voortbouwen op de vermaarde 
studiee van Gerard van der Leeuw, Wegen en grenzen. Onlangs verscheen 
eenn studie van Wil Kox over de spiritualiteit van een motet van Anton 
Bruckner,, Voor wie bet horen wil, en voorts een Tilburgse bundel over Bach 
enen de theologie. ̂Hoewel ik 2oveel mogelijk heb getracht te putten uit deze 
bronnen,, was het door het fenomenologische karakter van mijn vraag 
nodigg om uit te wijken naar verder weg gelegen literatuur, waarbij overi-
gens,, in de loop van het onderzoek, het lemma over muziek en religie 
(mett name de sectie van Gustav A. Krieg) uit de Theologische Realen^klo-
padiepadie een waardevolle springplank is gebleken.16 

Hett strategische motief om een zekere afstand te houden ten aanzien 
dee gebruikte methoden, en om methodologische heterogeniteit niet uit 
dee weg te gaan, ligt in de rol van de deconstructieve logica van de itera-
biliteitbiliteit  in het onderzoek. Deze logica beheerst, overigens vaak op de 
achtergrond,, in grote lijnen de argumentatie van het derde deel, waarin 
ikk mijn alternatieve visie op Messiaen op de proef stel. Het opent de weg 
naarr het 'samendenken' van singulariteit en repetitie, twee figuren die, als 
wonderr en als techniek, of als "doorbraak" en als idolatrie, de rode draad 
vann dit onderzoek vormen. Het argument van het boek werkt door-
lopendd naar een effectuering van deze logica van de iterabiliteit toe, en 
neemtt met het oog daarop enige reserve in acht ten aanzien van de 
gebruiktee traditionele analysemethoden. Dit methodisch ongeloof is niet 
alleenn wat mij in het eerste Deel van de studie distantieert van de ana-
lysess van Messiaens muziek in traditionele stijl, maar ook, in het derde 
Deel,, van de fenomenologische benadering. Mijn gebruik van fenome-
nologischee methoden of gezichtspunten wijkt in dit opzicht af van de 

144 Oskar Söhngen, Theologie der Musik (Kassei: Johannes Stauda Verlag, 1967). Helga de la 
Motte-Haberr (ed.), Musik und Religion (Laaber: Laaber, 1995). 
155 Gerard van der Leeuw, Wegen en grenzen: Een studie over de verhouding van religie en kunst 
(Amsterdam:: H.J. Paris, 1955). Wil Kox, Voor wie het horen ml: Over spiritualiteit en muziek 
(Budel:: Damon, 2000). T.H.M. Akerboom (ed.), Bach en de theologie: Een verkenning van geloof 
enen gevoel (Nijmegen: Valkhof Pers, 2001). 
166 Hans Seidel, Israel Adler, Reinhard Flender, James McKinnon en Gustav A. Krieg, 
"Musik"Musik und Religion," in Horst Balz et al. (eds.), Theologische Realen%ykIopddie, bd XXII I 
(Berlinn - New York: Walter de Gruyter, 1994), 441-495. 

XVI I I 



Inleiding g 

befaamdee mu2iekanalytische toepassing van de fenomenologie door 
Thomass Clifton (Music as Heard) of het werk van Mikel Dufrenne, waar-
inn de premissen van de fenomenologie als zodanig minder ter discussie 
staan.177 De logica van de iterabiliteit slaat, daarnaast, een brug tussen het 
augustijnsee denken over de muzikale ervaring enerzijds en het heden-
daagsee kritische denken anderzijds, met name uit de Franse traditie.18 

Zoalss ik zal trachten te laten zien, biedt deze logica de mogelijkheid om 
inn de actuele context, met betrekking tot de verhouding tussen muziek 
enn religie, problemen te bespreken die voordien waren gemarginaliseerd. 
Hett door mij gehanteerde methodisch ongeloof sluit tot slot aan bij het 
methodischh atheïsme dat ik hanteer om de vraag naar de religieuze mu-
ziekk (of muzikale religie - om die vraag zal het steeds gaan) opnieuw te 
kunnenn stellen. Ik neem ten aanzien van de theologische problematiek 
eenn afstand, een epoche of ironische distantie in acht die mij de ruimte 
geeftt om de argumenten en praktijken van componisten en denkers met 
betrekkingg tot de sacraliteit van muziek te doordenken. Het onderzoek 
maaktt wat dit betreft deel uit van een bredere en interdisciplinaire dis-
cussiee over de grenzen tussen de filosofie en de theologie - een discussie 
diee zich wat mij betreft uitstrekt naar, en consequenties heeft voor, de 
bestuderingg van de verhouding tussen muziek en religie, c.q. musicologie 
enn theologie.19 

177 Thomas Clifton, Music as Heard: A Study in Applied Phenomenology (New Haven - London: 
Yalee University Press, 1983). Mikel Dufrenne, Phénoménologie de ^experience esthétique, "I -
L'objett esthétique" (Paris: PUF, 1967), in het bijzonder 314-44. Daarnaast onderscheidt 
mijnn benadering zich van deze voorbeelden doordat het zich verre houdt van enerzijds de 
empirischeempirische oriëntatie van Clifton en anderzijds de esthetische aanpak van Dufrenne. Bij de 
laatstee lijk t muziek te worden gereduceerd tot een illustratie bij een door hem verdedigde 
algemenealgemene structuur van het esthetisch object. Met Marion tracht ik juist te ontkomen aan 
dergelijke,, naar mijn indruk tamelijk agressieve, reducties van muziek tot de "schema's" 
vann de esthetica. Zie in dit verband met name hoofdstuk III- 9 hieronder. 
188 "[E]r is geen concept dat, of categorie die, meer rechtstreeks leidt naar wat kenmerkend 
iss voor hedendaagse theorie - of bepaalde aspecten ervan - dan repetitie." Samuel Weber in 
"Repetition:: Kierkegaard, Artaud, Pollock and the Theatre of the Image," ongepubliceerd 
transcriptt van een interview met Terry Smith. Power Institute of Fine Arts, University of 
Sydney,, 16 september 1996. 
199 Zie voor een overzicht van dit debat bijvoorbeeld Phillip Blond (ed.), Post-secular 
Philosophy:Philosophy: Between Philosophy and Theology (London - New York, 1998) of het voorwoord en 
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OverwichtOverwicht van de Inhoud 

Hett boek is opgezet in drie Delen. Het eerste Deel bestaat in hoofdzaak 
uitt een inventarisatie van Messiaens programma en een analyse van' de 
passagess die hij in het bijzonder met êblouissement en "doorbraak" in ver-
bandd brengt. HOOFDSTUK 1 concentreert zich daarbij op Messiaens 
compositorischee programma, zijn opvattingen over religie en zijn ver-
houdingg tot het religieuze leven. In HOOFDSTUK 2 wordt vervolgens de 
vraagg gesteld naar de wijze waarop Messiaen zijn religieus-muzikale pro-
grammaa dacht te kunnen verwezenlijken. Hierbij komen zijn opvat-
tingentingen over programmatische en 'pure' muziek aan de orde, zijn geloof 
inn (en ook twijfels over) de mogelijkheid om het absolute uit te drukken 
inn muziek, alsmede een drietal geprivilegieerde figuren die zijn denken 
overr de mogelijkheid hiervan domineren. Dit hoofdstuk besluit met een 
exposéé over de genoemde thematiek van êblouissement en de "doorbraak 
naarr gene zijde." Vervolgens wordt deze thematiek in HOOFDSTUK 3 
onderzochtt aan de hand van de praktijkvoorbeelden die Messiaen van 
dezee fenomenen heeft gegeven. Het gaat hierbij om vijf korte passages 
uitt het oratorium 1M Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Cbrist, die elk 
naderr in kaart worden gebracht en geanalyseerd. 

Hett tweede Deel is gericht op een evaluatie van bepaalde strategieën 
diee in de theologie worden gebruikt ter legitimering van muziek. Dit 
Deell  vangt in HOOFDSTUK 4 aan met een systematisch overzicht van de 
mogelijkhedenn om het geschetste conflict tussen de artistieke constructie 
enn de geloofde openbaring op te lossen, of juist uit de weg te gaan. Er 

dee inleiding bij Hent de Vries, Philosophy and the Turn to Religion (Baltimore - London: Johns 
Hopkinss University Press, 1999). In het onderstaande laat ik mij vooral inspireren door 
denkerss die voortkomen uit de (Franse) fenomenologische traditie en die zich op het 
genoemdee breukvlak hebben begeven, zoals Jean-Francois Lyotard, Jean-Luc Marion en 
Jacquess Derrida. Ik beoog met deze studie een bijdrage te leveren aan dit debat door 
aandachtt te vragen en te geven aan de filosofische en theologische positie van het 
auditievee en van muziek, die, in tegenstelling tot de positie van het visuele en de visuele 
kunstenn (cf. Marion), in dit debat sterk is onderbelicht. Een gunstige uitzondering in dit 
verbandd vormt overigens Catherine Pickstocks "Music: Soul, City and Cosmos after 
Augustine,""  in John Milbank, Catherine Pickstock and Graham Ward (eds.), Radical 
Orthodoxy:Orthodoxy: A New Theology (London - New York: Routledge, 1999), 243-77. 
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wordenn vier strategieën geschetst die in meerdere of mindere mate de 
receptiee van Messiaens muziek en getuigenis hebben beheerst. Van elk 
wordtt getoond dat de oplossing die zij voorstellen steeds is en blijf t 
ingeschrevenn in een afhankelijkheid van hetgeen zij bestrijden. In 
HOOFDSTUKK 5 wordt vervolgens, aan de hand van een lectuur van het 
muziektheologischee denken van Augustinus, het idee van een gelijktij-
digheidd van het 'binnen' en het 'buiten,' van een double bind van de religi-
euze,, en specifiek christelijke muziek verder uitgewerkt. Het eerste deel 
vann dit hoofdstuk is gewijd aan een analyse van de wijze waarop Augus-
tinustinus de religieuze betekenis en structuur van muziek tracht te definië-
ren,, en hoezeer daarbij de omstandigheid dat muziek tegelijkertijd in religi-
euzee zin onmisbaar is en gevaarlijk, hem parten speelt. Bij Augustinus, zo 
zall  blijken, is niet alleen de meest pregnante beschrijving te vinden van 
dee aporetiek van de christelijke muziek, maar kan tevens een stap wor-
denn gesignaleerd in de richting van de oplossing die typerend wordt 
voorr de meeste latere muziektheologieën. De benadering van Hans Urs 
vonn Balthasar, wiens theologie een steeds belangrijker rol is gaan spelen 
inn de receptie van Messiaens muziek en in diens eigen denken, is hiervan 
eenn voorbeeld. In HOOFDSTUK 6 laat ik zien dat Balthasars denken deze 
oplossing,, zijnde de reductie van het specifiek religieuze van religieuze 
muziekk tot een verbaal of numeriek bemiddelde religieuze betekenis, 
hanteertt om muziek tot een dienstmaagd te maken van het woord. In 
HOOFDSTUKK 7 toon ik vervolgens, aan de hand van een analyse van het 
werkk van de twee belangrijkste theologische commentatoren op het 
werkk van Messiaen, hoe deze strategie van reductie en onderschikking 
ookk de theologische receptie van dit werk kenmerkt. Om de weg te 
banenn naar een alternatieve benadering schets ik tot slot van Deel II , in 
HOOFDSTUKK 8, hoe in het hedendaagse 'post-seculiere' denken de 
verhoudingg tussen taal en muziek juist wordt omgedraaid, hoe met 
anderee woorden de stabiliserende factor van het (theologische) woord 
%elfïs%elfïs ingeschreven in een zekere muzikaliteit, die terug leidt naar de 
ConfessionesConfessiones van Augustinus en de daarin beschreven aporetiek van de 
religieuzee en niet-zo-religieuze muzikale ervaring. Met deze terugkeer 
naarr de speculaties van deze vroege christelijke denker, die tegelijk een 
sprongg vooruit is naar de hedendaagse theorieën waar Samuel Weber 
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hierbovenn naar verwees (zie voetnoot), maak ik de overgang naar de 
proeff  op de som: een herinterpretatie van Messiaens getuigenis over een 
christelijkee "doorbraak" in muziek. 

Deell  II I bestaat uit een drietal analyses die enigszins op zichzelf staan, 
maarr tegelijk begrepen kunnen worden als uitwerkingen van drie ver-
schillendee dimensies of assen. Deze drie analyses spelen zich af tegen de 
achtergrondd van respectievelijk de algemene vraag a) wat een christelijke 
(muzikale)) temporaliteit zou kunnen zijn, b) welke rol klank speelt bij de 
christelijkheidd van muziek, en c) of er zoiets bestaat als een christelijke 
verhoudingverhouding tot muziek (i.e. een christelijke modaliteit van luisteren). 
HOOFDSTUKK 9 is zonder twijfel de meest complexe van deze studies. Ik 
hebb hierin getracht de motieven van het religieuze singuliere (het won-
der)) en de tele-techno-commerciële repetitie - die, in hoofdstuk 4, bin-
nenn een andere logica nog als het tegendeel moest worden beschreven 
vann het religieuze - samen te denken. Wat Messiaen betreft spitsen deze 
figurenn zich toe op het singuliere wonder van de "doorbraak," respectie-
velijkk de herhaling van deze doorbraak-momenten in een aantal van de 
doorr Messiaen aangewezen passages. Ik tracht te laten zien dat de logica 
vann de herhaling een eenvoudige demarcatie van het heilige onmogelijk 
maakt:: de herhaling van de doorbraak is geen identieke herhaling die het 
singulier-wonderbaarlijkee uitsluit, maar een herhaling van hetzelfde als 
hethet andere. Het wonder van de doorbraak moet worden samengedacht met 
hett domein van de techniek, en de daarmee samenhangende (uit-) 
zendingg en commercialiteit. De herhaling van de doorbraak is, zo be-
weerr ik, bij Messiaen geen moment van uitsluiting van het religieuze, 
maarr wijst op de onvermijdelijke verstrengeling van het wonder met de 
techniek,, i.e. de "doorbraak" met muzikaal-compositorische technieken, 
inn de temporaliserende beweging van de herhaling (iteratie, iterabiliteit). 

Inn HOOFDSTUK 10 onderzoek ik het fenomeen van een klankmatige 
verzadigingg in de "doorbraak"-passages. Aan de hand van het recente fe-
nomenologischee werk van Jean-Luc Marion tast ik de structuur van deze 
verzadigingg af, om uit te komen bij de beschrijving van deze passages als 
auditievee idolen. Deze beschrijving confronteer ik vervolgens met 
Marionss kritiek op het idool en zijn privilegiëring van het ikoon. Deze 
confrontatiee leidt, via een discussie met de theologie van Balthasar, naar 
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eenn vergelijking tussen de noties van absolute muziek en het muzikaal 
subliemee (twee sleutelfiguren van de 'idolatrische' Kunstreligion) en het 
theologischh alternatief van een christelijke heerlijkheid, en de betekenis 
daarvann voor Messiaens muziek. Deze vergelijking voert ten slotte in 
HOOFDSTUKK 11 naar een korte reflectie op de vraag of het religieuze, en 
specifiekk christelijke, van Messiaens muziek niet veeleer zit in het oor 
vann de luisteraar, dan in enige empirische of fenomenologische omstan-
digheidd in de muziek of in de wijze waarop zij tot ons komt. Voor de 
beantwoordingg van deze vraag richt ik mij op de structuur van de 
overgangovergang die Messiaen beschrijft: de overgang van de "doorbraak" naar 
eenn "gene zijde" waar het luisteren een ander luisteren zal zijn. Zoals 
echterr blijkt uit de beschrijvingen van Messiaen is dit andere luisteren, 
opp paradoxale wijze, tegelijk een luisteren dat er nu reeds is, dat wil zeg-
gen,, aan 'deze zijde.' De doorbraak lijk t daarmee gevangen te zitten in 
eenn aporie. De implicaties van deze aporie onderzoek ik aan de hand 
vann de oude bijbelse notie van de 'besnijdenis van het oor' en de patristi-
schee notie van de 'spirituele zintuigen,' om tot slot van het onderzoek te-
rugg te keren naar de thematiek van "doorbraak" en idolatrie bij Messiaen 
mett een korte beschouwing over de positie van het venster, de lijst of 
hett kader in zijn getuigenis over een "doorbraak naar gene zijde." 
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DEELL  I Messiaens geloof in muziek 

Vragenn naar Messiaens geloof lijk t vragen naar de bekende weg. Er is 
geenn componist van zijn generatie die méér vanzelfsprekend wordt 
geïdentificeerdd met zijn religieuze overtuiging dan Olivier Messiaen. Op 
hett eerste gezicht is daar ook alle reden voor. Want spreken de titels van 
zijnn werken niet voor zich, en zijn de motti en toelichtingen bij zijn 
partiturenn niet voldoende expliciet? Kan niet eenvoudig worden beaamd 
datt het hier gaat om een man van het geloof? En was het niet Messiaen 
diee zijn geloof in muziek uitdrukte? Niets lijk t méér evident, maar niets 
iss helaas ook minder bestudeerd dan deze relatie. In het koor van 
Messiaen-commentarenn heerst consensus, maar voorzichtigheid is gebo-
den.. Want wat is gezegd met de vaststelling dat Messiaen een katholieke, 
off  katholiek geïnspireerde, muziek heeft geschreven? Wat is eigenlijk de 
preciesee aard, en wat is de inhoud geweest, van dit schijnbaar zo 
orthodoxee geloof? Hoe heeft hij deze religieuze 'inhoud' gedacht over te 
kunnenn brengen in een muzikale 'vorm'? Hoe heeft hij een muziek voor 
mogelijkk gehouden die werkelijk een religieuze muziek is - een muziek die 
zichh leent voor de uitdrukking van het absolute? 

Teneindee een beter zicht te krijgen op de verhouding tussen religie en 
muziekk bij Messiaen, zal ik in dit eerste Deel in kaart brengen wat 
Messiaenn voor ogen stond, hoe hij zijn intenties heeft willen realiseren, 
enn wat de aard is van de resulterende muziek. Deze inventarisatie 
vertrektt bij de vraag naar Messiaens muzikaal-religieuze intenties. Heeft 
hijj  iets met zijn muziek willen uitdrukken? Een korte inventarisatie zal 
lerenn dat dit inderdaad het geval is, en dat hij zijn intenties heeft 
geformuleerdd in een religieus programma. Dit programma zal ik aan de 
handd van citaten uiteenzetten en toelichten (hoofdstuk 1-1). Vervolgens 
zoekk ik antwoord op de vraag welke theoretische mogelijkheden 
Messiaenn zag om zijn religieuze programma uit te voeren in muziek. 
Daarbijj  komt allereerst de vraag aan de orde of muziek in zijn ogen 
überhauptt tot uitdrukking in staat is, en, in het bijzonder, of het volgens 
hemm mogelijk is dat muziek het goddelijke uitdrukt. Hoewel Messiaen 



Deell l 

hieroverr zijn twijfels had, zal blijken dat hij deze vraag overwegend 
positieff  beantwoordt. Ik analyseer vervolgens drie geprivilegieerde figu-
renn die hem tot dit positieve antwoord brachten, te weten: absentie, ana-
logiee en presentie (hoofdstuk 1-2). Bij de laatste figuur, presentie, blijkt 
hett Messiaen niet slechts te gaan om muzikale vormen van religieuze re-
presentatie,, maar om een actuele muzikaal-religieuze "doorbraak" naar 
dee hemelen. In hoofdstuk 1-3 bestudeer ik de methoden en technieken 
diee Messiaen heeft gebruikt in zijn poging om deze presentie in zijn mu-
ziekk te evoceren. Hierbij staan vijf muzikale voorbeelden centraal die hij 
geeftt uit eigen werk, en waarin volgens hem sprake zou zijn van een der-
gelijkee "doorbraak naar gene zijde." 

2 2 



Hoofdstukk 1 Messiaens programma 

1.11 Intenties 

Heeftt Messiaen iets heeft willen zeggen met zijn muziek, en zo ja, wat 

heeftt hij er dan mee willen zeggen? Deze vraag, die voor de bepaling van 

dee religieuze ' inhoud' van zijn werk, en voor het succes van een 

religieus-muzikalee 'communicatie' zo bepalend lijkt , veronderstelt aller-

eerstt een luisteraar voor wie dit zeggen betekenisvol is. Messiaen zegt 

evenwell  te componeren voor het plezier van het innerlijk horen van 

muziekk - dat wil zeggen, voor niemand anders dan zichzelf, en geheel 

voorr zijn eigen plezier: 

Eenn van mijn leerlingen vroeg mij eens voor wie ik muziek componeer. Dat 
soortt vragen stel je niet. Je zou even goed kunnen vragen: Waarom woont u 
inn een stad? Waarom verkiest u de bergen boven de stad, of de zee boven de 
bergen?? Waarom bent u getrouwd? Waarom bent u het niet? Waarom heeft u 
vijanden?? Waarom bent u liever levend dan dood? etc. Ik heb getracht mijn 
leerlingg antwoord te geven door achtereenvolgende uitsluitingen: ik com-
poneerr niet voor het grote publiek - ik componeer evenmin voor enkele inge-
wijden.. Dus - zei de leerling - u componeert voor een enkele luisteraar: uzelf? 
Datt bracht mij zeer in verlegenheid. Ik componeer voor het plezier van het 
innerlijkk horen op het moment van componeren zelf.1 

Hoewell  Messiaen zich met dit vreugdevolle componeren weinig lijk t aan 

tee trekken van andere luisteraars dan hemzelf, en in het geheel er niet op 

uitt lijk t anderen iets te willen zeggen, geeft Messiaen op andere plaatsen 

nadrukkelijkk aan dat hij componeert om iets uit te drukken, en wel iets 

heell  specifieks: 

11 Olivier Messiaen, Traite de rythme, de couleur, et d*ornithologie (Paris: Leduc, 1994 - [...]), I, 51. 
NOTAA BENE: Behoudens bijbelcitaten zijn alle vertalingen in deze studie van mijn hand, 
tenzijj  anders aangegeven. 
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Persoonlijkk componeer ik om iets te verdedigen, om iets uit te drukken, om 
ietss een plek te geven. [...] Het eerste idee dat ik heb willen uitdrukken, het 
meestt belangrijke omdat het boven alles gesteld is, is het bestaan van de 
waarhedenn van het katholieke geloof. Ik heb het geluk katholiek te zijn; ik ben 
gelovigg geboren en het blijkt dat heilige teksten mij sinds mijn kindertijd 
getroffenn hebben. Een aantal van mijn werken zijn derhalve bestemd voor de 
belichtingg van de theologische waarheden van het katholieke geloof. Dat is 
hett belangrijkste aspect van mijn werk, het meest nobele, zonder twijfel het 
meestt nuttige, het meest waardevolle of geldige, wellicht het enige waarvan ik 
geenn spijt zal hebben in het uur van mijn dood.2 

Hett lijk t Messiaen dus te zijn gegaan om het "belichten van de 

theologischee waarheden van het katholieke geloof." Het is een intentie 

diee ge2ien de merendeels religieuze titels en motto's van zijn partituren 

niett verbaast. Tot Messiaens vroegste intentieverklaringen behoort het 

manifestt van een groep van vier musici die zich onder de naam IM jeune 

FranceFrance verzetten tegen de in hun ogen al te frivole (music-hall, Cocteau's 

LeLe coq et Farlequin), of revolutionaire (Schönberg c.s.), muzikale tijdgeest. 

Hett manifest zet een meer politieke toon, maar laat toch duidelijk het 

religieuzee engagement van de groep zien. De tekst van het manifest, 

doorr Messiaen mede-ondertekend en uitgedeeld bij het eerste concert 

vann de groep in 1936, luidt als volgt: 

Nuu de levensomstandigheden steeds harder, mechanischer en onpersoonlijker 
worden,, dient de muziek zonder aarzelen haar spirituele kracht en edelmoe-
digheidd te geven aan hen die van haar houden. 

22 Claude Samuel, Permanences d'Olivier Messiaen: Dialogues et commentaires (Arles: Actes Sud, 
1999),, 24. In Conférence de Kyoto (Paris: Leduc, 1988) spreekt Messiaen niet over het 
belichtenn van het geloof, maar over de meditatie over haar mysteriën: "Een groot deel van 
mijnn werk is gewijd aan meditatie over de mysteriën van het christelijke en katholieke 
Geloof'' {in Conférence de Kyoto, 12). Op die plaats geeft hij ook een catalogus van in zijn 
werkk belichte 'theologische waarheden' (zie hieronder). Messiaen gebruikt ook in Conférence 
dede Notre-Dame (Paris: Leduc: 1978), 7 de term meditation. Daar betekent het eenvoudig 
'beschouwing.'' In beide gevallen lijk t het te gaan om het van verschillende kanten belichten 
vann een onderwerp, niet om het onthechten van de geest als spirituele oefening. Op het in 
hett citaat in de hoofdtekst genoemde element van verdediging en plaats-geven kom ik 
overigenss later nog terug. 

4 4 
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LaLa jeune Frame herneemt, als vriendschappelijke groepering van de vier jonge 
Fransee componisten Yves Baudrier, Daniel Lesur, André Jolivet en Olivier 
Messiaen,, de titel die Berlioz vroeger beroemd maakte en stelt zich de 
verspreidingg ten doel van jonge werken die even ver verwijderd zijn van acade-
mischee als van revolutionaire clichés. De richtingen van de groepsleden lopen 
uiteen;; zij ontmoeten elkaar om een levende muziek te stimuleren en te pro-
pageren,, in eenzelfde geest van oprechtheid, edelmoedigheid en artistiek be-
wustzijn.3 3 

Messiaenn zegt later het nooit geheel eens te zijn geweest met dit 

manifestt en dat zijn associatie met de groep tamelijk vrijblijvend was.4 

Gewichtigerr worden Messiaens uitlatingen rond de tijd van zijn traktaat 

TechniqueTechnique de mon langage musical (1944), waarin de toen vijfendertigjarige 

componist,, zich kennelijk onbegrepen voelend, de taal en techniek van 

zijnn muziek uitlegt. In het eerste hoofdstuk geeft hij een indicatie van 

watt hem als componist concreet voor ogen stond: 

Ikk zoek een kleurrijke muziek, die de auditieve zin wellustig-verfijnde genoe-
genss verschaft. Tegelijkertijd moet deze muziek nobele gevoelens kunnen uit-
drukkenn (en in het bijzonder de meest nobele van alle: religieuze, door de 
theologiee en de waarheden van ons katholieke geloof verheven, gevoelens).5 

33 Claude Samuel, Panorama de tart musical contemporain (Paris: Gallimard, 1962), 300-01. Cf. 
Paull  Griffiths, Olivier Messiaen and the Music of Time (London - Boston: Faber and Faber, 
1985),, 72. 
44 Messiaen: "[I] k was het niet volkomen met dit manifest eens. Met het ontstaan van deze 
groeperingg zit het als volgt: Baudrier had mij opgezocht nadat hij mijn Offrandres oubliées 
hadd gehoord, en mij gezegd: Laten we een vereniging oprichten. Ik heb hem toen gezegd: 
Eenn vereniging is als een parlement: er moeten een rechtervleugel zijn en linkervleugel. De 
rechterr zal worden bezet door Lesur, die zeer klassiek is, en de linker door Jolivet, die 
destijdss een enorme vechtersbaas was, een extreme avantgardist, veel erger dan daarna. En 
zoo hebben we ons toen verenigd: Baudrier was de grondlegger, we hadden een linker- en 
eenn rechtervleugel, en ik vormde het centrum. De hele zaak heeft maar twee of drie jaar 
geduurd.. Toen de oorlog uitbrak werden we van elkaar gescheiden. Een ieder heeft op zijn 
manierr carrière gemaakt; er was in het geheel geen gemeenschappelijke esthetiek, noch 
enigee esmetische beweging naar voren of naar achteren." Messiaen, in RöBler, Beitrage %ur 
geistigengeistigen Welt Olivier Olivier Messiaens (Duisburg: Gilles und Francke, 1984), 113-14. 
55 Olivier Messiaen, Technique de mon langage musical (Paris: Leduc, 1944), 5. 
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Di tt korte programma vindt elders in hetzelfde traktaat een meer 

politdek-theologische,, in het bijzonder messianistische, uitdrukking. Van 

belangg is vooral zijn opmerking over een muziek die "alles tot onder-

werpp neemt zonder God uit het oog te verliezen." De poging daartoe is 

typerendd voor Messiaen: 

Hoewell  ik een redelijk groot aantal religieuze werken heb geschreven -
mystiek,, christelijk, en katholiek religieus - zal ik deze voorkeur voor het 
momentt terzijde laten: ik zal het over techniek hebben, niet over gevoel. Ik 
zall  mij, wat dit laatste betreft, beperken tot het citeren van een artikel waarin 
ikk vroeger de sacrale muziek heb verheerlijkt. Na te hebben opgeroepen tot 
'eenn ware, dat wil zeggen spirituele muziek, een muziek die een geloofsact is; 
eenn muziek die alles tot onderwerp neemt zonder God uit het oog te 
verliezen;; met andere woorden een oorspronkelijke muziek, waarvan de taal 
enkelee deuren opent, enkele verre sterren plukt,1 constateerde ik 'dat het gre-
goriaanss zelf niet alles heeft gezegd en nog ruimte laat,' en ik concludeerde dat 
err 'om met grote, duurzame kracht de worsteling uit te drukken van onze 
duisterniss met de Heilige Geest, om op de berg de deuren van onze gevan-
geniss van vlees te openen, om onze eeuw het levenswater te schenken waar zij 
naarr dorst, een groot kunstenaar nodig is, die een even groot ambachtsman is 
alss christen.' Laten we ons de spoedige komst van deze bevrijder wensen, en 
hemm nu reeds twee spreuken opdragen. Eerst die van Reverdy: 'Dat hij met 
zijnn adem de hemel zal opzuigen!' En vervolgens die van Hello: 'Er is geen 
groteree dan hij tot wie God spreekt, en in het moment dat God tot hem 
spreekt.'6 6 

Dee extatische en heterogene taal die Messiaen hier gebruikt maakt later -

wee spreken dan inmiddels 1979 - plaats voor een even poëtische als za-

kelijkee uitdrukking van zijn intenties. Messiaen wil 

[e]enn muziek schrijven die nieuw bloed is, een heel eigen gebaar, een onbe-
kendee geur, een vogel zonder slaap. Een muziek als glas-in-lood, een duizeling 
[tournoiemenï\[tournoiemenï\ van complementaire kleuren. Een muziek die het einde van de 

66 Ibid., 3-4. 
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tijdd uitdrukt, de alomtegenwoordigheid, de herrezenen, de goddelijke en dieo-
logischee mysteriën. Een meologische regenboog.7 

Samenvattendd lijk t het Messiaen, naast een plezier in het innerlijk horen 
vann muziek in het moment van componeren zelf, te gaan om een religi-
eus,, en meer specifiek katholiek-theologisch programma, dat aanvanke-
lij kk zijn vertrek neemt vanuit religieuze gevoelens {sentiments) en wil te-
rugkerenn naar het genot van de zinnen ("wellustig-verfijnde genoegens"), 
maarr later een meer abstracte belichting beoogt van theologische ideeën, 
zonderr evenwel daarbij het zintuiglijke te schuwen (cf. "theologische re-
genboog)? genboog)? 

1.22 Messiaens opvatting van het geloof 

Messiaenss opvatting van het geloof blijf t in zijn intentieverklaringen 
impliciet,, wat ook geldt voor de "theologische waarheden" waar hij naar 
verwijst.. Om een beter beeld te krijgen van het geloof dat hij in zijn 
muziekk heeft willen uitdrukken, moet daarom de vraag worden gesteld 
welkee specifieke vorm van religie hij heeft aangehangen, en welke 
elementenn hieruit hij tot zijn muzikale programma rekende. 

Omm met de eerste, algemene vraag te beginnen: in gesprek met Almut 
RöBlerr heeft Messiaen aangegeven wat voor hem de essentie van religie 
is,, en waarom hij een christelijk geloof aanhangt. Uit deze woorden 
blijktt het universele karakter van Messiaens christelijkheid, en zijn ver-

77 In Brigitte Massin, Olivier Messiaen: Une poétique du merveilleux (Aix-en-Provence: Alinea, 
1989),, 90. 
88 Wat de betekenis van het zinnelijke bij Messiaen betreft het volgende. Messiaen citeert in 
Antoinee Goléa, Rencontres avec Olivier Messiaen (Paris - Genève: Slatkine, 1984), 41-42, een 
uitspraakk van Alexis Carrel die aldus zou luiden: "Een mens die bidt, bidt met zijn ziel, 
maarr ook met zijn geslacht en met zijn hersens." Messiaen voegt daar aan toe: "De 
religieuzee musicus moet dus niet vergeten dat hij een mens is, net zomin als de mens van 
vlees-en-bloedd moet vergeten dat hij een religieus musicus is [...]." Goléa (in ibid., 184-88) 
laatt in een analyse van Messiaens koorwerk Cinq Recbants zien, dat de componist zelfs de 
sexuelesexuele daad niet schuwde als onderwerp van muzikale uitbeelding. In deze periode lijk t 
hett zinnelijke bij Messiaen dus geen met het geloof strijdige, zondige categorie. 
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mogenn om zijn persoonlijke geloofsovertuiging te relativeren. Di t is een 

aspectt dat kenmerkend is voor Messiaens geloof. Het zal bij de analyse 

vann zijn muziek nog ter sprake komen: 

Wijj  koesteren een grote bewondering voor [de] kosmos, maar wij allen, zelfs 
dee niet-gelovigen, hebben een donker vermoeden, dat er nog iets anders is dat 
buitenn de rijd, de ruimte en het gesternte en alles dat wij kennen is, iets dat 
niett daarvoor of daarna, maar volstrekt daarbuiten is, dat alles houdt en 
onderhoudt,, dat eenieder die niet volledig afgestompt is, voelt - en dat men 
Godd kan noemen. In de grond is religie vooral dat: de betrekking tot de 
buitengewonee geest, die buiten alles is, die gans anders is. In de geschiedenis 
vann onze planeet zijn er grondleggers van religie geweest, religieuze genieën, 
profeten,, eminente volksleiders, zoals Mohammed, Boeddha, en ook Mozes, 
maarr er is nog iets bijzonders, dat nog ongewoner is dan die gans andere 
godheid:: namelijk dat God, hoe verschillend, hoe ver weg, hoe verschrik-
kelijk,, hoe onbeweeglijk, hoe eeuwig en oneindig hij ons ook moge lijken, 
naarr ons toe gekomen is en dat hij heeft geprobeerd zich in onze taal, in onze 
gevoelens,, in onze zienswijzen verstaanbaar te maken. Dat is het mooiste 
aspectt van de godheid: het mysterie van de incarnatie, en daarom ben ik 
christen.. Daarbij denk ik niet aan het onderscheid tussen orthodoxen, protes-
tanten,, katholieken, - christen is degene die begrijpt dat God gekomen is.9 

Di tt geloof zegt Messiaen niet geleidelijk te hebben ontwikkeld of met 

eenn dramatische bekering te hebben ontvangen (zoals bijvoorbeeld 

Pascall  of Claudel, met wie hij zich contrasteert).10 Op verschillende 

plaatsenn herhaalt hij de uitspraak dat hij eenvoudigweg gelovig geboren 

is,, en nimmer aan zijn geloof heeft getwijfeld.11 

9RöRler,, Beitrage, 103. 
100 Samuel, Permanences, 17. 
111 Zie bijvoorbeeld Goléa, Rencontres, 34; Samuel, Permanences, 24; L'AVANT-SCÈNE OPÉRA. 
Horss série no 4: "Saint Francois D'Assise" (Paris: Premières Loges, 1992), 33; Alan 
Benson,, Het geloof in de muziek, TV-documentaire (London Weekend Television, 1986). 
Ookk zijn tweede echtgenote, pianiste Yvonne Loriod, neemt deel aan deze repetitieve 
bevestigingg van Messiaens geloofsvastheid. Loriod, in Peter Hil l (ed.), The Messiaen 
CompanionCompanion (London - Boston: Faber and Faber, 1995), 303: "Messiaen zei altijd, 'Ik ben als 
gelovigee geboren,' en op geen moment in zijn leven heeft hij ook maar een schaduw van 
twijfell  gekend. [...] Het geheel van zijn leven vormde een ononderbroken opeenvolging." 
Ziee wat de genoemde repetitie betreft hoofdstuk III-9. 
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Naastt deze statische lezing van zijn geloof, kent Messiaen echter ook 

eenn genealogische. Hij legt uit dat zijn geloof gegroeid is uk een affiniteit 

mett sprookjes en fantastische verhalen, een affiniteit die hij in verband 

brengtt met zijn moeder, de dichteres Cécile Sauvage. In verschillende 

biografieënn worden uitspraken van hem geciteerd waarin hij verhaalt 

overr zijn liefde voor bijvoorbeeld Le Dernier Abencérage van Chateau-

briand,, de drama's van Shakespeare (vader Pierre Messiaen vertaalde 

dienss verzameld werk), die hij als kind samen met zijn broer opvoerde 

tussenn de schuifdeuren van het ouderlijk huis, en de sprookjes van An-

dersen,, Perrault en bovenal Madame d'Aulnoy.12 Deze affiniteit met het 

wonderbaarlijkee werd volgens hem echter nog het best gevoed ('a trouvé 

sasa vraiepdture") door vertellingen uit de bijbel, waarin het wonderbaarlij-

kee samenkomt met de Waarheid ('k conté de fées réel des Vérités, avec un 

grandgrand 'V,' de lafoi catholique").n Messiaen beschrijft deze, door het won-

derbaarlijkee bemiddelde overgang tussen literatuur en het christelijke ge-

loof,, als volgt: 

Ikk geloof werkelijk dat ik door sprookjes gelovig ben geworden. Het wonder-
baarlijkee is mijn natuurlijke element, waar ik mij goed bij voel. Ik voel een be-
hoeftee om iets wonderbaarlijks te leven, maar dan wel iets wonderbaarlijks dat 
waarr is! In het algemeen vind je het wonderbaarlijke in mythen, in denk-
beeldigee verhalen, terwijl het wonderbaarlijke dat je in het katholieke geloof 
wordtt geschonken, waar is. Een wonderbaarlijkheid waar je op kunt steunen. 
Zodoendee ben ik, beetje bij beetje, en zonder mij ervan bewust te zijn, gelovig 
geworden.. Je zou kunnen zeggen dat ik ongemerkt van het surreële van 
sprookjess ben overgegaan op het bovennatuurlijke van het geloof.14 

Aann de bijzondere overtuiging dat dit surreële, wegens haar gelijkenis 

mett (en overgang naar) het bovennatuurlijke, als kenmerk moet worden 

opgevatt van gene zijde, gaat de gedachte vooraf dat het aan gene zijde 

anderss moet zijn dan hier - wat overigens niet verklaart waarom gene 

122 Zie bijvoorbeeld Massin, Poétique, 25-27 of Samuel, Permanences, 32. 
133 Goléa, Rencontres, 34. 
144 Massin, Poétique, 27-28. 
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zijdee dan juist de kwaliteiten van het wonderbaarlijke zou moeten heb-

ben.155 Messiaen: 

Alss alles 'normaal' was in de onzichtbare wereld, waar zou dan het verschil 
zijnn tussen het Oneindige en het eindige, tussen God en de mensen, en wat 
zouu er dan nog te leren zijn in de eeuwigheid? 'Zalig die niet gezien hebben en 
diee hebben geloofd,' staat er in het Evangelie.16 

Dezee opvatting van religie leidt bij Messiaen tot een "poëtica van het 

wonderbaarlijke""  (Massin), waarover in hoofdstuk 1-3 meer. De nadruk 

opp het wonderbaarlijke geeft Messiaens opvatting van het christelijke 

gelooff  het aanzien van een wat eenzijdige tbeologia gloria, iets dat hem 

menigmaall  door critici is verweten.17 Het zijn de vragen die Hans Urs 

vonn Balthasar ooit stelde aan de muziek van Mozart: "Waar blijf t de 

belijdeniss van de zonde? En waar blijf t de angst voor het gericht?"18 Het 

lijk tt alsof Messiaen in het geheel niet spreekt over het lijden en de 

zonde.. Zij n veel geciteerde, en door hem zelf vaak herhaalde uitspraak 

datt hij geen talent heeft voor het lijden (en het bovendien "niet interes-

sant""  vindt),19 overstemt de weinige plaatsen waar hij het er toch over 

heeft.. Wat de werken betreft geeft Harry Halbreich een bescheiden 

lijstjee van composities waarin het lijden wordt gethematiseerd.20 RöfJler 

herinnertt aan de kruisweg die Messiaen persoonlijk is gegaan met het 

componerenn en instrumenteren van zijn monumentale opera St Francois 

155 Zie wat betreft het verband tussen surrealisme en transcendentie bij Messiaen overigens 
hett recentelijk verschenen artikel van Gerrit Steunebrink, "Transparantie en transcenden-
tie:: De muziek van Olivier Messiaen tussen katholicisme en surrealisme," in Tijdschrift voor 
theologie,theologie, jrg 41 (2001), nr 4, 376-401. 
166 Goléa, Rencontres, 47. 
177 Cf. Harry Halbreich, Olivier Messiaen (Paris: Fayard - Fondation Sacem, 1980), 52-54. 
188 Hans Urs von Balthasar, "Bekenntnis zu Mozart, in Die Enhvicklung der musikalischen Idee/ 
BekenntnisBekenntnis %u Mo^art (Einsiedeln - Freiburg: Johannes Verlag, 1998), 63. 
199 Samuel, Permanences, 360. Zie ook ibid., 399-400, 404; RöBler, Beitrage, 54. 
200 Halbreich, Messiaen, 53-54. Het lijstje omvat slechts acht voorbeelden van titels (werken 
enn onderdelen van werken) die naar het lijden en de zonde verwijzen. Uit de periode na 
verschijningg van Halbreichs boek kunnen daar nog aan worden toegevoegd: het negende 
deell  ("Les ténèbres") uit Livre du Saint Sacrtment en met name het zevende tableau ("Les 
Stigmates")) uit St Franpis d*Assise. 
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cfAssise.cfAssise.2121 En Messiaen zelf schetst een enkele maal de moeite die het 

kostt om te geloven, en te blijven geloven - kennelijk uit eigen ervaring. 

Di tt is een uniek moment in de literatuur over Messiaen, dat een zijde 

vann het geloof belicht die in Deel II de rode draad zal vormen van de 

discussie: : 

Denktt u dat het eenvoudig is zich steeds weer tot [de heerlijkheid van God] te 
bekeren?? Ik zal ter verduidelijking van mijn gedachten een voorbeeld geven: 
Toenn de apostel Petrus Christus over het water zag lopen, zei die tegen hem 
zijnn hand toe te steken, opdat ook hij over het water zou kunnen lopen. 
Christuss reikte hem de hand, Petrus keek hem aan, en kon over het water 
lopen,, net als Hij . Plotseling werd hij zich hier van bewust, begon te struike-
lenn en dreigde te verdrinken. Hij had aan Christus getwijfeld, en die zei tegen 
Petrus:: Oh, gij kleingelovige! Zo vergaat het ons allen, iedere dag. We moeten 
steedss opnieuw proberen niet te twijfelen en niet te verdrinken. We moeten 
onzee blik op het hemelse richten en proberen het aardse te vergeten.22 

Zoalss gezegd zijn deze woorden atypisch voor Messiaen; de nadruk 

ligtt op de heerlijkheid van het leven aan gene zijde - een leven dat voor 

onss slechts bereikbaar blijf t doorheen de dood - en de reflecties van dat 

levenn in het aardse. Messiaen prijst dan ook de Openbaringen van 

Johanness aan als "het mooiste en alle andere beheersende" bijbelboek.23 

Zij nn geloof richt zich op het licht, en daarmee op de nieuwtestamen-

tischee gebeurtenissen (en corresponderende liturgische momenten24) 

waarinn dit licht, zowel in zijn letterlijke als in zijn figuurlijke betekenis 

211 Rölïler, Beitrage, 55. Zie Loriods bevestiging van dit verhaal, Hill , Companion, 301. Zij stelt 
verderr dat Messiaen een man was die in zowel zijn persoonlijke als artistieke leven "enorm 
geleden""  heeft (ibid., 294). 
222 RöBler, Beitrage, 55-56. 
233 Ibid., 84. Citaten uit het Evangelie van Johannes en uit de brieven van Paulus blijken 
evenwell  vaker in Messiaens werken voor te komen dan citaten uit Openbaringen. Het 
inhoudelijkee overwicht wordt dus niet geheel weerspiegeld door een numeriek. Zie de 
tabell  van door Messiaen geciteerde bijbelboeken in Massin, Poétique, 146-49. 
244 Zie voor de correspondenties tussen de werken van Messiaen en het liturgisch jaar het 
uitstekendee artikel van Jean-Rodolphe Kars, "L'ceuvre de Messiaen et 1'année liturgique" in 
LaLa Maison-Dieu, 207 (1996/3), 95-129. Ik wil de auteur er voor danken mij op dit artikel te 
hebbenn gewezen. 
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eenn hoofdrol speelt: als het verblindende licht uit de Transfiguratie-

scène,, het innerlijke licht van Pasen, het stralende licht van de Tenhe-

melvarende,, de talrijke lichten van de herrezenen of het kleurrijke licht 

uitt de Openbaringen. De "theologische waarheden" waarover Messiaen 

hierbovenn spreekt, betreffen echter niet alleen deze (cruciale) momen-

ten,, maar ook andere hoofdelementen uit de katholieke geloofsbelijde-

nis:: van het mysterie van de drieëne, alomtegenwoordige God, via de ge-

boortee van Christus en het Paastriduüm,25 tot de uitstorting van de Hei-

ligee Geest en de verwachting van het Hemelse Jeruzalem. Messiaen geeft 

inn Conférence de Kyoto een catalogus van door hem in zijn oeuvre belichte 

theologischee waarheden, met verwijzing naar de betreffende werken. De 

"esprit"esprit de catalogue" (Massin) van deze opsomming is niet alleen kenmer-

kendd voor zijn manier van spreken, maar ook voor zijn componeren: 

Eenn groot deel van mijn werk is gewijd aan meditatie over de mysteriën van 
hett christelijke en katholieke Geloof. De Meditations sur Ie Mystère de la Sainte 
TrinitéTrinité voor orgel (1969) gaan over het belangrijkste en grootste mysterie van 
hett geloof. De Trois petites Liturgies voor vrouwenkoor, piano solo, Ondes 
Martenot,, vibrafoon, celesta, percussie, en strijkorkest (1944), spreken over de 
aanwezigheidd van God: in ons CAntienne de la Conversation intérieure1) - in 
Hemm zelf ("Sequence du Verbe,' 'Cantique Divin*) - in alle dingen ("Psalmodie 
dee 1'Ubiquité de l'amour'). Ook worden verschillende mysteriën van het leven 
vann Christus, Mens-God, opgeroepen. De geboorte van Christus in La 
NativitéNativité du Seigneur voor orgel (1935), in Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus voor 
pianoo solo (1944), zijn Transfiguratie in La Transfiguration de Notre Seigneur Je'sus 
ChristChrist voor zeven instrumentale solisten, koor en zeer groot orkest (1965-
1969),, zijn lijden in TAmen de 1'agonie de Jésus' (derde stuk uit Vision de 
l'Amenl'Amen voor twee piano's (1943)), zijn dood in 'Puissance des ténèbres' uit 
LivreLivre du Saint Sacrementxoot orgel (1984), zijn Wederopstanding in 'Resurrec-
tion'tion' uit de Chants de tem et de cielvoot sopraan en piano (1938), in 'Combat de 
laa mort et de la vie' uit Les Corps glorieux voor orgel (1939), in 'Apparition du 
Christt ressuscité a Marie-Madeleine' uit Livre du Saint Sacrement voor orgel 
(1984),, zijn Hemelvaart in FAscension voor orkest (1933). Twee werken zijn 

255 Onder het Paastriduüm of Triduüm sacrum wordt de driedaagse viering verstaan van de 
heiligee dagen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag, beginnend op de avond van 
Wittee Donderdag (in het algemeen wordt in de liturgie de voorafgaande avond tot de 
volgendee dag gerekend). 
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speciaall  gewijd aan onze wederopstanding, waar die van Christus het onder-

pandd voor is: het betreft Les Corps glorieux voor orgel (1939), en Et exspecto 

resurrectionemresurrectionem moriuorum voor een orkest van hout- en koperblazers, buisklok-

ken,, gongs en tamtams (1964). En tenslotte een werk dat opgedragen is aan 

dee Heilige Geest: Messe de la Pentecête voor orgel (1950).26 

Hett hier gegeven overzicht laat Messiaen zich van zijn dogmatisch-
correcte,, en enigszins defensieve kant zien.27 Messiaen heeft zich moe-
tenn verdedigen tegen de kritiek als zou hij de dogma's niet kennen. Uit 
zijnn repliek kan worden opgemaakt dat deze kritiek werd gewekt door 
hett krachtige en soms buitenissige karakter van zijn muziek en de ge-
kozenn thema's. Messiaen laat evenwel zien dat het katholieke geloof zich 
baseertt op soms zeer heftige beelden en teksten.28 Zijn opvatting van 
hett geloof laveert tussen beide door: enerzijds getuigt zij van een grote 
affiniteitt met het 'surrealistische' van het geloof, anderzijds getuigt zijn 
gelooff  van een groot verlangen naar rationaliteit. Dit verlangen wordt 
gesymboliseerdd door de naam van Messiaens favoriete theoloog, de 

266 Messiaen, Conférence de Kyoto, 12-13. Cf. Messiaen in zijn lezing bij de uitreiking van de 
PramiumPramium Erasmianum (Amsterdam: Stichting Prsemium Erasmianum, 1971), 27: "Wat 
gelooff  ik? Dat is gauw gezegd en alles wordt er in een keer mee gezegd: ik geloof in God. 
Enn omdat ik in God geloof, geloof ik noodzakelijkerwijs in de Heilige Drieëenheid, en 
derhalvee aan de Heilige Geest (aan wie ik mijn Messe de la Pentecête heb gewijd), en derhalve 
aann de Zoon, aan het vleesgeworden Woord, aan Jezus Christus (aan wie ik een groot deel 
vann mijn composities heb gewijd, van de Nativité voor orgel, geschreven in 1935 en de 
VingtVingt Regards sur FEnfant Je'sus voor piano, geschreven in 1944, via Trois petites Liturgies en 
hett Quatuor pour la fin du Temps, tot ha Transfiguration, voor groot gemengd koor, zeven 
instrumentalee solisten en een zeer groot orkest, gereedgekomen in 1968). [...] Wat hoop 
ik?? Dat heb ik uitgesproken in Les Corps glorieux voor orgel, in Couleurs de la cite celeste voor 
piano,, blaasorkest en slagwerk, en ik heb het opnieuw met kracht bevestigd in Et exspecto 
resurrectionemresurrectionem moriuorum, voor orkest van koper- en houtblazers en metalen slagwerk." 
(vertalingg gewijzigd) Zie voor een gedetailleerd overzicht van de theologische thematiek bij 
Messiaen:: Aloyse Michaely, Die Musik Olivier Messiaens: Untersuchungen %um Gesamtschaffen, 
Hamburgerr Beitrage zur Musikwissenschaft, Sonderband (Hamburg: Karl Dieter Wagner, 
1988). . 
277 Messiaen getuigt op veel plaatsen van een behoefte zich te verweren tegen zijn critici. 
Ziee Conférence de Kyoto, 1, waar hij de belangrijkste conflicten nog eens op een rij zet. 
299 Goléa, Rencontres, 37-39. 
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scholasticuss Thomas van Aquino, wiens hoofdwerk {Summa Tbeologia) hij 

zegtt - in de loop van zijn leven - bijna integraal te hebben gelezen.29 

1.33 Theologie versus mystiek 

Hoewell  Messiaen ongewoon expliciet is over hetgeen hij wü zeggen met 

zijnn muziek (het verlangen naar eenduidigheid lijk t in de loop van zijn 

levenn en werk alleen maar toe te nemen, zie hoofdstuk II-7.2), is hij 

terughoudendd wanneer hem gevraagd wordt of hij een boodschap wil 

overbrengen.. "Misschien," is zijn antwoord, "maar niet bewust."30 Hij 

will  duidelijkheid zonder stichtelijkheid, en daarin ligt ook de sleutel voor 

zijnn formele afwijzing van mystiek. Want, zoals duidelijkheid aan de ene 

kantt wordt bedreigd door stichtelijkheid, wordt zij aan de andere zijde 

bedreigdd door 'mystieke' vaagheid. Daarbij moet worden opgemerkt, dat 

Messiaenss muziek vaak met mystiek wordt geassocieerd (enkele malen 

ookk door hemzelf), zonder dat duidelijk is wat hiermee precies wordt 

bedoeld.. Messiaen lijk t vooral de moerassige definitie van het begrip te 

vrezen,, en het bijbehorende algemene onbegrip. Hij wil zijn onderwer-

penn en zijn geloof graag als objectief presenteren (Kerk, dogma), niet als 

eenn subjectieve beleving (mystiek, innerlijkheid). Over mystiek zegt hij 

dann ook: 

Persoonlijkk wantrouw ik dit woord zeer. Het past in het geheel niet bij mij, en 
ikk zal u zeggen waarom. Zo gauw men over mystiek spreekt, denken mensen 
aann een ziekelijke toestand, aan een neuroticus, die vage gevoelens en extases 
heeft.. Dat bevalt mij niet. Ik ben gelovig en ik hou van de reële gaven van het 
geloof.. Er zijn echte mystici geweest, met echte visioenen en extases, zoals 
bijvoorbeeldd de heilige Johannes van het Kruis, en zelfs in de bijbel kom je dit 
tegen:: Mozes bijvoorbeeld had visioenen. Maar men is het niet uit eigen wil. 
Wanneerr men het is, is men zich er niet van bewust, en heeft men niet het 
rechtt te zeggen dat men het is. En naar mijn mening heeft niemand het recht 

299 Samuel, Permanences, 18. Zie voor een nadere opgave van de door Messiaen gebruikte 
theologischee werken Michaely, Untersuchungen, 31-39. 
300 RöBler, Bei/rage, 98. 
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vann een ander te zeggen dat hij het is, zolang hij niet dood is. Het is een te 

persoonlijkee en te slecht begrepen zaak. Wat men kan zeggen, is dat ik geloof, 

enn dat ik mij dieologisch heb verdiept, en dat ik geprobeerd heb de gegevens 

enn geheimen van het geloof in mijn muziek te verwerken. Andere com-

ponisten,, zoals Johann Sebastian Bach, hebben hetzelfde gedaan. Bach heeft 

tijdenss zijn leven bepaalde inhouden van het geloof behandeld, andere niet; ik 

hebb andere inhouden belicht dan hij, en andere niet.31 

Messiaenss positie ten opzichte van de mystiek kan wellicht als volgt 
wordenn verduidelijkt. Het gaat bij Messiaen niet zozeer om een roman-
tischee gevoeligheid of piëtistische religieuze innerlijkheid zoals die aan 
dee basis lagen van de negentiende-eeuwse Yjitistreligion. Bij hem is veeleer 
sprakee van "extase" en van "symbolisering," zijnde twee andere wegen 
diee Wilson-Dickson noemt als verbinding tussen het muzikale en het 
heilige.322 Het gaat hierbij respectievelijk om transformatie van de natuur-
lijkee persoon (extase) en het verwerven van spiritueel inzicht (symbolise-
ring).333 Een bijzondere combinatie van beide wegen - een transformatie-

311 Ibid., 95-96. Cf. Messiaen in 1953: "Ik ben geen mystiek musicus, maar een surrealistisch 
musicus,, die zijn verlangen naar het surreële overstijgt middels het bovennatuurlijke." 
Geciteerdd in Madeleine Hsu, Olivier Messiaen, the musical Mediator. A A Study of the Influence of 
Listf,Listf, Debussy, and Bartók (Cranbury [etc.]: Associated University Press, 1996), 24. Hal-
breichh vestigt de aandacht op het pseudo-theologische apparaat in Messiaens partituren (in 
Messiaen,Messiaen, 45): "Messiaen spreekt over theologische waarheden. Hij heeft er zich altijd tegen 
verweerdd een mystiek musicus te zijn. Hij beschouwt zich daarentegen als een muzikale 
exegeett van de mysteriën van het geloof. Al zijn grote werken worden ondersteund door 
niett alleen zuiver muzikale analyses, maar ook door buitengewoon solide theologische 
commentaren,, altijd gebaseerd op nauwkeurige referenties, of zij nu ondeend zijn aan de 
Schrift,, de liturgie, aan de kerkvaders of aan antieke en moderne schrijvers." 
322 Zie wat betreft het begrip Kunstreligion met name de grondleggende studie van Carl 
Dahlhaus,, Die Idee der absolute» Musik (Kassei: Barenreiter, 1994), 91-104. Een uitgebreidere 
besprekingg van het begrip volgt in hoofdstuk II-6, paragraaf 4. In de loop van deze studie 
zall  ik verschillende aspecten van het complexe fenomeen van de Kunstreligion met Messiaen 
inn verband brengen - aanvankelijk om het onderscheid tussen beide te schetsen, later 
echterr ook, op een dieper niveau, om de opmerkelijke gelijkenissen uit te lichten en te 
doordenken. . 
333 Andrew Wilson-Dickson, The Story of Christian Music, door Willem Ouweneel vertaald als 
GeschiedenisGeschiedenis van de christelijke muziek (Kampen: Kok Voorhoeve, 1996), 11-13. In de 
humanistischee religieuze traditie wordt muziek veelal gebruikt om 'aan te wijzen' welke 
gevoelenss tot het domein van de religie behoren. Muziek kan naar plaatsen in het gemoed 
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vee overweldiging die tot inzicht leidt - zal in het volgende hoofdstuk 
wordenn besproken (I-2.3.c). 

Messiaenss religiositeit, in het bijzonder het primaat van het mentale 
enn de daarmee gepaard gaande relatieve afwezigheid van het affectieve 
(mett name in zijn na-oorlogse werk), lieert hem met de Oriënt. Het door 
hemm geliefde Japan kan in dit verband vergelijkingsmateriaal bieden, met 
namee waar het gaat om de muziekcultuur. Zo beschrijft Okada Akeo 
hoee Japanse klassieke musici zich vaak geen raad weten met de emoties 
diee romantische partituren voorschrijven. Zij zijn volgens haar, zoals 
overigenss wordt bevestigd in de Westerse beeldvorming van deze musi-
ci,, geneigd zich te gaan forceren om toch vooral 'met veel gevoel' te spe-
len.. Akeo legt dit verschijnsel uit door erop te wijzen dat het niet in de 
Japansee cultuur ligt om emotioneel te zijn op een Europese - wat zij 
noemtt "dialectische" - manier. In Japan ben je, aldus Akeo, volgens de 
geldendee normen, hetzij ingetogen, hetzij buiten jezelf. Een 'Europese' 
vormm bemiddeling is er niet bekend, en blijf t daarom voor veel musici 
ietss aangeleerds.34 Messiaen lijk t zich, althans in zijn muziek, op een ver-
gelijkbaree wijze verre te houden van openlijke, 'romantische' emotiona-
liteit.. Zijn religiositeit sluit dan ook maar in beperkte mate aan bij de ro-
mantischee gevoeligheid en de daarmee gelieerde devotie en mystiek 
(naastt het piëtisme onder meer de Gefühlsreligton van Schleiermacher).35 

leidenn die door de religieuze (bijv. liturgische) context gemerkt worden als 'tot de religie 
behorend.'' Messiaens muziek sluit, met name in zijn latere werk, slechts in geringe mate bij 
dezee traditie aan, en laat mede daardoor de mogelijkheid open dat de relatie tussen muziek 
religiee een andere is dan een emotionele. Zijn muziek staat in dit opzicht dichter bij het 
gregoriaanss of bepaalde Aziatische tradities, dan bij de muziek van het christelijk humanis-
me. . 
344 Zie Okada Akeo, "Europaische Klassik in Japan - Eine düstere Diagnose," in Sylvain 
Guignardd (ed.), Musik in Japan: Aufsat^e %u Aspekten Aspekten der Musik im heutigen Japan (München: 
Iudiciumm Verlag, 1996), 187-88. 
355 Zie wat deze gevoeligheid betreft Dahlhaus, Die Idee der absoiuten Musik, Musik, 62-80. Het cliché 
vann de romantische obsessie met das BJihrende, das Empftndsame, die Leidenschafien, etc. laat 
overigenss onverlet dat het daarbij niet alleen ging om een willen-voelen, maar ook, zoals 
bijj  Wackenroder, Schopenhauer en Schleiermacher, om een - in zekere mate asketische -
louteringg en veredeling van het gevoel (i.e. de omvorming van Affekte in een hogere 
StimmungStimmung of Andacbi). Deze lijk t enige verwantschap te hebben met de loutering die door 
Plotinuss wordt aanbevolen (cf. Enneaden, I, 6, 5-6). Indien de romantische gevoeligheid in 
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Ditt in aanmerking nemend, en gezien zijn erkenning van, en respect 
voor,, mystiek, lijk t het erop dat Messiaen vooral bevreesd is geweest 
voorr de met dit begrip verbonden negatieve connotaties van vaagheid, 
sentimentelee intuïties en irrationaliteit {Schwarmerei, zoals Kant het wel 
uitdrukt).. Deze connotatie heeft mijns inziens echter minder te maken 
mett mystiek, dan met mysticisme, de meer op sentimentaliteit en ge-
voelsmatigee intuïtie gerichte afgeleide van mystiek. De mystiek waar 
Messiaenss opvatting van het geloof daarentegen mee geassocieerd kan 
worden,, maar waar hij zelf helaas weinig over spreekt, ligt in de lucide 
geestt van het Zenboeddhisme, het contemplatieve van Ruusbroec en, 
niett in de laatste plaats, de natuurmystiek van Franciscus.36 

dezee laatste, asketische betekenis wordt begrepen, staat Messiaen, bijvoorbeeld door zijn 
insistentiee op een religieus verlichte "vreugde \joie\" niet ver van bepaalde romantische 
denkers,, dichters en musici vandaan. Cf. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und 
VorstellungVorstellung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 364-65 (boek 3, §52); Gunther Scholtz, 
SchleiermachersSchleiermachers Musikphilosophie (Gotongen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981), 92-95 en 
Wilhelmm Heinrich Wackenroder, Werke und Briefe (Miinchen - Wien: Carl Hanser, 1984), 
312. . 
366 Zie voor Messiaens waardering van het Zenboeddhisme en de Japanse cultuur RöBler, 
Beitrdge,Beitrdge, 104-07. In de natuur ervaart Messiaen naar eigen zeggen niets dat lijk t op de troost 
diee de romantici er volgens sommigen in vonden: "De natuur is allereerst een zeer grote 
krachtt waarin je je kunt verliezen, een soort 'nirvana' [...]." Samuel, Permanences, 44. 
Messiaenn staat in dit opzicht dichter bij Debussy, wiens affiniteit met het Zenboeddhisme 
doorr Rudolf Escher als volgt werd beschreven: "Claude Debussy [...] heeft in de Westeu-
ropesee toonkunst een nieuwe akoestische wereld ontsloten, door middel waarvan de daar-
toee bereide en voorbereide muzische mens toegang kan krijgen tot een belevingsgebied dat 
voordienn in onze muziek terra incognita was. Het is de wereld van het als tijdloos ervaren 
'eeuwigee heden,' waarin niet het Doel wordt verheerlijkt, nagestreefd of veroverd, maar het 
Zijnn wordt beleefd met de grootst mogelijke intensiteit. Het kunstenaarstype waarvoor 
dezee wereld open ligt, is altijd het type dat de natuur als een ondeelbaar proces van 
ontstaann en vergaan groot en kosmisch ervaart, en aan dit ervaren alleen soms ogenblikken 
danktt van extatisch geluk. De kunstenaar die bestemd is aan dergelijke momenten van 
'eeuwigg heden' gestalte te geven, is het tegendeel van een 'romantische dromer.' Hij is een 
gespannenn spieder en luisteraar voor wie natuur nooit een achtergrond is, decor waartegen 
hijj  eigen of anderer verdriet of drama projecteert. Natuur is hem steeds het symbool voor 
dee buitenmenselijke realiteit, waarvan hij zichzelf en de mens in het algemeen een nietig en 
nooitt dominerend onderdeel weet." Rudolf Escher, Debussy: Actueel verleden (Buren: Frits 
Knuf,, 1985), 29-30. Ruusbroecs beschrijving van contemplatie wordt door Messiaen in-
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Hett conflict bij Messiaen tussen theologie en mystiek uit zich verder 

opp het terrein van de scheppende kunst. Claude Rostand heeft als eerste 

gespeculeerdd over de artistieke bezwaren die Messiaen zou kunnen heb-

benn gehad tegen mystiek. Het gaat volgens hem in mystiek om een we-

zenlijkk andere relatie met de wereld dan in de theologie: 

Hett mysticisme [mysticisme] is een vernietiging van het zijn die, in zijn 
perfectie,, de contemplatie en de extase, de mens op mysterieuze wijze 
verenigtt met de Godheid. De theologie is de wetenschap van de religie. Zij 
gaatt uit van de mens niet in extase, niet perfect, niet uitzonderlijk, en omvat 
dee geregelde verhoudingen van deze met God. Zij houdt rekening met het li-
chaam,, het vlees waar Messiaen over spreekt en die hem niet als oplosbaar 
[solubles][solubles] voorkomen. Hij is immers geen mysticus.37 

Halbreichh suggereert, in een andere context maar op overeenkomstige 

gronden,, dat muziek (of creativiteit tout court) en mystiek elkaar daarom 

uitsluiten: : 

Messiaenn vindt het dus niet nodig om liturgische muziek te componeren. Het 
iss ook goed mogelijk dat hij er zich in alle eenvoud niet waardig toe achtte, 
zoalss hij ook pas aan het einde van zijn leven bepaalde onderwerpen heeft 
aangesneden,, zoals het Mysterie van de Heilige Drieëenheid. Dat brengt een 
anderee grote, gelovige musicus van deze eeuw in herinnering, Manuel de 
Falla,, die zich er zelfs niet waardig toe achtte religieuze muziek te schrijven, en 
diee zijn leven eindigde in ascetische contemplatie... en artistiek steriel. Dat is 
preciess het tegenovergestelde van Messiaen, die geen mysticus is, maar een 
theoloogg in klanken.. .38 

stemmendd geciteerd in Conférence de Notre-Dame, 12. Zijn affiniteit met de mystiek van 
Franciscuss blijkt onder meer uit zijn magnum opus, StFranpis d'Assise. 
377 Goléa, Rencontres, 48. Robert Sherlaw Johnson parafraseert Rostand en benadrukt dat het 
inn de theologie gaat om de relatie mens-God. In mystiek zou er geen sprake van een relatie 
tussenn beide, maar van identiteit. Sherlaw Johnson, Messiaen, revised edition (Berkeley -
Loss Angeles: University of California Press, 1989), 40. Zie over het belang dat Messiaen 
ziett in het lichamelijke in de religie Goléa, Rencontres, 41. Let er overigens op dat Rostand 
niett spreekt over mystiek (Ja mystique), maar over mysticisme {Ie mysticisme). Het is niet dui-
delijkk of hij dit onderscheid ook bewust heeft bedoeld. 
388 Halbreich, Messiaen, 57. 
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Dee oppositie tussen theologie en mystiek die Rostand en Halbreich 

hierr hanteren zou als volgt kunnen worden samengevat. Wie theologisch 

georiënteerdd is, staat in een affirmatieve verhouding tot de wereld, en 

kann daardoor tot schepping komen. Mystiek staat in een negatieve relatie 

tott de wereld, en kan daardoor nimmer tot schepping leiden ("artistiek 

steriel").. Zij is gericht op een vereniging met de godheid die zich aan het 

aardsee onttrekt. Messiaen zou zich daarom verre hebben willen (of 

moeten)) houden van mystiek, omdat zij een bedreiging vormt voor zijn 

scheppendee werk.39 Sherlaw Johnson herkent Messiaens (al dan niet 

noodgedwongen)) voorkeur voor het theologische, en meer in het bij-

zonderr voor de scholastiek, in het formele karakter van zijn muziek: 

Bijj  zijn nadruk op de theologische in plaats van de mystieke aspecten van het 
geloof,, wordt Messiaen beïnvloed door de Westerse scholastiek die kenmer-
kendd is geweest voor het rooms-katholieke christendom sinds de tijd van 
Thomass van Aquino. Net zoals de scholastiek een voorkeur had om geloofs-
artikelenn te omschrijven in termen van op zichzelf staande ideeën die kunnen 
wordenn begrepen in termen van rede en logica, zo weerspiegelt deze voorkeur 
zichh in Messiaens selectie van specifieke theologische ideeën als onderwerp 
vann specifieke muzikale delen. Deze ideeën worden afzonderlijke entiteiten in 
afzonderlijkee delen van een werk, zoals zij afzonderlijke geloofsartikelen vor-
menn binnen de katholieke religie als geheel.40 

Hoewell  Messiaen religieus-inhoudelijk zowel historisch (van Paulus tot 

Hanss Urs von Balthasar) als geografisch (o.m. India, Peru en Japan) veel 

uitstapjess heeft gemaakt, en de concrete aanwezigheid van het werk van 

Thomass van Aquino in zijn teksten en muziek beperkt is,41 lijk t Sherlaw 

Johnsonn gelijk te hebben wanneer hij zegt dat een 'scholastieke' rationa-

liteitt de verbindende schakel is in het geloof van Messiaen. Deze ratio-

naliteitt staat echter in dienst van een verlangen naar eenvoud. Messiaen 

399 De steekhoudendheid van deze redenering lijk t te worden bestreden door de artistieke 
productiess van mystici als Franciscus van Assisi {Zonnelied), het Sufisme en de Indiase 
Mirabai.. Zie voor dit laatste Rokus de Groot en Dick Plukker, Verliefd op de Donkere: Leven 
enen liederen van Mirabai (Abcoude: Stichting India Muziek, 1998). 
400 Sherlaw Johnson, Messiaen, 41. 
411 Michaely, Untersuchungen, 34. 
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zeii  "doodsbang" te zijn voor filosofisch jargon, een "heilige afkeer" te 
hebbenn van disputen tussen verschillende scholen en "eenvoudigweg 
thomist""  te zijn.42 Dit verlangen naar eenvoud keert onder meer terug in 
Messiaenss 'naïviteit' (zijn genoemde hang naar het kinderlijk-wonder-
baarlijke,, die door sommigen negatief wordt uitgelegd als een vorm van 
leeghoofdigheid,, een "mijnwerkersgeloof \foi du charbonnier]"43), in het ge-
bruikk van dogmatische denkbeelden en terminologie, en meer algemeen 
inn het vasthouden aan een enkel religieus perspectief ("Ik voel mij abso-
luutt niet geroepen om polemiek te voeren"44). Messiaen thematiseert de 
religieuzee eenvoud echter niet vaak als zodanig.45 Het lijk t hem eerder 
omm de uitingen van deze eenvoud te gaan, zoals bijvoorbeeld de vreugde 
(cf.. Saint Franfois d'Assise). In termen van Schillers reflectie over de clas-
sificatiee van poëzie zou Messiaen een "naïef" kunstenaar kunnen worden 
genoemd,, die zich verwijdert van zijn tegendeel, de (zelf-)reflectieve en 
meerr tot sentimentaliteit geneigde romantische kunstenaar.46 Het maakt 
andermaall  duidelijk dat het bij zijn geloof in muziek niet gaat om een 
romantischh kunstgeloof in de zin van Kunstreligion. Messiaen tracht niet, 
zoalss Joseph Berglinger in de Phantasien über die Kunst (1799) van Tieck 
enn Wackenroder, zich te ontdoen van het formele teneinde tot een zo 
directt mogelijke, hoogst persoonlijke Empfindung te komen van het 
"innerlijkstee heiligdom," maar gebruikt de distantie van het formele juist 
mett het oog op een ikonische (i.e. objectiverende, transpersoonlijke, 
niet-expressieve)) ervaring van met name de externe werkelijkheid.47 

422 Massin, Poétique, 177-78. 
433 Avant-scine, 33. 
444 Ibid., 9. Over Messiaen zei oud-leerfing Ton de Leeuw: "Hij heeft de naïviteit van het 
genie.. Hij leeft en denkt slechts vanuit één wereld: de zijne." In Ariane de Leeuw (ed.), 
MessiaenMessiaen in Den Haag (Den Haag: Koninklijk Conservatorium, 1986), 9. 
455 De eenvoud duikt een enkele keer op, bijvoorbeeld als godsattribuut in het achtste deel 
vann Meditations sur Ie Mystère de la Sainte Trinité. Op die plaats stelt Messiaen dat dit attribuut 
allee andere in zich opneemt 
466 Schiller, "Ueber naive und sentimentale Poesie," in Schillers Werke, Nationalausgabe, bd 
200 (Weiman Böhlaus, 1962), 413-503. 
477 Berglinger, in Wackenroder, Werke und Brie/e, 326. Bij Messiaen blijf t het rituele, formele 
aspectt behouden. Zijn opvatting van het christelijk geloof staat wat dit betreft diametraal 
tegenoverr bepaalde Duitse romantici, zoals bijvoorbeeld Jean Paul, die het christelijke juist 
begrepenn als het onbestemde, duistere, oneindige, en het in verband daarmee associeerden 
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1.44 Appendix: Messiaen en het religieuze leven 

Tott slot van dit hoofdstuk nog een vraag die zich opdringt bij het lezen 
vann zijn vele uitspraken over zijn geloof. Waarom is Messiaen, gezien 
zijnn verlangen om zijn leven in dienst te stellen van het geloof, niet 
theoloog,, priester of monnik geworden? Waarom hij geen theoloog is 
geworden,, kan (naast uiteraard biografische omstandigheden) uit het 
voorgaandee begrepen worden: Messiaen zei zich niet geroepen te voelen 
tott polemiek of enige andere vorm van dispuut; hij is "eenvoudigweg 
thomist""  - amateur in de juiste zin des woords - en bovendien "gelovig 
geboren.""  Dit wekt de indruk, dat Messiaen op religieus vlak niet heeft 
gezocht,, maar altijd reeds had gevonden - en dit weliswaar heeft willen 
uiten,, maar niet tot theologisch-politiek standpunt of een stichtelijke 
boodschapp heeft willen maken. Dan blijf t de vraag waarom hij met de 
bovenn geschetste intenties, de weg van de muziek heeft gekozen, en niet 
dee meer voor der hand liggende weg van een religieus leven. "Priester 
zijnn is het mooiste dat er is op aarde!" aldus Messiaen tegen Jean-
Rodolphee Kars, pianist en winnaar van het concours "Olivier Messiaen" 
1968,, toen deze afstand deed van zijn muziekcarrière en besloot priester 
tee worden.48 Messiaen zegt zonder moeite al zijn muziek te willen inrui-
lenn tegen een religieus voorbeeldig leven: 

Ikk ben componist. Ik heb vele werken geschreven. Ik heb mislukkingen ge-
kendd en succes, maar dat alles is niets vergeleken bij de missie die Moeder 

mett het sublieme. Messiaen benadrukt daarentegen vooral de zin, het licht en de vorm 
{Gestalt).{Gestalt). Zijn esthetiek sluit, oppervlakkig beschouwd, aan bij dat van de scholastieke 
proportie-- en lichtmetafysica van onder anderen Grosseteste, Bonaventura en Thomas van 
Aquino.. Met het oog hierop zal ik in Deel II I (met name in hoofdstuk 111-10) zijn muziek 
beschouwenn vanuit het oogpunt van Hans Urs von Balthasar en Jean-Luc Marion, die 
beidenn de (Christus-)gestalte trachten te denken als kernfiguur van iedere theologische 
esthetica.. Daarbij zal onder meer naar voren komen dat de genoemde oppositie niet zo 
diametraall  is als ik haar nu voorstel. Cf. Wilhelm Seidel, "Absolute Musik und 
Kunstreligionn um 1800," in Helga de la Motte-Haber (ed.), Musik und Religion (Laaber: 
Laaber,, 1995), 102, 104. Umberto Eco, Art and Beauty in the Middle Ages (New Haven -
London:: Yale University Press, 1986), 28-51. 
488 Kars, "Année liturgique," 128. 
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Tetesaa vervult in Calcutta. U weet dat in India mensen sterven van de honger. 
Moederr Teresa helpt hen, zij verzorgt de zieken, zij troost de stervenden, zij 
brengtt prostituees op het rechte pad. Een bewonderenswaardig werk. Ik heb 
daarr geen talent voor. Ik zou geen verpleger of arts kunnen zijn, en ik ben 
geenn heilige. Maar ik zou al mijn muzikale werken opgeven om Moeder 
Teresaa te zijn.49 

Brigittee Massin heeft Messiaen gevraagd of hij monnik had kunnen zijn. 

Ui tt zijn antwoorden op deze vragen blijk t een grote gehechtheid aan 

muziek.500 Hij stelt er zich voor hoe een religieus leven te combineren 

zouu zijn met muziek, en komt dan tot de conclusie dat die combinatie 

niett goed mogelijk is: 

Onmogelijk!!  Ik zou nooit kunnen verdragen dat men mij ophoudt in mijn 
werk.. U moet zich bedenken dat het soms uren duurt om een akkoord te vin-
denn of een aggregaat van 'sons-couleurs,' en juist wanneer je hem vindt gaat 
dee bel voor het officie of de refter en moet je onmiddellijk alles onderbreken 
enn gaat alles wat je hebt bedacht verloren. Verloren voor altijd! Stoppen ter-
wij ll  je aan een orkestpagina werkt, wat een verschrikking!51 

Enn voegt daar even later aan toe: "Ik zit zo in elkaar, dat als ik iets doe, 

ikk het helemaal doe, of helemaal niet."52 Het komt in feite helemaal niet 

imim Frage om geen muziek te maken: "Ik wist ten tijde van dit soort beslis-

singen,, dat ik enkel en alleen musicus ben." Anderzijds ontstaat er echter 

eenn vreemde spanning: op het moment dat Messiaen muziek gaat ma-

ken,, doet hij dit juist niet helemaal, zoals hij zelf zegt te werken, maar be-

drijj  ft hij twee dingen tegelijk (muziek en theologie, muziek en ornitholo-

gie)) en - zoals sommigen zouden zeggen - geen van beide helemaal. 

Messiaenss werk is te theologisch om zuiver muzikaal, en te muzikaal om 

alleenn theologisch te zijn. 

Samuel,, Permanences, 153. 
500 Cf. Ibid., 22: "Het is zeker dat ik sinds mijn kindertijd een onweerstaanbare en 
overweldigendee \foudroyante] muzikale roeping heb gevoeld." 
511 Massin, Poétique, 121. 
522 Ibid., 122. 
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Alss het religieuze leven dan geen optie voor hem was, rest de vraag of 
Messiaenn het componeren zelf als een vorm van religieus leven zag. Dat 
lijk tt wat betreft de toewijding, het werk, en in zekere zin ook het gebed 
(ora(ora et labord), wel het geval te zijn.53 Gevraagd of hij tijdens het compo-
nerenn wel eens "lajoie mystique" heeft gekend, een moment van verlich-
ting,ting, van zekerheid, antwoordt Messiaen echter resoluut: 

Nee,, in het geheel niet. Als ik werk zijn er zoveel dingen die onmiddellijkheid 
vereisen,, zoveel details om te regelen, dat ik geen aandacht kan geven aan wat 
ikk doe. Ik ervaar dus niet wat u bedoelt. Ik contempleer niet, ik handel.54 

Pèree Gaülard tenslotte, de priester van het gehucht Petichet in de buurt 
waarvann Messiaen zijn zomer- en componeerverblijf had, en waar hij uit-
eindelijkk ook is begraven, brengt Messiaens verhouding tot het religieuze 
levenn als volgt onder woorden: "Messiaen had niet de priesterlijke roe-
ping,, maar wel de ziel van een priester."55 Deze ziel heeft zich niettemin 
ruimschootss uitgeleefd in praktijken die aan het concrete leven van een 
priesterr lijken ontleend: als organist verzorgde hij wekelijks vier diensten 
inn de Parijse St Trinité, hij bestudeerde op eigen houtje de theologie, 
tradd op als "confesseur" voor zijn leerlingen, gaf en becommentarieerde in 
zijnn muziek Schriftlezingen, ging zijn luisteraars voor in het beleven van 
dee mysteriën van het geloof.56 Deze oppervlakkige gelijkenissen met het 
priesterlevenn moeten voor alle duidelijkheid worden onderscheiden van 
dee priesterrol die Wackenroder voor de kunstenaar zag weggelegd. Het 
gaatt bij Wackenroder om de "priesterwijding" van "uitverkorenen," en 
hett knielen voor het "altaar van de kunst."57 Een dergelijke toenadering 
tussenn kunst en religie, laat staan de substitutie van de laatste door de 
eerste,, heeft Messiaen nooit gezocht. 

533 Denk in dit verband aan een werk als Visions de F Amen, dat evenzeer - althans wat 
Messiaenss toelichting betreft - gezien kan worden als een theologische reflectie op het 
amen,, als een beoefening van het amen als gebed (het be-amen). 
544 Massin, Poe'tiaue, 122. 
55Jean-Rodolphee Kars, "L'ceuvre de Messiaen et 1'année liturgique," in La Maison-Dieu, 207 
(1996/3),, 95-129: 100. 
566 Samuel, Permanences, 301. 
577 Wackenroder, geciteerd in Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, 92-93. 
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Datt Messiaens intentie gericht is op de "belichting van de theologische 
waarhedenn van het katholieke geloof," en dat zijn aandacht in het 
bijzonderr uitgaat naar de waarheden die de wederopstanding betreffen, 
magg na het bovenstaande duidelijk zijn. Maar hoe denkt Messiaen een 
dergelijkk programma in muziek te kunnen realiseren? Is het überhaupt 
mogelijkk om met muziek iets uit te drukken, laat staan het goddelijke? In 
hett onderstaande zal worden nagegaan welke theoretische mogelijk-
hedenn Messiaen zelf hiertoe zag: beginnend bij zijn gedachten over de 
mogelijkheidd in het algemeen van een programmatische muziek (2.1), via 
zijnn besef van de onmogelijkheden van zijn beoogde programma (2.2), 
naarr de drie geprivilegieerde figuren waaronder dit programma volgens 
hemm toch mogelijk zou zijn (2.3). De rondgang van dit hoofdstuk komt 
tott staan bij Messiaens buitengewone claim dat in zijn muziek, dankzij 
eenn synesthetische overweldiging, een "doorbraak naar gene zijde \percée 
versvers tau-deld\" mogelijk zou zijn. 

2.11 De expressieve mogelijkheden van muziek 

a.. Programmatische versus 'pure' muziek 

Allereerstt het conflict tussen programmatische en 'pure' muziek (althans 
tussenn hun respectievelijke aanhangers) - bij Messiaen actueel omdat het 
merendeell  van zijn muziek instrumentaal is. Messiaens ideeën over de 
relatiee tussen muziek en het religieuze waarop hij haar wil betrekken, 
lijkenn ondanks de nadruk op deze betrekking, ver verwijderd van de ver-
schillendee negentiende-eeuwse theorieën die verzameld zijn onder de 
termm Kunstreligionï Het gaat bij Messiaen niet om een denken dat muziek, 

Opp deze theorieën, met name wat hun relatie betreft met de notie van absolute muziek, 
zall  ik nader ingaan in hoofdstuk II-6.4. Zoals Carl Dahlhaus het verschijnsel samenvat, is 
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opp hegeliaanse wijze, in haar absolute, verinnerlijkte, van alle buitenmu-
zikalee betekenis ontdane gestalte wil verbinden met de absolute Idee van 
dee religie (zoals bij Karl Solger en Christian Weisse).2 Evenmin, zoals 
bovenn gezien, gaat het bij hem om een denken dat muziek wil verbinden 
mett een vrome, gevoelvolle innerlijkheid (Tieck, Wackenroder en ande-
ren).33 Messiaen heeft bij mijn weten nergens gesproken over de theorie-
ënn van de romantici. Wel heeft hij zich uitgesproken over de twintigste-
eeuwsee esthetiek van "pure muziek," waarin de verbinding tussen mu-
ziekk en religie paradoxaal genoeg door een uitbanning van religie, als het 
waree via de achterdeur, een nieuwe religieuze potentie krijgt (een idee 
datt door aanhangers van deze opvatting uiteraard zal worden bestreden). 
Messiaenn verzet zich hevig tegen verwijten als zou zijn muziek een ijdel 
spelletjee zijn, met andere woorden een voorbeeld van juist deze esthe-
tiek.. Hun mening, bijvoorbeeld, dat de subtiele duur-verschillen, waaruit 
dee beweging van "Soixante-quatre durées" uit Uvre (Torgue is opgebouwd, 
voorr een normale luisteraar niet hoorbaar zijn en daardoor muzikaal ir-
relevant,, ondokt aan Messiaen een krachtig protest tegen het idee van 
eenn muziek-om-de-muziek. Zelfs in deze, meest "pure" momenten is 
zijnn muziek volgens hem nog op een betekenisvolle manier verbonden 
mett datgene wat buiten haar ligt: 

Diee nare mensen [...] zijn in werkelijkheid slachtoffers van een onmetelijke 
hoogmoed.. Zij maken van muziek een doel op zich. Zij vergeten dat, in het 
heelal,, muziek slechts een zeer kleine manifestatie is van ritme, die op zijn 

dee notie van Kunstreligion is afkomstig Schleiermacher, het dogma van de Kunstreligion 
("muziekk is het laatste geheim van het geloof, de mystiek, de ten volle geopenbaarde 
religie")) van Ludwig Tieck, is de Kunstreligion het meest authentiek ervaren door Wilhelm 
Wackenroder,, en verbond E.T.A. Hoffmann dit geloof met haar "adequate" object, zijnde 
dee instrumentale, "absolute" muziek van met name Beethoven (Le. de symfonieën). Cf. 
Dahlhaus,, Die Idee der absolute» Musik, Musik, 91-93. 
22 Dahlhaus, ibid., 78,101-04. Stefan Kunze, Der Kunstbegriff Richard Wagners: Voraussetopngen 
undund Folgerungen (Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1983), 82. 
33 Dahlhaus, ibid., 93. Zie voor de notie Kunstreligion met name hoofdstuk II-6.4. 
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beurtt niet zou bestaan zonder beweging en verandering, die zelf slechts mani-
festatiess zijn van de tijd.4 

Messiaenss opvatting van muziek verschilt dus van die van Stravinsky, die 

opp een goed moment van mening was dat muziek zich in het geheel niet 

leentt voor uitdrukking van wat voor betekenis dan ook.5 Is Messiaen 

dann een "programmatisch musicus"? Halbreich meent van wel, al heeft 

hijj  bedenkingen bij de term programmatisch, die de muziek teveel zou 

degraderenn tot een kinderlijke vertelling of een vorm van overdreven na-

turalismee (wat overigens veel van Messiaens muziek uitstekend past). Hij 

prijstt de "symbiose" van Messiaens muziek en haar programma: 

[Sjindss op zijn minst tien of vijftien jaar bloeien weer de poëtische titels in de 
nieuwee muziek, die zich definitief schijnt te hebben afgekeerd van de abstrac-
tee vormen die het Westen eeuwenlang heeft gekend. Maar laten wij op onze 
hoedee zijn: die pagina's met titels die zozeer vluchtige afleiding in het vooruit-
zichtt stellen, worden meestal begeleid door afschrikwekkend technische com-
mentaren,, en hun auteurs schijnen 2ich er bij voorbaat voor te willen veront-
schuldigenn dat zij hun werk niet Etude of Compositie numero 1 hebben genoemd. 
Leess echter de noten die een werk van Messiaen begeleiden: u zult er, onlos-
makelijkk vervlochten met de meest stringente technische preciseringen, een 
wereldd vinden van gevoelens en gewaarwordingen, een duizeling van poëzie 
enn kleuren, die normaal uitwendig zouden moeten blijven, of op zijn minst 

**  Goléa, Rencontres, 212. Cf. Alexander Goehr: "Voor [Messiaen] was er - en hij benadrukte 
ditt onophoudelijk tegenover ons - geen scheidslijn tussen de zichtbare wereld en de 
microkosmoss van de muziek." Goehr, Finding the Key: Selected Writings of Alexander Coehr 
(London:: Faber and Faber, 1998), 46. 
55 Goléa, Rencontres, 108. Goléa verwijst hier naar Stravinsky's befaamde opmerking in 
ChroniquesChroniques de ma vie (Paris: Denoël et Steele, 1935), 116-17, dat "muziek, in essentie, niet in 
staatt [is] wat dan ook uit te drukken: een gevoel, een houding, een psychologische 
toestand,, een natuurverschijnsel, etc. Het uitdrukken [L'expression] is nimmer een inherente 
eigenschapp van muziek geweest" Stravinsky stelt tegenover deze - op romantische leest 
geschoeidee - visie op het wezen van muziek, de visie dat muziek in essentie ordening is, in 
hett bijzonder de ordening van de relatie tussen mens en tijd. Louis Andriessen en Elmer 
Schönbergerr zien deze wending als een poging van Stravinsky om "de muziek aan de 
muziek""  terug te geven, met andere woorden: om te komen tot een van extramuzikale 
elementenn gezuiverde, 'pure' muziek. Ibid., Het apollinisch uurwerk (Amsterdam: De Bezige 
Bij ,, 1983), 88. 
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parallell  zouden moeten lopen, aan de muziek. Het gaat bij Messiaen dus om 
eenn volmaakte co-existentie van muzikaal denken en 'programma,' om een 
volstrektt natuurlijke symbiose.6 

Messiaenn zelf wil , dit soort compl imenten ten spijt, van geen 

programmatischee muziek weten. Hij verzet zich echter om geheel andere 

redenenn tegen de term 'programma' dan Halbreich. Het gaat hem niet 

omm de eventuele connotatie van kinderlijkheid of naturalisme, maar om 

dee blasfemische reductie van een overweldigende religieuze inhoud tot 

niett meer dan een 'programma' (zoals hieronder zal blijken, meent hij 

voorr deze inhoud een geheel eigen, overweldigende vorm van expressie 

tee hebben gevonden). De volgende passage komt uit een interview met 

Messiaen,, gemaakt door Antoine Goléa (het "werk" waar Goléa naar 

verwijstt is Messiaens pianowerk Vingt Regards sur FEnfant-Jésus)\ 

Goléa:: "[Kjomen wij terug op het werk zelf. U heeft daarstraks in verband 
daarmeee het woord 'onderwerp' gebruikt. Wil dat zeggen, gegeven de titel van 
hett werk en de titels van de twintig stukken waaruit het bestaat, dat het hier 
gaatt om een programmatisch werk?" 
Olivierr Messiaen: "Programmatisch, wat een abjecte term! Waar het hier in 
werkelijkheidd om gaat, is contemplatie van het Godskind in de kribbe, en de 
blikkenn die op hem rusten, zich uitstrekkend van de onuitsprekelijke blik van 
Godd de Vader, tot aan de blik van de Kerk, gaande langs de ongehoorde blik 
vann de Heilige Geest en de Geest van Vreugde, langs de zo tedere blik van de 
Maagd,Maagd, langs de blikken van de engelen en de wijzen, en die van immateriële 
off  symbolische schepsels: de Tijd, de Hoogten, de Stilte, de Ster, het Kruis."7 

Dee alternatieven die Messiaen voor ogen staan wanneer het gaat om de 

muzikalee omgang met zulke grote geloofswaarheden komen later in dit 

hoofdstukk aan de orde. Allereerst echter een blik op de werkwijze van 

Messiaen,, die laat zien dat hij in grote lijnen wel degelijk zijn onderwerp 

benadertt als een programma in de traditionele, negentiende-eeuwse zin. 

66 Halbreich, Messiaen, 13-14. 
77 Goléa, Rencontres, 107-08. 
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b.. Vorm en inhoud 

A ll  mag zijn muziek dan niet zonder meer programmatisch worden 

genoemd,, toch hanteert Messiaen een onderscheid tussen vorm en 

inhoud,, muziek en onderwerp. Deze twee blijken elders toch ook weer 

verenigd,, alsof het de Chalcedonische visie op de natuur van Christus 

betreft:: muziek en onderwerp zijn noch met elkaar vermengd, noch 

strengg van elkaar gescheiden.8 Dat uit zich in de eerste plaats in de 

praktijkk van het componeren: bij aanvang van een nieuw werk zoekt 

Messiaenn een thema, verdiept zich vervolgens in de literatuur over dit 

thema,, maakt een aantal keren studiereizen om landschap en atmosfeer 

inn zich op te nemen (Assisi, Israël), en slaat dan aan het componeren.9 

Dezee laatste activiteit is, zoals boven gezien, voor Messiaen een activiteit 

diee alle andere - inclusief contemplatie, meditatie of andere vormen van 

inhoudelijkee reflectie - uitsluit. Deze scheiding weerspiegelt zich in de 

commentaren,, die - Halbreich ten spijt - een even sterke scheiding laten 

zienn van programma en techniek. Deze scheiding wordt paradoxalerwijs 

bevestigdd door Messiaens opmerking dat de inhoudelijke, thematische 

studiee die aan het componeren vooraf gaat, onontbeerlijk is voor zijn 

componeren: : 

Dezee citaten zijn van grote betekenis; ik zou zelfs zeggen dat als zij er niet 
waren,, dan kon ik inpakken, dan zou ik geen muziek meer maken. Deze 
citatenn behoren zeer oorspronkelijk tot de orgelwerken en tot de meeste 
werkenn met een religieuze inhoud die ik heb geschreven. In het algemeen heb 
ikk een bepaald thema in gedachte omcirkeld: een christelijke mysterie zoals de 
geboortee van de Heer of zijn wederopstanding of bijvoorbeeld een mysterie 
vann de Heilige Geest, zoals Pinksteren, en heb ik geprobeerd in de bijbel, bij 
dee kerkvaders of in andere geestelijke teksten, vooral echter in de Heilige 
Schrift,, alles te vinden dat met het door mij gekozen thema van doen heeft, 

88 Röfiler, Bei/rage, 100. Zie wat het Concilie van Chalcedon betreft bijvoorbeeld Karl 
Heussi,, Kompendium der Kirchengeschicbte (Tubingen: J.C.B. Mohr [Paul Siebeck], 1991), 138. 
99 Massin, Poétique, 130. Het resultaat van een dergelijke lectuur is bijvoorbeeld het mozaïek 
vann teksten over de heerlijkheid en het zoonschap, gebruikt in La Transfiguration de Notre-
SeigneurJisus-ChristSeigneurJisus-Christ (zie partituur, "Textes latins, suivis de leur traduction francaise"). 
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watt ik dan heb geprobeerd in muziek om te zetten: niet alleen in noten, niet 
alleenn in klanken en ritmes, maar ook in klankkleuren, in kleuren.10 

Elderss komt dit onderscheid tussen inhoud en vorm terug als het 
onderscheidd tussen techniek en gevoel, zoals in zijn eerder door mij 
geciteerdee opmerking: "Hoewel ik een redelijk groot aantal religieuze 
werkenn heb geschreven - mystiek, christelijk, en katholiek religieus - zal 
ikk deze voorkeur voor het moment terzijde laten: ik zal het over 
techniekk hebben, niet over gevoel," of in de volgende: "[M]uziek is in 
zekeree mate een specialiteit, een techniek, terwijl het geloof, de 
religiositeit,, een behoefte is."11 Halbreich en Messiaen mogen dan wel 
benadrukkenn dat vorm en inhoud onafscheidelijk zijn, een eenheid be-
reikenn zij niet - noch in hun theoretische conceptie van de verhouding 
tussenn beide, noch in de praktijk van het componeren, noch - zo leert 
eenn blik in de partituur - in de resulterende tekst: commentaar, motti en 
anderee inhoudelijke aanwijzingen blijven formeel gescheiden van de mu-
ziek,, als twee afzonderlijke werelden. De vraag blijf t of de ene wereld 
raaktt aan de andere (wat uitdrukking mogelijk zou maken), en zo ja, op 
welkee wijze dit denkbaar is. 

2.22 Religieuze expressie in muziek 

a.. Beperkingen 

Hett onuitsprekelijke laat zich, zoals de benaming suggereert, in principe 
niett uitdrukken. Messiaens intentie - het 'belichten' van theologische 
waarhedenn die in essentie onuitsprekelijk zijn - stuit hiermee op een pro-
bleem.. Hoe iets te belichten dat zich aan iedere vorm van indicatie, be-
schrijvingg en uitleg onttrekt? Messiaen is zich van dit probleem, en van 
dee schijnbare of feitelijke onmogelijkheid van zijn programma, bewust: 

100 RöCler, Beitrag, 28. 
111 Ibid., 100. 
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Christuss is geïncarneerd om ons te leiden van het zichtbare naar de liefde van 
hett onzichtbare. Christus de Mens kan worden gerepresenteerd, Christus de 
Godd niet. God is niet representeerbaar. Hij is zelfs niet uit te drukken. Wan-
neerr wij zeggen: 'God is eeuwig,' denken wij dan aan de betekenis van de 
woorden?? 'God is eeuwig' betekent niet alleen dat hij nooit zal eindigen, Hij 
heeftt nimmer een begin gehad. De temporele noties Voor' en 'na' zitten ons 
hierr in de weg. Iets voorstellen dat geen begin heeft, dat gaat ons - wij die zijn 
begonnenn in de schoot van onze moeder, en daarna in ons aardse leven - ab-
soluutt te boven. Het zelfde geldt voor de andere godsattributen. De oude Is-
raëlietenn hadden wellicht gelijk toen zij verboden de naam van Jahweh uit te 
spreken.... n 

Hett besef waarvan Messiaen in deze algemene observatie blijk geeft, 

bepaaltt tot op zekere hoogte ook zijn houding ten aanzien van zijn 

muzikalee project. Zo schrijft hij in het voorwoord van Quatuor pour la fin 

dudu Temps, waarin hij vertelt over het onderwerp van dit kwartet (de 

ontzagwekkendee engel die het einde der tijden aankondigt), tot tweemaal 

toe:: "Di t alles blijft , als men de verpletterende grootsheid van het 

onderwerpp voor de geest haalt, probeersel en gestamel!" Elders verklaart 

hijj  dat hij een en ander slechts geprobeerd heeft te benaderen, "I k ben 

datt alles volkomen onwaardig."13 Doorheen dit besef van onmogelijk-

heid,, ontoereikendheid en onwaardigheid, ziet Messiaen echter ook een 

mogelijkheid,, al is deze van relatieve aard: 

Ikk heb het wonderbaarlijke van het geloof willen uitdrukken. Ik zeg niet dat ik 
daarr in ben geslaagd, want uiteindelijk is het niet uit te drukken. [...] Ik zou 
hieraann willen toevoegen dat het merendeel van de kunsten ongeschikt is voor 
hett uitdrukken van religieuze waarheden. Alleen muziek, de meest immaterië-
lee van alle, komt er naar verhouding dicht bij in de buurt.14 

Dee achtergrond van dit relatieve optimisme voert ons van 'Israël' naar 
'Bethlehem.' ' 

122 Samuel, Permanences, 35. 
133 Massin, Poétique, 197. 

Samuel,, Permanences, 33. 
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b.. Mogelijkheden 

Datt het goddelijke "uiteindelijk" onuitsprekelijk is, wil Messiaen graag 

toegeven.. Daar staat echter tegenover, zoals hij hierboven al even 

aanstipte,, dat Christus is geboren. Bovendien is God voor hem de 

schepperr van hemel en aarde. In gesprek met Claude Samuel over de 

Zwitsersee theoloog Hans Urs von Balthasar, die schoonheid (en, langs 

dezee weg, de kunsten en in het bijzonder muziek) een centrale plaats 

geeftt in zijn theologie, zegt Messiaen dat dit idee mensen ten onrechte 

schokt: : 

[...]]  wat vooral iconoclasten choqueert, mensen die gebrandschilderde ramen 
verwerpen,, en schilderijen, en muziek. Maar deze mensen vergissen zich, 
wantt God is 'de Schepper,' en al wat is geschapen is mooi. Kij k naar de 
sterren,, de landschappen op onze kleine planeet, onze bergen en zeeën: hun 
schoonheidd is het werk van God. De Heilige Franciscus was deze mening 
toegedaan,, en in die zin ben ik zeer franciscaans.15 

Hett belang van het schone, en met name de schoonheid van muziek, als 

mogelijkheidd om contact te maken met de wereld aan gene zijde (van de 

dood,, van de schepping), wordt bevestigd in het volgende citaat, waarin 

Messiaenn spreekt over de extatische vioolsolo van de engel uit St Franfois 

cFAssise. cFAssise. 

Niemandd kan God zien zonder te sterven; dat is pas mogelijk na de 
wederopstanding.. Op deze Aarde de klanken van het onzichtbare te horen, is 
eenn buitengewone vreugde, een soort kennis van gene zijde middels muziek... 
Enn wat een geweldige kans voor een componist! Maar wel een gevaarlijke, 
wantt de muziek moet noodzakelijk erg mooi zijn...16 

Omm de positieve relatie tussen muziek en de hemelen in een verhouding 

weerr te geven, gebruikt Messiaen verschillende omschrijvingen. Hierbo-

155 Ibid., 357-58. 
166 Ibid., 386. Deze laatste gevolgtrekking houdt verband met Messiaens idee - ook aan te 
treffenn in het werk van Balthasar - dat gene zijde zich kenmerkt door een grote schoon-
heid. . 
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venn gaat het om een verschijning van elementen uit de hemelen ("klan-
kenn van het onzichtbare"), als engelen neergedaald op aarde. Elders 
spreektt hij over de wijze waarop muziek zich kan "aanpassen" aan het 
heilige,177 wat een min of meer dwingende aanwezigheid van dat heilige 
veronderstelt.. Ook spreekt Messiaen over het met eerbied "naderen" 
vann "het Goddelijke, het Heilige, het Onuitsprekelijke,"18 wat een zekere 
vrijheidd van de mens impliceert om God te zoeken. En hij spreekt -
zoalss hierboven reeds gezien - over het "uitdrukken" van "het goddelijke 
Mysterie,"199 wat een zekere ervaring van het goddelijke impliceert. Mu-
ziekk werkt volgens Messiaen op een aan de droom verwante manier, wat 
haar,, binnen zijn op het surrealistische gerichte opvatting van het geloof, 
eenn buitengewone religieuze kracht geeft: "In zekere zin beschikt muziek 
overr een kracht die superieur is aan het beeld en aan het woord, omdat 
zijj  immaterieel is en meer het intellect en het denken aanspreekt dan de 
anderee kunsten. Ze raakt zelfs aan de droom en behoort toe aan het 
dromenrijk."200 Het dromenrijk waarover Messiaen hier spreekt is niet 
eenn rijk van duisternis, het rijk waarin Freud de keerzijde ontdekte van 
dee menselijke geest.21 Het is een wereld van surrealiteit, van licht en 
wonderbaarlijkheid,, die bij Messiaen overwegend in het teken staat van 
eenn hoopvolle religieuze belofte - verwant aan de droom waarin God 
zichh in het Oude Testament aan de mens openbaart, en de beelden 
waarmeee de profeten en Johannes het goddelijke en de hemelen schilde-
ren. . 

177 Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 2. 
188 Ibid., 7. 
199 Ibid, 5. 
200 Samuel, Permanences, 36. 
211 Over zijn voorkeuren heeft Messiaen in dit verband geen onduidelijkheid laten bestaan: 
"Ikk heb een afkeer van psychoanalyse." Samuel, Permanences, 360. Messiaens antropologie is 
inn zekere zin pre-modern, naïef, en tracht zich verre te houden van de gebroken 
subjectiviteitt van de (post-)moderniteit. De benadering van de droom als een chiffre dat 
verwijstt naar een duister onbewuste gaat daarom tegen de stroom van zijn overwegend 
theologischh mensbeeld in. Een droom is in Messiaens ogen geen boodschap uit de beerput 
vann de menselijke psyche, maar een tijding uit een andere wereld - bij voorkeur gedacht als 
dede andere wereld: het zalige, verblindende, surreële en altijd van hoop vervulde rijk der 
hemelen. . 
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2.33 Geprivilegieerde figuren 

Dee door Messiaen gefavoriseerde combinatie van droomwereld en 
rationaliteitt biedt hem een aantal mogelijkheden om het muzikale en het 
religieuzee met elkaar te verbinden. Drie van deze mogelijkheden - drie 
figurenfiguren voor het denken over religieuze muziek - bespreekt hij met 
voorrang:: a) een zeker 'gebrek aan waarheid' in muziek (waardoor zij, 
bovenn zichzelf uit, zou verwijzen naar iets wezenlij kers), b) de analogie 
vann het wonderbaarlijke, en c) de ervaring van verblinding door een 
'overmaatt aan waarheid.' Een korte toelichting zal de betekenis van deze 
figurenfiguren verhelderen. 

a.. Absentie: "pardéfaut de véritt 

Muziekk leidt volgens Messiaen naar God "door tekort aan waarheid \par 
défautdéfaut de ve'rité]." Deze stelling kan worden opgetekend uit de mond van 
dee musicerende engel uit het vijfde tableau van St Franpis d'Assise. De 
contextt ervan wordt gevormd door de uitspraak: "God verblindt ons 
doorr overmaat aan waarheid [nous éblouitpar exces de vérité]. Muziek leidt 
onss naar God door tekort aan waarheid."22 Messiaen legt deze stelling 
alss volgt uit: 

Hett is van Thomas, maar een beetje herschikt, of beter bijeengeraapt, op z'n 

Messiaens!!  Maar wat ik er in Saint Franpis, aan de hand van Thomas, mee heb 

willenn zeggen, is het volgende: muziek kan ons tot God brengen door het 

symbooll  en het beeld, dus door een tekort aan waarheid, maar tegelijkertijd is 

Godd als de zon: men kan Hem niet recht in het gelaat kijken. Het hoogtepunt 

vann de contemplatie is een verblinding, dus een overmaat aan waarheid.23 

222 "Livret du compositeur" in St Franpis d'Assise/'Messiaen (Lyon: Opera de Lyon, 1988-89), 
27. . 
233 Massin, Poétique, 191. CamÜle Crunelle Hül beweert dat Messiaen de betreffende 
uitspraakk van Thomas heeft gelezen in Ure Francois a"Assise van Père Louis-Antoine (Paris: 
Editionss Franciscaines, 1967). De uitspraak is samengesteld uit verschillende questionesvan 
Thomas'' Summa Tbeologia (London: Blackfriars, 1964-80), zoals die van I-II , q. 101, 2, ad 2: 
"Dichterlijkee werkelijkheden kunnen door de rede niet worden begrepen door het gebrek 
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E nn elders: 

D ee kunsten, in het bijzonder muziek, maar ook literatuur en schilderkunst, 

gevenn ons de mogelijkheid door te dringen in domeinen die niet onwerkelijk 

zijn,, maar voorbij de werkelijkheid. Voor de surrealisten gaat het hier om het 

domeinn van de droom, voor christenen is dat het domein van het geloof. 'Za-

li gg die niet gezien hebben en die hebben geloofd.' Zij hebben niet gezien, 

maarr hebben een geheime intuïtie van wat zij niet zien. Ik denk dat muziek, 

meerr nog dan literatuur en schilderkunst, in staat is om dat aspect uit te druk-

kenn van het droomachtige, het sprookjesachtige, het gene zijde, het 'surreële' 

aspectt van de waarheden van het geloof. Het is in die zin dat muziek alles uit-

druktt middels een tekort aan waarheid, want zij is niet in de werkelijke waar-

heid.. God is de enige ware werkelijkheid, zo waar dat zij iedere waarheid te 

bovenn gaat. [...] 'Tekort aan waarheid' betekent niet leugen. Het is de symbo-

lischee representatie van een gebeurtenis die niet werkelijk zichtbaar is. De he-

aann waarheid in hen, goddelijke werkelijkheden niet door een overmaat aan waarheid. 
Beidee zijn daarom, om tegengestelde redenen, genoodzaakt beelden op te roepen." 
Haarr tweede verwijzing, waarin Thomas zou spreken over het idee dat de waarheid en het 
lichtt van God door het oog van de mens niet kunnen worden waargenomen, omdat zij te 
helderr stralen, is niet op de door haar gegeven plaats te vinden (die plaats, "ST I-I , q 74, 
a6,, 7," bestaat zelfs niet, en de gelieerde verwijzing naar Kenny's Aquinas on Mind is niet 
terzake).. Zoals haar verwijzing in noot 13 suggereert (naar Eüenne Güson, L*  thomisme: 
IntroductionIntroduction a la pbilosophie de Saint Thomas [Paris: Vrin, 1965], 279-80, waar weliswaar over 
lichtt en verblinding wordt gesproken maar zonder bronverwijzing naar Thomas), is het 
beeldd van verblinding niet zozeer afkomstig van Thomas zelf, alswel uit de thomistische 
traditie.. Ik heb het expliciete gebruik van dit beeld in verband met de verblinding van de 
menss bij de aanschouwing van God (zoals bij Messiaen) niet bij Thomas zelf terug kunnen 
vinden.. Thomas gebruikt weliswaar (in ST I, 12, 1, responsio) de metafoor van de vleer-
muiss die de zon niet kan zien, omdat deze te fel voor hem is (het woord verblinding zelf 
wordtt hierbij overigens niet gebruikt), echter om een gedachte uit te drukken die hij ver-
volgenss verwerpt. Thomas bestrijdt namelijk de gedachte dat de menselijke geest God niet 
kann zien (dat wil zeggen: begrijpen), dat er een wezenlijke en onoverkomelijke disproportie 
zouu zijn tussen de menselijke geest en God, zoals uitgedrukt in het beeld van de vleermuis. 
Hijj  meent daarom niet, zoals de door hem geciteerde Dionysius, te kunnen volstaan met 
eenn zuiver negatieve benadering van God, en wijst op verschillende positieve relaties tussen 
dee geest en God. Cf. Camille Crunelle Hill , "Saint Thomas Aquinas and the Theme of 
Truthh in Messiaen's Saint Franfois d'Assise" 'm Messiaen's Language of Mystical Love, Siglind 
Bruhn,, ed. (London - New York: Garland Publishing, 1998), 145-46. Met dank aan Carlo 
Leget t 

34 4 



Hoofdstukk 2 

melsee contemplatie is daarentegen niet meer symbolisch: dat is een werkelijk-

heid.24 4 

Dee verhouding tussen muziek en waarheid die Messiaen hier beschrijft, 
lijk tt te moeten worden begrepen als een platoonse dualiteit van 
schijnwereldd en Ideeën, nu gevat in christelijke termen. Muziek staat in 
dee aardse werkelijkheid en is alleen al daardoor, als schepsel, afhankelijk 
vann een hogere werkelijkheid: die van haar Schepper. Het geschapene 
verwijstt in (en door) zijn vergankelijkheid naar het Onvergankelijke, 
Ongeschapene,, met andere woorden: de eeuwige, ware realiteit van God 
(muziekk functioneert hier dus als signum in theologische zin).25 Deze 
verwijzingg is mogelijk door de negativiteit van muziek als schepsel, door 
dee (relatieve) absentie van het ware in het geschapene. Dit geldt volgens 

244 Samuel, Permanences, 389. Cf. de volgende uitspraak van Messiaen (in Halbreich, Messiaen, 
59):: "Wetenschappelijk onderzoek, wiskundige bewijzen, de verzamelde biologische 
experimenten,, hebben ons niet gered van de onzekerheid. In tegendeel, zij hebben onze 
onwetendheidd vergroot, door telkens nieuwe werkelijkheden te laten zien achter datgene 
watt wij geloven dat de werkelijkheid is. De enige werkelijkheid is in feite van een andere 
orde:: zij bevindt zich in het domein van het Geloof. Door de ontmoeting met een Ander 
kunnenn we haar begrijpen. Maar daarvoor moet men door de Dood en de Wederopstan-
dingg heen gaan, wat een sprong buiten de tijd veronderstelt. Vreemd genoeg kan muziek, 
alss beeld, als reflectie, als symbool, ons daarop voorbereiden. Muziek is eigenlijk een 
voortdurendee dialoog tussen de ruimte en de tijd, tussen klank en kleur; een dialoog die 
uitmondtt in een eenwording: de Tijd is een ruimte, klank is een kleur, de ruimte is een 
complexx van opeengestapelde Tijden, klankcomplexen bestaan tegelijk als kleurcomplexen. 
Dee musicus die denkt, ziet, luistert en spreekt middels deze fundamentele noties, kan, tot 
opp zekere hoogte, gene zijde benaderen [s'approcher]. En, zoals de heilige Thomas zegt: mu-
ziekk brengt ons tot God 'door een tekort aan waarheid,' tot de dag dat Hijzelf ons zal ver-
blinden,, 'door een overmaat aan waarheid.' Dat is wellicht de zin - en bewegingsrichting -
vann muziek..." 
255 Messiaen beroept zich hier impliciet op de door de scholastici gehanteerde logica van de 
viavia causalitatis (de aristotelische gedachte dat alles in de wereld een oorzaak moet hebben 
diee niet de vergankelijkheid heeft van deze wereld) en via negotiants (de pseudo-dionysische 
gedachtee dat deze oorzaak-zonder-oorzaak niet de vergankelijke kwaliteiten heeft die 
kenmerkendd zijn voor de wereld). Beide figuren postuleren de godheid uitgaande van de 
vergankelijkheidd (het "tekort") van deze wereld. Cf. Catholic Encyclopedia, lemma "Analogy," 
webstekk van New Advent (www.catholic.org/ newadvent/cathen/01449a.htm). Messiaens 
opmerkingg dat het tekort van muziek niet duidt op een valsheid of leugen, maar slechts op 
eenn gebtek of inadequaatheid, lijk t een verwijzing naar Thomas' visie op de analogie. 
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Messiaenn voor muziek, maar, 20 zou je hieraan toe kunnen voegen, dit 
geldtt binnen dezelfde platoons-christelijke opvatting voor ieder ander 
fenomeenn of schepsel. Is er een meer specifieke, en bijgevolg meer posi-
tievee bepaling mogelijk van de verhouding tussen muziek en het godde-
lijke?? Het antwoord hierop leidt naar de andere twee geprivilegieerde fi-
guren. . 

b.. Analogie: "Le merveilku^ 

Inn het voorgaande ging het om een tekort in de fenomenale wereld. Hier 
zall  het gaan om de (positieve) sporen van het goddelijke die Messiaen in 
dee wereld aantreft: de analogieën die in de wereld gevonden kunnen 
wordenn met het goddelijke. Jean-Rodolphe Kars ziet bij Messiaen twee 
manierenn waarop het goddelijke wordt uitgedrukt: "verticaal" als een 
directee ervaring van het goddelijke in muziek, en "horizontaal" als een 
indirecte,, vergelijkende benadering van het goddelijke.26 Bij dit laatste 
moett worden gedacht aan de metafoor, de allegorie, en in het bijzonder 
aann de analogie. Messiaen noemt een aantal attributen van het 
goddelijke,, zoals de reeds genoemde onuitsprekelijkheid, onvergankelijk-
heidd en eeuwigheid. Naast deze 'absolute' kwaliteiten noemt hij ook at-
tributenn die algemener in de wereld voorkomen, en die het daardoor 
mogelijkk maken om het goddelijke, door middel van dat attribuut, in 
muziekk te evoceren.27 Voorbeelden hiervan zijn: het schone, le merveilleux 
(datt ik hierboven vertaalde als het wonderbaarlijke, maar dat ook pracht, 
luisterr of majesteit kan betekenen, of meer algemeen het bovennatuurlij-
ke),288 het lichtende, het onveranderlijke, het glorieuze, het verschrikkelij-

266 Kars, "Annéc liturgique," 121. . 
Datt houdt echter tegelijk in, dat deze evocatie niet eenduidig is, want de mogelijkheid 

vann evocatie impliceert zelf al dat meerdere zaken dat kenmerk kunnen hebben. Op dit 
probleemm gaat Messiaen echter niet in. 

Enn ook het sublieme, getuige de vertaling die Nicolas Boileau maakte van Longinus' 
tractaatt Pert hjpsos, In zijn voorwoord bij deze vertaling zegt hij: "Men moet daarom 
begrijpenn dat Longinus onder het sublieme niet datgene verstaat wat de grote Redenaren 
dee sublieme stijl noemen, maar dat buitengewone en wonderbaarlijke dat in een betoog 
treft,, en dat er voor zorgt dat een werk verheft, verrukt, vervoert. De sublieme stijl wil 
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ke,, het mysterieuze, het immateriële, het abstracte, het onthechte {détacbé, 
niett te verwarren, gezien de etymologie, met het absolute), het anonie-
me,, het majestueuze, het droomachtige, het liefdevolle.29 Het merendeel 
vann deze aanduidingen gebruikt Messiaen om het goddelijke in de (men-
selijke)) natuur aan te wijzen. Hij herkent ze echter ook in muziek, en ge-
bruiktt ze als argument om de desbetreffende muziek religieus te noe-
men.. Zo spreekt Messiaen over de "zuiverheid, vreugde, lichtheid" van 
hett gregoriaans en dan vooral van haar neumen  in het bijzonder hun 
"ritmischee souplesse" en "lichtvoetigheid."30 Ook spreekt hij over haar 
"majesteit""  en haar "droomachtigheid," en prijst haar "zuiverheid" en 
"anonimiteit."311 Het gregoriaans is "de enige liturgische muziek,"32 en 
wellichtt de enige werkelijk religieuze muziek, "omdat zij los staat van ie-
derr uiterlijk effect."33 

Watt zijn eigen muziek betreft, zegt Messiaen, zoals gezien, dat hij er 
"hett wonderbaarlijke van het geloof' mee heeft willen uitdrukken. Naast 
dezee geprivilegieerde kwaliteit zijn er nog vele andere, met de goddelijke 
attributenn vergelijkbare kwaliteiten die Messiaen in zijn muziek aan-
wendt.. De hele hierboven gegeven lijst keert in zijn werk terug.34 Hier zij 
nogg gewezen op de rol die de analogie van het wonderbaarlijke speelt in 
zijnn teksten, om te beginnen de door hem zelf geschreven gedichten van 
zijnn liederen en koorwerken. Zo schrijft hij in het gedicht van Troispetites 
liturgiesliturgies de la Presence Divine, deel 3: "De la profondeur une ride surgit / La 

montagnemontagne saute comme une brebis / Et devient un grand océan / Présent, Vous êtes 

altijdd grote woorden, het sublieme daarentegen kan worden gevonden in een enkele 
gedachte,, in een enkele figuur, in een enkele wending. Iets kan subliem van stijl zijn, maar 
tochh niet subliem zijn, niets buitengewoons of verrassends hebben. [...] Onder het 
subliemee bij Longinus moet daarom het Buitengewone worden verstaan, het Verrassende, 
enn zoals ik het heb vertaald, het Wonderbaarlijke [Merveil/eux\ in het vertoog." Ibid., "Traite 
duu sublime ou du merveilleux dans Ie discours," in CEuvres completes de Boiieau (Paris: 
Gallimard,, 1966), 331-440: 338. 
299 Al deze voorbeelden zijn ondeend aan Samuel, Permanences, hoofdstuk "Repères," 22-47. 
300 Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 3-4. 
311 Samuel, Permanences, 37. 
322 Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 3. 
333 Samuel, Permanences, 36. Cursief toegevoegd. 
344 Als voorbeeld van een werk waarin hij expliciet goddelijke attributen poogt uit te 
drukkenn geldt Meditations sur Ie Mystère de la Sainte Trinité. Zie verder hoofdstuk 1-3. 
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présent.présent. / Imprime  ̂ voire nom dans mon sang [Ui t de diepten rijst een rimpe-

lingg / D e berg springt als een schaap / En wordt een grote oceaan / 

Aanwezig,, U bent aanwezig / Schrijf Uw Naam in mijn bloed]."35 Deze 

beeldenn doen denken aan de kosmische catastrofes en bizarre taferelen 

diee Johannes schetst in zijn Openbaringen. De titels en motti van zijn 

werkenn beschrijven soortgelijke wonderbaarlijke beelden en gebeurtenis-

sen.. Couleurs de la Cité celeste is met zijn evocatie van de neerdalende, edel-

stenenn stad hiervan een voorbeeld, naast titels als "Joie du sang des 

étoiles,""  "L'oiseau-lyre et la Ville-Fiancée," "L'ange aux parfums" en 

"Less yeux dans les roues." Bij deze laatste, de titel van het zesde deel uit 

dee orgelcyclus Litre d'orgue, geeft Messiaen een motto uit Ezechiël: "Et les 

jantesjantes des quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Car FEsprit de l'être 

vivantvivant était dans les roues [En de velgen van de vier wielen waren rondom 

mett ogen bezet. Want de Geest van de levende wezens was in de wie-

len]""  (Ez 1,18. 20).36 Een dergelijk gebruik van het wonderbaarlijke, het 

buitenissige,, onvoorstelbare en gans andere, is ook terug te vinden in 

Messiaenss theoretische werk, waar hij niet aarzelt Orson Welles' Time 

Machine,Machine, de moderne fysica en de Engel van de Apocalyps naast elkaar te 

zetten.37 7 

Overr de vraag hoe in theoretisch opzicht de overgang gemaakt kan 

wordenn van het wonderbaarlijke van het geloof naar het wonderbaarlijke 

inn de wereld (en weer terug), is Messiaen niet erg expliciet. Zij n gedach-

tenn hierover kunnen worden afgeleid uit zijn toelichting bij het twaalfde 

deell  van Ea Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ, waarin hij schrijft: 

Toenn ik bij helder weer de Mont Blanc, de Jungfrau, en de drie gletsjers de 
Meii  je (in de Oisans) zag, begreep ik het verschil tussen de kleine schittering 
[spiendeur][spiendeur] van de sneeuw en de grote schittering van de zon. Op die manier 
hebb ik mij voor kunnen stellen hoe verschrikkelijk de plek van de Transfigura-
tiee was!38 

"Dee berg springt als een schaap / En wordt een grote oceaan": cf. Psalm 114, 4. 8. 
Messiaenn maakte aanvankelijk gebruik van de Franse Crampon-vertaling, maar gebruikre 

laterr vooral de poëtische Bible de Jerusalem (cf. Massin, Poétique, 29). 
377 Messiaen, Traite de ry/bme, I, 27-28. 

Ziee de partituur van La Transfiguration, "Analyse succinte de chaque pièce." 
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Ditt inzicht lijk t Messiaen te hebben opgedaan na lezing van Thomas' 
SummaSumma TheologiceP Het beeld van een reflectie gebruikt hij elders wan-
neerr het gaat om het aanduiden van de goddelijke kwaliteit van de liefde: 
"Eenn zeer grote liefde is een reflectie, een zwakke reflectie, maar niette-
minn een reflectie van de enige ware liefde, de goddelijke liefde" — waar-
meee ook de liefde, wanneer zij wordt uitgedrukt in muziek, de (zij het in-
directe,, want relatieve en zwakke) verbinding kan maken tussen deze 
kunstt en de hemelen.40 Het principe dat Messiaen hier impliciet hanteert, 
iss dat van de via eminentie dat, samen met de eerder genoemde via causali-
tatistatis en de via tiegationis, de kern vormt van Thomas' denken over de ana-
logie:: de gedachte dat iedere kwaliteit die aan God wordt toegekend, niet 
inn wereldse, maar in overstijgende (eminente) zin op Hem van toe-
passingg is.41 Naast deze analogische, indirecte verbindingen tussen 
muziekk en de hemelen, ziet Messiaen echter nog een derde mogelijkheid: 
dee onmiddelijke ervaring van een "doorbraak" in muziek, dankzij de 
ervaringg van een exces aan klank en kleur. Messiaen zegt deze doorbraak 
zelff  te ervaren, en bevestigt dat hij zijn luisteraar wil laten delen in wat 

399 Zie het door Messiaen in Deel 12 gebruikte citaat van Thomas: "Claritas vestimentorum eius 
designatdesignat juturam claritatem sanctorum, qua superabitur a claritate Christi, sicut candor nivis superatur a 
candorecandore solis [De schittering van zijn kleren symboliseert de toekomstige luister van de 
heiligen,, die zal worden overstraald door de heerlijkheid van Christus, zoals de schittering 
vann de sneeuw wordt overstraald door het licht van de zon]" {Summa Tbeologia, q. 45, art. 2, 
sol.. 3). 
400 Halbreich, Messiaen, 65. Hoewel de liefde op sommige plaatsen door Messiaen wordt 
genoemdd als het centrum of de synthese van zijn geloof (cf. Samuel, Permanences, 47) speelt 
zijj  geen grote rol in zijn uitspraken. De moeilijkheid om de liefde de plaats te geven die zij 
volgenss sommigen (zoals Hans Urs von Balthasar, over wie later meer) in het religieuze of 
theologischee denken verdient, blijkt onder meer uit de langdurige inspanningen die Jean-
Lucc Marion zich hiertoe getroost Vijftien jaar na zijn vurige pleidooi voor "de logica van 
dee liefde" in Dieu sans fétre sluit deze zijn studie naar de fenomenologie van de gegevenheid 
opnieuww af met een pleidooi om de liefde "eindelijk de waardigheid van een concept terug 
tee geven" (Etant dontté, 443), kennelijk zonder in de tussenliggende tijd veel vooruitgang te 
hebbenn geboekt. 
411 Cf. Catholic Encyclopedia, lemma "Analogy," webstek van New Advent (www.catholic.org/ 
newadvent/cathen/01449a.htm). . 
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hijj  noemt: de ervaring van een religieuze duizeling of verblinding [Féblou-

issementissement religieux\.42 

c.. Presentie: Het muzikaal-coloristisch exces van " ébhuissemenf 

JeJe ne suis pas théoricien... settlement croyant. 

UnUn croyant éblouipar éblouipar F infinite de Dieu.^ 

Messiaenn thematiseert éblouissement voor het eerst in het voorwoord van 

CouleursCouleurs de la Ctté céleste. Hierin refereert hij aan het gebruik van de duize-

ling,, in de Openbaringen van Johannes, ter aanduiding van het allerhei-

ligste: : 

Dee klank-kleuren [sons-couleurs] zijn op hun beurt symbolen voor de 'Hemelse 
Stad'' en 'Hij ' die haar bewoont. Buiten alle tijd, buiten alle ruimte, in een licht 
zonderr licht, in een nacht zonder nacht... Dat wat de Apocalyps, nog 
verschrikkelijkerr in zijn nederigheid dan in zijn visioenen van glorie, slechts 
aanduidtt met een duizeling van kleuren... [un éblouissement de couleurs.. . j 4 4 

Hett gaat bij éblouissement steeds om een overweldiging, hetzij van 

zintuigenn (vooral oor en oog, waaronder ook het innerlijk oor en oog, in 

welkk geval ik vertaal met Verblinding"), hetzij van het denken (in welk 

gevall  er meer van een 'duizeling' moet worden gesproken), maar in de 

422 Samuel, Permanences, 238-39. Cf. Avant-scène, 8, waarin Messiaen schrijft over het effect 
datt St Frattfois d'Assise op hemzelf heeft en - naar hij hoopt - op zijn luisteraars: "Het is een 
volkomenn innerlijk drama, en toch stralend [respkndissanl\: ik hoop dat het publiek, net als 
ik,, overweldigd en verblind zal zijn [que Ie public soit, tout comme mot, éblout]." 

"Ikk ben geen theoreticus... slechts een gelovige. Een gelovige die overweldigd is door de 
oneindigheidd van God!" Messiaen, in Samuel, Permanences, 35. 
444 Zie partituur, "Première Note de 1'Auteur." Latere vindplaatsen zijn de partituren van Et 
exspectoexspecto resurrectionem mortuorum ("Détail des trois premières auditions," over de uitvoering in 
dee Sainte-Chapelle, waarbij de muziek en de ramen samen een "duizeling [éblouissement van 
kleuren""  gaf) en Meditations sur Ie Mjstère de la Sainte Trinite' (inleiding bij Deel V, waar 
Messiaenn het attribuut van Gods eeuwigheid naar eigen zeggen weergeeft met "een schitte-
ring,, een verblinding [éblouissement\"). Zie wat dit laatste betreft ook Samuel, Permanences, 
208. . 
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meestee gevallen beide tegelijk.45 Reeds voordat hij de term is gaan ge-

bruiken,, heeft Messiaen de ervaring beschreven. Het volgende citaat is 

afkomstigg uit het voorwoord bij Quatuorpour la fin du Temps: 

Inn mijn dromen hoorde en zag ik aloude akkoorden en melodieën, bekende 
vormenn en kleuren. Vervolgens, na dit voorbijgaande stadium, kwam ik in het 
onwerkelijke,, en onderging met verrukking een duizeling [tournoiemenfy, een 
kolkendee vermenging van bovenmenselijke klanken en kleuren. Die zwaarden 
vann vuur, die stroom van blauw-oranje lava, bruuske sterren [. ..J46 

Al ss archetypische ervaring van éblouissement geeft Messiaen de overweldi-

gendee indruk die glas-in-loodramen op hem maken. De vroegste erva-

ringg hiermee deed hij op toen hij een jaar of tien was, bij een bezoek aan 

dee Parij se Sainte-Chapelle.47 In een documentaire vertelt Messiaen 

(staandee in deze kapel, en kijkend naar deze ramen) hierover: "Wanneer 

jee een glas-in-loodraam ziet, zie je niet onmiddellijk alle figuren. Je hebt 

eenn gewaarwording van kleur [sensation de couleur], en je wordt verblind 

[éblouit\.[éblouit\. Je moet je ogen sluiten."48 Later heeft hij deze ervaring opnieuw 

gehadd in de Notre-Dame en in de kathedralen van Chartres en Bourges. 

Hi jj  schrijft in 1977, inmiddels bijna negenenzestig jaar oud: 

455 Het woord éblouissement komt volgens Le grand Robert (tweede editie, 1985) van het 
Latijnsee exblaudire, "gevormd uit het Frankische blaudi, wat 'zwak' betekent." De Littré 
(1885)) ziet een mogelijk dubbele herkomst: bleu (van "fairs bleu devant lesjeuxF) en het hoog-
Duitsee blödi, dat "verhinderd" zou betekenen. Als eerste betekenis van êblouir geeft Robert 
"verblinden""  {aveugler, blesser). Ten tweede kan iblouir "(het zicht of de geest) slaan met 
bewondering""  betekenen, waarmee een grote groep woorden verwant is: émervtiller, épater, 
étonner,étonner, étourdir, fasciner, hypnotiser, séduire, surprendre, troubler, en ook impressioner. En ten derde 

kann êblouir "misleiden" betekenen {abuser, /romper - over deze laatste betekenis zal het gaan 
inn hoofdstuk 111-11.2). Robert definieert éblouissement vervolgens als een "vertroebeling van 
hett zicht veroorzaakt door een interne oorzaak (zwakheid, congestie) of een externe oor-
zaakk (schok), in het algemeen gepaard gaande met een duizeling." Als synoniemen van 
éblouissementéblouissement gelden berlue, hallucination, syncope, trouble, vertige, en ook émerveillement, étonnement, 

fascinationfascination en surprise. 
4646 Zie partituur, "Sujet de 1'ceuvre et commentaire de chaque mouvement." 
477 Zie RöBler, Bei/rage, 45; Samuel, Permanences, 47; Messiaen, Pramium Erasmianum, 29; ibid., 

ConférenceConférence de Kyoto, 5-6; ibid., Conférence de Notre-Dame, 7. 
488 Benson, Het geloof in de muziek. 
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Enn wat hebben de meester-glasmakers van de Middeleeuwen gedaan? Wat 
gebeurtt er in de glas-in-loodramen van Bourges, in de grote glasramen van 
Chartres,, in de ro2etten van de Notre-Dame in Parijs en in de geweldige, 
onvergelijkelijkee beglazing van de Saint Chapelle? Er is allereerst een grote 
menigtee van personages, groot en klein, die ons het leven vertellen van 
Christus,, van de Heilige Maagd, van de Profeten en Heiligen: het is een soort 
catechismuss in beelden. Deze catechismus is ingesloten in cirkels, in wapen-
schilden,, in klaverbladen; hij gehoorzaamt aan de symboliek van kleuren, hij 
steltt de ene tegenover de andere, de ene boven de andere, hij versiert, hij 
onderwijst,, met duizend bedoelingen en duizend details. Van veraf, zonder 
verrekijker,, zonder ladder, zonder enig object dat ons zwakke oog helpt, zien 
wijj  niets, niets dan een geheel blauw, groen of violet glas-in-loodraam. Wij 
begrijpenn niet, wij zijn verblind' [éblouis].49 

Dezee ervaringen, "die veel invloed gehad hebben op mijn carrière," 

heeftt Messiaen trachten te reproduceren in zijn muziek. De mogelijkheid 

daartoee werd hem geboden door zijn synesthetische vermogens: Mes-

siaenn zei bij bepaalde combinaties van tonen, innerlijk kleuren te zien 

(echterr niet andersom). "Wanneer ik een partituur hoor, of lees en in dat 

gevall  innerlijk hoor, zie ik in mijn geest [intellectuellemeni\ overeenkom-

stigee kleuren die draaien, bewegen, zich vermengen, net als de klanken 

draaien,, bewegen en zich vermengen, en op hetzelfde moment.. ."50 Het 

gaatt in het geval van Messiaen niet om een fysiopathologische dys-

esthesie,, maar om een synesthesie van de visuele soort, ook wclfotisme 

genaamd,, en in het bijzonder om de auditieve variant hiervan (i.e. een 

buitengewoonn verband tussen horen en zien).51 Messiaen wist altijd of 

499 Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 12. Cf. zijn opmerking in Samuel, Permanences, 98: "Ik 
bewonderr de glas-in-loodramen uit de middeleeuwen, omdat er vaak, tussen de loden 
klaverbladen,, de cirkels of ruiten die de gekleurde personages omgeven, een tapijtje is van 
rodee kruizen op een blauwe ondergrond of blauwe kruizen op een rode ondergrond, wat 
hett raam als geheel een violette transparantie geeft. Van veraf onderscheidt het oog noch 
dee personages, noch de kruizen, maar slechts een immens violet." Cf. ibid, 226-27. 

Samuel,, Permanences, 46-47. Zie voor een algemene inleiding in, en literatuur over, de aard 
enn culturele geschiedenis van synesthesie (ook bij Messiaen) Nicholas Cook, Analysing 
musicalmusical Multimedia (Oxford: Clarendon Press, 1998), 24-56. 
511 Simon Baron-Cohen and John E. Harrison, Synaestbesia: Classic and and Contemporary Readings 
(Cambridgee [MA] - London: Blackwell, 1997), 65-66. Bij dysesthesie kan de patiënt niet 
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hijj  iets feitelijk hoorde of niet, het was "noch verbeelding, noch een 
fysiekk verschijnsel."52 Het begeleidende effect op het innerlijk oog werkt 
grotendeelss onvrijwillig , als een reflex (Messiaen wijst ook externe in-
vloedenn aan53), en is zo constant gebleken dat hij tabellen heeft kunnen 
aanleggenn van de correspondenties tussen bepaalde klankcomplexen en 
bepaaldee kleurencomplexen.54 Wat dit laatste betreft: Messiaen 2ag geen 
kleurenn bij het piepen van deuren, ook niet bij het horen van individuele 
tonen,, en evenmin herkende hij iets in Scriabins koppeling van toon-
soortt en kleur.55 Hij zag vooral kleuren bij chromatische klankcomple-
xen,, zoals akkoorden uit de door hem bedachte "beperkt transponeer-
baree modi" (zie hoofdstuk 1-3), maar ook bij eenvoudige drieklanken. 
Zoo zag hij de grote drieklank op G als geel, die op E als rood, die op C 
alss wit, die op A als blauw, en die op Fis als "een fontein van allerlei mo-
gelijkee kleuren."56 Messiaen is in de loop van zijn carrière steeds over-
tuigderr geraakt van deze correspondenties en ze steeds bewuster gaan 
gebruiken,, wat ondermeer blijkt uit het feit dat hij, vanaf begin jaren-'60, 
dezee kleuren bij de betreffende noten is gaan schrijven.57 

altijdd met zekerheid besluiten of hij/zij nu daadwerkelijk iets gehoord heeft, dat hem/haar 
tevenss een 'valse' visuele prikkel heeft gegeven, of daadwerkelijk iets gezien heeft, dat 
hem/haarr tevens een 'valse' auditieve prikkel heeft gegeven. 
522 Samuel, Permanences, 63. 
533 Hoewel hij ook aangeeft dat bepaalde ervaringen van invloed zijn geweest op de kleuren 
diee hij ziet. Messiaen, in Pmmium Erasmianum, 29: "Die betrekking [tussen klank en kleur, 
svm]]  is bovendien volkomen subjectief. In mijn bijzondere geval zal ik bepaalde literaire 
enn artistieke invloeden, bepaalde emotionele ervaringen uit mijn kinderrijd niet loochenen. 
Mij nn liefde voor vlinders en edelstenen ligt - om maar iets te noemen - in die ervaringen 
besloten.""  Samuel, Permanences, 66. 
544 Deze tabellen zullen worden gepubliceerd in het zevende deel van Messiaens postume 
TraiteTraite de rythme (verschijnt naar verwachting in 2002). Zie voorlopig de tabel van Jonathan 
W.. Bernard in Hill , Companion, 207, of de tabel in Jonathan Bernard, "Messiaen's Synes-
thesia:: The Correspondence between Color and Sound Structure in His Music," in Music 
Perception,Perception, Fall 1986, vol. 4, no. 1, 41-68: 47. 
555 Zie respectievelijk Samuel, Permanences, 63; Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 10; RöGler, 
Beitrage,Beitrage, 120. 
566 RöGler, ibid., 127. 
577 Messiaen, in Samuel, Permanences, 238: "Tussen La Transfiguration en Saint Franfois heb ik 
steedss kleurrijkere werken geschreven. Toen ik Saint Francois schreef, was ik ouder, beheer-
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Messiaenn heeft door zijn synesthesie de mogelijkheid ingezien, de 

intensee ervaringen die hij had opgedaan in de verschillende kapellen en 

kathedralen,, om te zetten in muziek. Of beter: in wat hij noemt son-

couleur,couleur, de onlosmakelijke combinatie van klank en kleur.58 En hij heeft 

dezee mogelijkheid ook aangegrepen. Messiaen imiteert niet alleen de 

kleurenn van het glas-in-lood, zoals een titel als \Jn vitrail  et des oiseaux doet 

vermoeden,599 maar streeft middels heftige kleurcontrasten, zoals het 

rood-en-blauww van Chartres, naar een éblouissement, een verblinding, in 

muziek.. De reden waarom Messiaen dit nastreeft, is in het voorgaande 

reedss aangekondigd. Éblouissement, of deze nu wordt ondergaan in kapel-

lenn en kathedralen of in muziek, is voor Messiaen een directe, mystago-

gischee en trans formatieve ervaring: 

Enn hoe meer de klanken ons innerlijk oor slaan en schokken, en hoe meer die 
bontee zaken ons innerlijk oog beroeren en prikkelen, des te meer vormt zich 
hett contact, de verhouding (zoals Rainer Maria Rilke het zei) met een andere 
werkelijkheid:: een verhouding die zo sterk is dat hij ons meest verborgen, 
meestt diepgaande, meest intieme 'ik' kan transformeren, en ons onder kan 
dompelenn in een Waarheid die hoger is dan wij ooit hadden gehoopt te berei-
ken.60 0 

stee ik mijn materiaal beter, en de relatie tussen klank en kleur [Ie rapport son-couleur] was mij 
niett alleen bekend, maar leek mij evident." Cf. Bernard, "Messiaen's Synaesthesia," 41 -42. 

Messiaen,, Conférence de Notre-Dame, 2 en 7 ff. Hij spreekt ook wel over "musiqut colorée" (zie 
bijvoorbeeldd ibid., 14). 

Hett violet dat hij in verband met deze ramen noemt komt ook om een andere reden 
vaakk in zijn muziek voor: het is Messiaens favoriete kleur. Deze kleur is in zijn geestesoog 
verbondenn met de door hem vaak gebruikte tweede "beperkt transponeerbare modus" (zie 
hoofdstukk 1-3). 
600 Messiaen, Conférence de Notrt-Dame, t l . Synesthesie heeft als zodanig, dus los van de 
verblindingseffectenn die zij bij grote intensiteit kan geven, reeds een religieuze potentie. 
Hett transcendeert de grenzen van de individuele zintuigen en zet daarmee een stap in de 
richtingg van een zintuiglijk holisme. Messiaen spreekt vooral over de verwantschap tussen 
klankk en kleur, maar heeft ook, zoals de titel van zijn orkestwerk Chronochromie suggereert 
(hett gaat daar echter niet om synesthesie, maar om timbrale kleuring), geprobeerd de 
barrièree tussen ritme en kleur te slechten, dan wel te overstijgen. In verband met de deshi-
tdlatdla 26b van Sharngadeva Cmishra varna," in Traite de rythme, I, 278), spreekt hij, geheel in de 
geestt van son-couleui, over een "regenboog van duren." Cf. Meditations sur Ie My stère de la 
SainteSainte Trinité, voorwoord bij Deel VII : "kleuren van duren." Ook is van hem de term 
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Dezee ervaring onttrekt zich aan de beperkingen van tijd en ruimte, wat 
Messiaenn er in zijn Conférence de Notre-Dame toe brengt een hiërarchie op 
tee stellen van religieuze muzieken. Onderaan staat daarbij het door hem 
veell  geprezen gregoriaans, dat echter gebonden blijf t aan de tijden en 
plaatsenn van de liturgie. Daarboven plaatst Messiaen wat hij hier noemt 
"dee religieuze muziek," dat wil zeggen, "iedere muziek die met eerbied 
hett Goddelijke, het Heilige, het Onuitsprekelijke nadert." Als voorbeel-
denn van deze muziek noemt hij uiteenlopende muzieken van Mozart, 
Debussy,, Penderecki, Japanse gagaku, Tibetaanse hoorns, en orgelwer-
kenn van onder anderen Frescobaldi en Tournemire. Op het hoogste ni-
veauu staat echter son-couleur, zijn eigen uitvinding:61 

Voortss is het juist dat ik gekleurde muziek boven de liturgische en religieuze 
muziekk stel. Liturgische muziek viert God bij Hemzelf, in Zijn Kerk, in Zijn 
eigenn Heiligdom; de religieuze muziek ontdekt Hem op ieder uur en op iedere 
plaats,, op onze planeet Aarde, in onze bergen, in onze oceanen, temidden van 
dee vogels, de bloemen, de bomen, en ook in het zichtbare universum van 
sterrenn dat ons omgeeft. Maar de gekleurde muziek doet wat de glas-in-lood-
ramenn en rozetten van de Middeleeuwen doen: zij brengt ons de verblinding 
[féblouissemen^.[féblouissemen^. Tegelijk onze meest nobele zintuigen rakend, het gehoor en 
hett zicht, doet zij onze zintuiglijkheid op haar grondvesten trillen, stimuleert 
zijj  onze verbeelding, vergroot zij onze intelligentie, zet zij aan tot het overstij-
genn van concepten, tot het bereiken van wat hoger is dan het denken en de 
intuïtie:: het Geloof.62 

Di tt geloof zet zich volgens Messiaen voort in het leven na de weder-

opstanding,, waarin de gelovigen, als verheerlijkte lichamen een "éblouisse-

mentment perpétueF zullen ondergaan waarin zij Christus zullen kennen. 

Messiaenn drukt deze werkelijkheid uit middels wat hij zelf ziet als een 

variatiee op de Psalmen en de Openbaringen: "I n Uw Muziek zullen wij 

Muziekk ZIEN / In Uw Licht zullen wij Licht HOREN."63 Messiaen bear-

"chromarischee duren" bekend: de opeenvolging van naburige gehele getallen (bijv. een 
ritmee bestaande uit de opeenvolging van 5, 6, 7, 8 en 9 zestienden). 
611 Kleuren zegt Messiaen ook te zien bij beluistering van de muziek van bijvoorbeeld 
Chopinn of Debussy, maar als het gaat om éblouissement en muziek, heeft hij het - in deze 
lezingg en elders - alleen over zijn eigen werk. 
622 Messiaen, Conférence de Notre-Damet 14. 
öö Ibid., 14-15. 

45 5 



Deell  I 

gumenteertt zijn interpretatie verder door zijn beschrijving van éblouisse-

mentment - niet zozeer discursief alswel door nevenschikking van citaten - te 

vergelijkenn met uitspraken van Thomas ("God overweldigt en verblindt 

onss [nous e'blouil\ door overmaat aan Waarheid") en de mysticus Jan van 

Ruusbroecc ("De contemplatie ziet iets, maar wat ziet zij? Een verheven-

heidd die boven alles uitgaat, die noch het een is, noch het ander"). En hij 

concludeert: : 

All  deze verblindingen \êblouissements\ bevatten een grote les. Zij laten zien dat 
Godd uitgaat boven woorden, gedachten, concepten, boven onze aarde en 
onzee zon, boven de duizenden sterren die ons omgeven, boven en buiten de 
tijdd en de ruimte, en alle dingen die als het ware met Hem verbonden zijn. Hij 
iss alleen te kennen door zijn Woord, geïncarneerd in Jezus Christus. En 
wanneerr de muzikale schildering, de gekleurde muziek, de son-couleur Jezus 
Christuss verheerlijken door de verblinding [Féblouisse»ieni\, nemen zij deel aan 
diee schone lofzang van het Gloria, die tot God en Christus zegt: 'Alleen Gij 
zijtt Heilig, Alleen Gij zijt de Hoogste!' In de ontoegankekjke hoogten. Aldus 
helpenn zij ons beter te leven, ons beter voor te bereiden op de dood, ons 
beterr voor te bereiden op de wederopstanding uit de doden en op het nieuwe 
levenn dat ons wacht. Zij vormen een uitstekende 'overgang' naar, een uitste-
kendd 'voorspel' op het onzegbare en onzichtbare.64 

Datt dit voorspel meer is dan een oefening op het droge, blijk t uit het 

resuméé dat Messiaen van zijn lezing geeft: "En tenslotte is er de 

doorbraakk naar gene zijde [lapercée vers fau-deld\, naar het onzichtbare en 

onzegbare,, die zich voor kan doen met behulp van son-couleur, en zich 

laatt samenvatten in de gewaarwording van verblinding [d'éblouissemeni]"65 

Messiaenn gebruikt deze laatste term opmerkelijk genoeg niet wanneer hij 

dee mystieke doorbraak beschrijft die Francois beleeft in het vijfde ta-

bleauu van St Franpis d'Assise, een doorbraak die Messiaen vergelijkt met 

dee verschijning van Christus aan Saulus, op weg naar Damascus (Hnd 9, 

3-9).. Saulus wordt niet verblind [ébloui], maar raakt tijdelijk blind 

[aveugle].[aveugle].6666 Wanneer het echter, later in de opera, gaat om Francois' defi-

644 Ibid., 13. 
655 Ibid., 2. 
666 Samuel, Permanences, 362, 
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nitievee opname in de hemel, laat Messiaen hem uitroepen: "Heer! [...] 
Verlichtt mij met uw Aanwezigheid! Bevrijd mij, bedwelm mij, verblind 
mijj  [éb/ouis-mot] voor altijd met uw overmaat aan Waarheid...."67 Na deze 
woordenn dient, aldus de regie-aanwijzing in de partituur, het podium te 
wordenn overspoeld met een verblindend, wit licht.68 Messiaen: "Het 
hoogtepuntt van de contemplatie is een verblinding [éblouissemeni\, dus 
[donc\[donc\ een overmaat aan waarheid."69 

677 Messiaen, Conférence de Kyoto, 18. 
688 Cf. Avant-scint, 100: "Alles verdwijnt, alles dooft uit. Het koor stelt zich op aan de 
voorzijdee van het podium. Een enkel fel wit licht verlicht de plaats waar even daarvoor 
zichh het lichaam van de Heilige Franciscus bevond. Dat licht moet geleidelijk sterker wor-
denn tot aan het einde van de acte. Wanneer het verblindend [aveuglante] wordt en ondraag-
lijk ,, valt het doek." 
699 Massin, Poétique, 191 
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Naa in het eerste hoofdstuk Messiaens intenties in kaart te hebben 

gebracht,, en in het tweede hoofdstuk de theoretische mogelijkheden die 

hijj  zag om deze in de praktijk te brengen, is nu de vraag aan de orde hoe 

hijj  deze mogelijkheden heeft getracht te benutten. Hoe ziet Messiaens 

muziekk van son-couleur, eblouissement en percée er in de praktijk uit? Met 

welkee middelen heeft Messiaen getracht zijn doel te bereiken? Om welke 

akkoordenn en kleuren gaat het precies? Hoe worden deze door Messiaen 

gebruikt?? Welke andere muzikale factoren spelen bij eblouissement een rol? 

Hoee schept Messiaen een context waarin dit effect een religieuze beteke-

niss krijgt? Al s voorbeeld gelden vij f momenten uit 1M Transfiguration^ 

waarinn volgens de componist het genoemde effect aan de orde is. 

Nogg een opmerking vooraf. Waar het gaat om de realisatie van een in 

theoriee gedachte religieuze muziek, ligt het historisch voor de hand te 

denkenn dat Messiaen hiervoor een aparte 'taal,' stijl of een apart idioom 

heeftt ontwikkeld. Een stilistisch onderscheid tussen sacrale en profane 

muziek,, tussen een soon prima en seconda prattica, vond hij echter niet 

plausibel: : 

Dee esthetische taal en het uitgedrukte gevoel behoren tot verschillende 
domeinen.. Ik zie daarvan het beste bewijs in het feit dat zeer bekende musici, 
Mozartt bijvoorbeeld, precies dezelfde taal hebben kunnen gebruiken voor 
werkenn van erg profane aard, als voor werken van erg religieuze aard - in 
beidee gevallen met succes en zonder hun esthetische canons erg aan te pas-
sen.. [...] Het lijk t me belachelijk en schadelijk om je stijl tegen te spreken en 
verschillendee esthetieken te hanteren onder het voorwendsel dat je verandert 
vann onderwerp en uitgedrukt idee.1 

Datt Messiaen geen noodzaak zag om van muzikale stijl te wisselen, lijk t 

medee zijn wortels te hebben gehad in zijn relativerende houding ten aan-

zienn van andere wereld- en levensbeschouwingen. Zoals gezien was hij 

Samuel,, Permanences, 25. Cf. Massin, Poétique, 171. 



Hoofdstukk 3 

zichh in hoge mate bewust van andere geloven, en van de verregaande se-
cularisatiee van de wereld, en gaf hij naar verhouding veel ruimte aan 
dezee verschijnselen.2 Vanuit deze achtergrond is het te begrijpen dat hij 
zegt:: "Ik denk dat er geen werkelijk profane, noch werkelijk sacrale mu-
ziekk bestaat, maar één enkele werkelijkheid gezien vanuit verschillende 
hoeken."33 Dit relativisme maakt het hem tevens mogelijk dezelfde mu-
ziekk die hij elders in expliciet religieuze termen beschrijft, in een muziek-
analytischee context volstrekt seculier en objectief te benaderen. De 
vreemdee paradox die in deze houding schuilt komt in het volgende Deel 
uitgebreidd aan de orde. In de volgende, verkennende analyse zal ik ech-
terr nog van deze paradox afzien, en de muziek zo veel mogelijk, en in 
aansluitingg bij bestaande analyses, in traditionele, objectiverende muziek-
analytischee termen trachten te beschrijven. 

3.11 Inleiding tot La Transfiguration 

Terr oriëntatie een paar inleidende woorden over dit werk. 1M Transfigura-
tiontion de Notre-Seigneur Jésus-Christ werd door Messiaen gecomponeerd tus-
senn 1965 en 1969. Zoals de titel aangeeft, heeft het werk de Transfigura-
tietie van Christus als onderwerp. De leidraad van het werk wordt ge-

22 Zie hoofdstuk 1-1. Cf. RöGler, Beitrage, 99-107, waarin hij blijk geeft van een open 
houdingg ten aanzien van andere christelijke kerken dan de katholieke, ten aanzien van het 
boeddhismee en taoïsme, en ten aanzien van atheïsten ("omgekeerde gelovigen"). Elders 
heeftt hij zich ingelaten met het hindoeïsme en met de mythologie van de Inca's. 
33 Goléa, Rencontres, 41. Niettemin zijn er bij Messiaen sporen te vinden die erop wijzen dat 
hijj  wel degelijk een conceptie van religieuze muziek had. Zo wijst hij aleatoriek af omdat 
toevall  in de ogen van de gelovige niet bestaat (Samuel, Permanences, 338), en protesteert hij 
hevigg tegen de suggestie dat zijn muziek sensueel zou zijn (ibid., 334). Zoals bekend werd 
dezee laatste kwaliteit reeds door het Concilie van Trente (1545-63) aan religieuze muziek 
ontzegd.. Messiaen wijst erop dat zijn muziek slechts "goed geharmoniseerd en goed 
georkestreerd""  is (loc. cit.), met andere woorden: geen product van toeval of wellust, maar 
vann orde. Zie voor Messiaens gedachten over het verband tussen orde en God, Samuel, 
Permanences,Permanences, 281. Overigens zal zijn opmerkelijke vereniging van orthodoxie met een zekere 
heterodoxiee van het sacrale en het profane, zal later in mijn betoog aanleiding vormen 
voorr een meer radicale interpretatie van de geciteerde uitspraak over sacrale en profane 
muziek. . 
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vormdd door de passage uit het Nieuwe Testament waarin deze gebeurte-
niss wordt beschreven (Mt 17, 1-9). Messiaen heeft deze tekst verdeeld 
overr vier "recitatieven" {récits évangéliques), die elk gevolgd worden door 
tweee "meditaties" {meditations), waarin teksten zijn getoonzet die met de 
thematiekk van de transfiguratie zijn verbonden. Het gaat daarbij om tek-
stenn uit onder meer de Psalmen, Genesis, het boek Wijsheid, brieven 
vann Paulus, teksten uit de liturgie van de Transfiguratie (6 augustus), en 
opvallendd lange excerpten uit Thomas' commentaar op de transfigura-
tie.44 All e teksten worden gezongen in het Latijn. 

Messiaenn heeft het werk als geheel in twee stukken verdeeld, elk stuk 
bestaandee uit zeven delen: een recitatief gevolgd door twee meditaties, 
opnieuww een recitatief met twee meditaties, en ter afsluiting een koraal. 
Dee teksten zijn zo verdeeld, dat het eerste zevental (septénaire) zich con-
centreertt op de thematiek van het licht (voorbode van Christus' weder-
opstanding),, het tweede op de thematiek van het zoonschap (van 
Christus,, maar ook dat van de gelovigen: hun wederopstanding). Het 
tweedee zevental is opvallend veel langer dan het eerste: het vraagt bijna 
tweemaall  zoveel uitvoeringstijd. La Transfiguration is een werk voor, al-
duss de titelpagina, "gemengd koor, zeven instrumentale solisten en een 
zeerr groot orkest." Het orkest heeft een uitgebreide slagwerkafdeling 
(zess spelers) en omvat in totaal meer dan honderd instrumentalisten. De 
zevenn instrumentale solisten zijn achtereenvolgens piano, cello, fluit, kla-
rinet,, en - opmerkelijk in de solistenrol - vibrafoon, marimba en xylo-
foon.. De structuur van het werk wordt vanwege de afwisseling van e-
vangelie-recitatieven,, meditaties en koralen vergeleken met de passies of 
cantatess van Bach (Sherlaw Johnson). Anderen vergelijken de vorm van 
hett werk liever met een oratorium (Mkhaely). 

Thomass van Aquino, Summa Tbeo/ogia, q. 45, art. 4, sol. 2. 
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3.22 Messiaens aanwijzing van De Vijf Momenten 

Inn november 1985 was Messiaen ter gelegenheid van de uitreiking van 

dee Prix Ka2uo Inamori in het Japanse Kyoto.5 Tijdens dit be2oek heeft 

hijj  een lezing gehouden (gepubliceerd als Conférence de Kyoto), waarin hij , 

achtt jaar na zijn lezing in de Parijse Notre-Dame, opnieuw spreekt over 

dee thematiek van éblouissement. In deze lezing beschrijft hij vij f momen-

tenn uit La Transfiguration de Notre-Seigneurfésus-Christ die volgens hem "di-

rectt gerelateerd" zijn aan éblouissement. In verband met het belang van de-

zee passage voor dit onderzoek, en voor de analyses van deze vij f mo-

mentenn die ik hieronder zal geven, citeer ik de passage waarin hij deze 

beschrijft,, voluit: 

Verschillendee passages van ha Transfiguration zijn direct gerelateerd aan wat ik 
verblindingg [éblouissemeni[ noem, dat wil zeggen een innerlijke kleursensatie die 
analoogg is aan de visuele sensatie die de rozetten, de glasramen, en het glas-in-
loodd van de grote gotische kathedralen geven, iets verschrikkelijks en heiligs, 
waarr je het fijne niet van begrijpt, die ons voert naar een wereld van licht, dat 
tee sterk is voor onze rede. 
Dee eerste van deze passages bevindt zich in het achtste stuk, op het moment 
datt de Stem uit de wolk zegt: 'Dit is mijn geliefde Zoon.' De Stem is toever-
trouwdd aan het koor. Zij wordt begeleid door veelkleurige, tremulerende ak-
koorden,, waarvan de kleuren met verschillende snelheden bewegen. Het zijn 
'draaiendee akkoorden' [accords tournants], gespeeld in twee opeengestapelde 
transposities,, waarbij zich de siddering van boventonen, de trillers van de tri-
angell  en het bekken voegen. De beweging is zeer langzaam, de dynamische 
schakeringg pianissimo. Het crescendo en de 'draaiende akkoorden' brengen 
eenn licht, dat wordt versterkt door de victorieuze grote terts. 
Dee tweede passage bevindt zich aan het einde van het negende stuk. Het rit-
mee van het koor wordt er in een grote combinatie van ritmes gestapeld op 
driee verschillende ritmische groepen, bestaande uit Griekse versvoeten in kor-
tee en lange noten van verschillende duur, en deshi-tala's uit India in retrogra-
dee beweging. ledere groep heeft zijn eigen samenklanken: 'akkoorden van sa-
mengetrokkenn resonantie' [accords a resonance contracted 'draaiende akkoorden,' 
enn 'akkoorden van getransponeerde omkeringen' [accords a reversements transpo-

55 Samuel, Permanences, 58; Massip, Portraits), 27. 
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sés].sés]. De kleine bekkens, de buisklokken, en de gongs, verdubbelen het ritme 
vann het hout en de strijkers; de trompetten en trombones versterken het ritme 
vann het koor. De sonoriteit is zeer krachtig; het zijn enorme kleuren waarbij 
dee een zich massaal bij de ander voegt. 
Dee derde passage is in het twaalfde stuk, op de Latijnse woorden: 'Gloria in 
excelsiss Deo!' (Ere zij God in den hoge!). [...] Het hout, koper en het koor 
beginnenn de frase met kracht. Plotseling, op het woord 'Deo,' valt men in een 
afgrondd van zoetheid. Het koor en de strijkers maken een plotseling pianissi-
mo,, wat een grote verandering van helderheid teweeg brengt, contrapunten 
vann de pizzicato violoncellen, terwijl de piano akkoorden speelt in de tweede 
'beperktt transponeerbare modus' [mode a transpositions limitées], en 'akkoorden 
vann getransponeerde omkeringen' en 'akkoorden van samengetrokken reso-
nantie.' ' 
Enn tenslotte kan de sensatie van verblinding [éb/ouissement\ worden gevonden 
inn de twee koralen waarmee elk zevental eindigt. Het eerste is pianissimo, het 
tweedee koraal fortissimo, maar beide zijn slechts door middel van kleur te be-
grijpen.. Het zijn tegelijk zoete en verschrikkelijke kleuren, die zich aansluiten 
bijj  de interpretatie van de zich tot God richtende psalmen waarmee ik mijn 
'Notre-Dame'' lezing heb geëindigd: 'In Uw Muziek zullen wij Muziek ZIEN -
Inn Uw Licht zullen wij Licht HOREN.'6 

Omdatt deze beschrijving nog summier is, en slechts een vaag antwoord 

geeftt op de hierboven door mij gestelde vragen (Met welke middelen 

heeftt Messiaen gedacht zijn doel te kunnen bereiken? Om welke 

akkoordenn en kleuren gaat het precies? Hoe worden deze door Messiaen 

gebruikt?? Welke andere muzikale factoren spelen bij éblouissement een rol? 

Enn hoe schept Messiaen een context waarin dit effect een religieuze 

betekeniss krijgt?), zal ik hieronder elk van deze vij f momenten van 

éblouissementéblouissement en - volgens het getuigenis van Messiaen - "doorbraak," aan 

eenn nadere analyse onderwerpen. Ik zal in het vervolg, wanneer ik naar 

dezee momenten verwijs, de termen 'moment' en 'momenten' met een 

hoofdletterr schrijven. 

66 Messiaen, Conférence de Kyoto, 14-16. 
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3.33 Analyse van het eerste Moment 

DEELL VII I ("Récit évangélique"): "Et ecce vox de nube. . ." 

Dee tekst van dit "recitatief wordt gevormd door het vijfde vers van 

Mattheüs'' relaas over de transfiguratie. Ik geef voor de volledigheid de 

vertalingg van alle negen verzen die Messiaen (in het Latijn) in de recita-

tievenn van La Transfiguration gebruikt: 

11 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broer Johannes 
medee en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2 En zijn ge-
daantee veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn 
klederenn werden wit als het licht. 3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die 
mett Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, 
datt wij hier zijn; indien Gij het wilt , zal ik hier drie tenten opslaan, voor U 
een,, en voor Mozes een, en voor Elia een. 5 Terwijl hij nog sprak, %ie, daar 
overschaduwdeoverschaduwde ben een lichtende wolk, en yie, een stem uit de wolk yeide: De^e is mijn 

Zoon,Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! 6 Toen de discipe-

lenn dit hoorden, wiepen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden be-
vreesd.. 7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en weest 
niett bevreesd. 8 Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus al-
leen.7 7 

Dee zetting van het gecursiveerde vers wordt, zoals elk van de vier recita-

tieven,, ingeleid door een sterk 'syncoperende' frase van het slagwerk,8 

diee eindigt in een enorme ondading van tamtams, gongs en een aange-

houdenn triller op de bekkens. De instrumentatie (temple block) en voor-

all  de ongebruikelijke timing van de slagen doen denken aan de Japanse 

nogakunogaku en andere, Chinese en Indonesische, theatrale muzieken (resp. 

tamtamm en gongs). Het illustreert Messiaens bijzondere voorkeur voor 

hett slagwerk, een voorkeur die volgens hem voortkomt uit het vermo-

genn van deze instrumenten om het vreemde te evoceren, het andere. 

Hett gaat hem om timbres "waarvan de resonantie een zeker mysterie 

77 Mt 17,1-9. Cursief toegevoegd. 
88 Ondanks de genoteerde maatverdeling is er in deze frase geen metrum - en dus ook geen 
syncope.. Het ritmische effect doet echter sterk aan dit principe denken. 
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mett zich meebrengt," en hij denkt daarbij aan alle slagwerk met "ver-

lengdee resonantie" (vibrafoon, klokken, gongs): 

Dezee instrumenten bieden ons de kracht, de poëzie en de onwerkelijkheid, de 
vibrafoonss met hun vibrerende resonantie, evenzeer als de gongs, tamtams en 
klokkenn met hun aureool van boventonen, hun resultanten die fictieve grond-
tonenn \fausses fondamentales] vormen, en andere zeer complexe klankverschijn-
selenn die ons doen denken aan de enorme en vreemde geluiden uit de natuur, 
zoalszoals watervallen en bergstromen.9 

Naa dit aankondigende gebaar zet het koor van tenoren in met de tekst. 

Dee zetting hiervan doet qua melodie denken aan een gregoriaanse 

antifoon,, gevolgd door een stukje recitatief recto tono. Di t pseudo-monas-

tieketieke element wordt gevolgd door elf maten van onregelmatig op en 

neerr glijdende clusters in de strijkers, sommige met flageoletten. Mes-

siaenn zegt met deze glissandi de wolk te hebben willen uitbeelden. 

Dezee drie vervreemdende elementen vormen een inleiding tot de pas-

sagee die Messiaen aanwijst in verband met éblouissement. Deze begint bij 

repetitiecijferr 5 met het vervolg van het tenoren-recitatief: "Et ecce vox de 

nube,nube, dicens: Hic est Filius meus dilectus [En ziedaar een stem uit de wolk, die 

zegt:: Di t is mijn geliefde Zoon] ." In de partituur verschijnt bij deze 

passagee een voetnoot die de aandacht vestigt op het feit dat Messiaen 

dezee muziek als figuratief ziet.10 Zij beeldt naar mijn idee, afgaand op het 

partituurbeeld,, een aantal dingen uit. Ten eerste de aanwezigheid van 

God.. Messiaen representeert deze aanwezigheid hier, geheel in de geest 

vann de regenboog die God in het boek Openbaringen aanduidt (cf. Apk 

4,, 3), met sidderend licht (Wolk en Zoon) en kleur (Vader). Ten tweede 

dee Stem van God uit de wolk. Deze moet volgens de voetnoot van zeer 

Samuel,, Permanences, 86. 
100 Cf. Messiaens commentaar bij dit deel (in partituur, "Analyse succinte de chaque pièce"): 
"Ritmischee inleiding (gevarieerd). Vervolg van de evangelietekst in recitatief. De licht-
gevendee wolk wordt weergegeven [est rendue] door groepen van glissandi in de strijkers, 
glissandii  van verschillende lengtes en met verschillende tempi. De 'Stem' uit de wolk wordt 
begeleidd door veelkleurige, tremulerende akkoorden, waarvan de kleuren met verschillende 
snelhedenn bewegen; de triangel- en bekkentrillers voegen zich bij de boventonen van de 
strijkersstrijkers om het sidderen van het licht te benadrukken." 
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hoogg en ver komen, ppp in het koor, en blijf t ook 2acht zingen. En ten 
derde,, de triomf en Glorie van de aanwezige Drieënheid: het crescendo 
enn "de victorieuze grote terts" schetsen de triomf van de drieëne God, 
geheell  in de traditie van Messiaens majestueuze orgelwerk Apparition de 
tEglisetEglise éternelk.n 

Voordatt dit klankschilderij tot klinken wordt gebracht, gelast 
Messiaenn onder de fermate "een moment van stille verwachting," een 
kortee pauze die hij een maat eerder had voorbereid met twee tellen rust. 
Hett geheel bouwt zich, met aankondigend recitatief en verwachtings-
vollee stiltes, op, tot er zich bij cijfer 6 een plotselinge, grote verandering 
vann helderheid voordoet: het klankschilderij is geïnstrumenteerd voor 
sopranenn en tenoren, eerste en tweede violen, altviolen, celli, contra-
bassen,, en slagwerk - een klankrijkdom en vertikaüteit die sterk contras-
teertt met de sobere, unisono zang van de tenoren voorafgaand aan de 
overgang.. Messiaen vult de vertikale ruimte van de schildering met 
materialenn die wel vaker in religieuze muziek te vinden zijn: een 
bourdonn (de toon b in de laagste en hoogste strijkers - ook als flageolet), 
clusters,, de wonderbaarlijke tingel van de triangel, en het genoemde 
"mysterie""  van de bekkens. De strijkers in het hoge en middenregister 
producerenn chromatische akkoorden die Aloyse Michaely12 identificeert 
alss verschillende van Messiaens stereotype "draaiende akkoorden."13 Het 

111 Samuel, Permanences, 241-42. Over het gebruik van sono-iconografische conventies, zie 
Samuel,, Permanences, 35. Ik heb in deze interpretatie, met name wat het eerste en het derde 
puntt betreft, de vrijheid genomen om de uideg van Messiaen aan te vullen met conventies 
diee hij elders gebruikt. 
122 Voor de technische analyse van de Momenten zal ik vaak een beroep doen op de Unter-
suchungensuchungen van deze auteur, tot dusver het enige werk waarin de techniek van deze passages 
bijj  Messiaen min of meer volledig, en met ampele verwijzing naar de rest van zijn oeuvre, 
wordtt beschreven. 
133 Michaely, Untersuchungn, 120-22. Het gaat hierbij om een groep van drie vaste 
akkoordvormen,, die op elk van de twaalf tonen voor kan komen. De drie akkoorden 
wordenn gepermuteerd (zij 'draaien1), wat in totaal zes verschillende reeksen van drie 
oplevert.. De akkoordvormen zelf zijn volgens Michaely te begrijpen als een pendeling: 
"Dee drie akkoorden van een 'draaiende akkoorden'-groep verenigen elf verschillende tonen 
[...];; deze zijn zodanig over drie achttonige akkoorden verdeeld, dat iedere stem zich mini-
maall  beweegt, als het ware om zichzelf heen draait." (ibid., 115-22: 117; zie het tabelarische 
overzichtt van Messiaens accords spiciaux op 140) Hoewel Michaely er in slaagt enige struc-
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heterogenee klankbeeld dat door de trillers, clusters, resonanties en 
boventonenn ontstaat, wordt gestabiliseerd door de continuïteit van de 
bourdon,, en het cyclische en het klankbeeld verzadigende karakter van 
dee "draaiende akkoorden." 

Hett valt op, dat het geheel van deze passage - overigens slechts zes 
matenn lang - zich afspeelt in een trage en volkomen regelmatige puls (20 
bpm,, vrijwel //////gespeeld), die sterk contrasteert met de discontinuïteit 
vann de omgevende muziek. Dit zal kenmerkend blijken voor elk van de 
vij ff  Momenten: Messiaen schept een raamwerk waarbinnen de akkoor-
denn die hij in verband brengt met éblouissement kunnen klinken. Deze ka-
dreringg veroorzaakt op zich reeds het effect van een doorbraak: een 
plotselingee overgang naar een muziek van grote helderheid van klank en 
heterogeniteit,, gedragen door het unificerende kader van een bourdon 
enn een ritmische puls, aangekondigd en afgesloten door een muziek van 
nuchteree eenduidigheid. Na de zes maten van het Moment volgt name-
lij kk opnieuw een unisono dat, hoewel nog steeds Gods woord zingend, 
inn zijn eenheid en eenduidigheid het mysterie van de voorgaande muziek 
verr achter zich lijk t te hebben gelaten. Messiaen ervaart dit kennelijk zelf 
ookk zo: hij spreekt, wat éblouissement en "doorbraak" betreft, in het geheel 
niett over zijn zetting van de rest van Gods zin, "in quo mihi bene complacui: 
ipsumipsum audite [in wie Ik mijn behagen heb gesteld: luistert naar Hem]." 

tuurr te ontdekken in het fenomeen van de "draaiende akkoorden," blijf t haar uideg tenta-
tief.. Messiaen zegt dat de kleuren die deze akkoorden produceren "zeer snel bewegen," 
watt kan verklaren waarom hij ze inzet in de besproken passage (duizeling, éblouissement). Zij 
bezittenn een trinitaire symboliek: het zijn drie akkoorden, die tezamen een enkele 
"klankzuil""  vormen (ibid., 115; Homme defoi, 102). Meer over deze akkoorden zal te vinden 
zijnn in het nog te verschijnen deel VI I van Messiaens Traite; zie voorlopig zijn uideg in 
ibid.,, deel III , 85ff. 
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3.44 Analyse van het tweede Moment 

DEELL IX ("Perfecte conscius illiu s perfects generationis"): " . .. quia so-

luss est" 

Hett zojuist besproken recitatief waarmee het tweede septénaire begint, 

wordtt gevolgd door twee "meditaties," waarvan Messiaen de eerste, Deel 

IX ,, aanwijst in verband met ébbuissement en "doorbraak." Deze meditatie 

iss een toonzetting van een citaat uit een commentaar van Thomas van 

Aquinoo op de transfiguratie, zoals alle teksten van La Transfiguration in 

hett Latijn. Ik geef hieronder een vertaling van deze voor een toonzetting 

opmerkelijkk prozaïsche en theologisch-technische tekst: 

Dee adoptie van de zonen van God verloopt via een gelijkvormigheid van 
beeldd met de natuurlijke Zoon van God... Eerstens geschiedt het door de 
genadee van de Weg, dat wil zeggen de onvolmaakte gelijkvormigheid; en 
tweedens,, door de heerlijkheid, wat de volmaakte gelijkvormigheid zal zijn... 
Omdatt we dus de genade via het doopsel verkrijgen, en anderzijds het licht 
vann de toekomstige heerlijkheid al van tevoren in de gedaanteverandering ge-
toondd is, was het terecht dat zowel bij het doopsel als bij de gedaanteverande-
ringring het natuurlijke zoonschap van Christus gedemonstreerd werd door het 
getuigeniss van de Vader. Want Hij alleen is zich volmaakt bewust van die vol-
maaktee afstamming, tezamen met de Zoon en de Heilige Geest.14 

144 Vertaling door E. Braakhuis op basis van de Latijnse tekst zoals afgedrukt in de 
partituur.. Zie aldaar, "Textes latins, suivis de leur traduction francaise." Het citaat is 
afkomstigg uit Thomas' Summa Theologie, q. 45, art. 4, conclusie, waarin de vraag wordt 
behandeldd of het getuigenis van de Vader, door de Stem uit de wolk en met de woorden 
"Di tt is mijn geliefde Zoon," terecht vernomen is. Thomas geeft vier argumenten op grond 
waarvann dit als onterecht kan worden beschouwd. 1- De zin die God hier spreekt herhaalt 
dee zin die Hij sprak bij Christus' doop. In het Oude Testament staat echter dat God zich 
nimmerr herhaalt. 2 - Bij de doop verscheen samen met de Stem, in de gedaante van een 
duif,, de Heilige Geest. Hier ontbreekt Deze echter. 3 - Dat God opdraagt naar Christus te 
luisteren,, strookt niet met het feit dat hij reeds onderwees sinds zijn doop. 4 - Volgens 
Johanness zegt Christus zich te onthouden van uitspraken die zijn discipelen niet kunnen 
verdragen.. Hier echter, wordt op voor hen onverdraaglijke wijze tot de discipelen gespro-
ken.. Tegenover deze argumenten stelt Thomas de autoriteit van de Schrift, en geeft ver-
volgenss het antwoord dat Messiaen (gedeeltelijk) citeert. 
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Messiaenn heeft deze tekst op ingenieuze wijze verdeeld over twee helf-
tenn van het Deel, waarbij de tweede qua vorm een verkorte herhaling is 
vann de eerste, met grotendeels dezelfde muzikale invulling.15 Aloyse 
Michaelyy laat zien dat Messiaen handig gebruik heeft gemaakt van de 
structuurr van het Latijn. In het eerste gedeelte zijn de tekstfrasen zo ge-
ordend,, dat het accent komt te liggen op het woord est, waardoor de na-
drukk komt te liggen op het Zijn van God: "Quia solus est / Quia solus est, 
simulsimul cum Filio / Et Spiritu Sancto [Want alleen de Vader is / Want alleen 
dee Vader is, tezamen met de Zoon / En de Heilige Geest]."16 In het 
tweedee gedeelte verschuift de nadruk naar hetgeen Thomas ermee zegt, 
namelijkk dat alleen de Triniteit zich volmaakt bewust is van de vol-
maaktee afstamming, echter zonder dat deze Triniteit nog bij naam wordt 
genoemd:: "Perfecte conscius illius / Quia solus est perfecte conscius / Perfecta 

generationsgenerations [Zich volmaakt bewust van die / Want alleen (de Vader) is 
zichh volmaakt bewust / Van die volmaakte afstamming]." Muzikaal ge-
zienn heeft Messiaen hier, net als in de andere delen van La 
Transfiguration,Transfiguration, gekozen voor een mozaïekstructuur, een aaneenschake-
lingg van contrasterende, op zichzelf staande gegevens: secties met 
'hindoe-ritmes'' gespeeld door het voltallige orkest ("krachtig en chao-
tisch,, zoals de muzieken van Sikkim," zegt de partituur), vogelcadenzen 
voorr piano en cello solo, volières voor blazers en percussie, bariton- en 
tenorsoli,, zoet beantwoord door een refrein van koor en orkest, secties 
mett gong- en tamtamslagen,17 massieve tutti voor koor en orkest, en 

155 Zie voor de meest uitgebreide analyse van Deel IX uit de literatuur Michaely, 
Untersuchungen,Untersuchungen, 611-34. Wat de vorm van het Deel betreft, zie het schema in ibid., 634. Het 
eerstee gedeelte loopt van m. 1-144 (cijfer 1-25), het tweede van m. 145-306 (cijfer 26-52). 
Overigenss zij opgemerkt dat Messiaen de muzikale vorm wel vaker als een op zich staande 
matrijss gebruikt die kan worden herhaald met een gevarieerde invulling. Zie voor zijn 
toepassingenn hiervan de analyse van het Moment uit Deel XI I hieronder, of bijvoorbeeld 
MeditationsMeditations sur Ie Mystère de la Smnte Trinité, Deel II , V en VI . 
166 Het getal drie speelt in Deel IX een grote rol. Michaely stelt zelfs dat het Deel in zijn 
geheell  aan dit getal is gewijd (Michaely, Untersuchungen, 632). Deze lijn van analyse volg ik 
hierr niet, omdat mijn aandacht uitgaat naar Messiaens suggestie dat in dit Deel symboliek -
althanss op dit niveau - in de ervaring van ébkuissement wordt uitgewist 

Cf.. de introducties van de recitatief-delen, zoals het boven besproken Deel VIII . 
Messiaenn is al in Couleurs de la Cité céleste begonnen met dit motief (zie aldaar, cijfer 30 en 
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tenslotte,, "aan het einde van het negende stuk," de sectie met de "grote 
combinatiee van ritmes" die Messiaen noemt in verband met éblouissement. 
Eenn aantal van deze elementen moet volgens de componist als symbool 
wordenn opgevat: de 'Sikkim-sectie' beeldt middels een confrontatie van 
hogee akkoorden in de blazers met diepe pedaaltonen in de trombones 
"dee hoogte en de diepte van het mysterie" uit.18 De thematiek van de 
filiati ee en de belofte van wederopstanding, wordt symbolisch uitgedrukt 
doorr de vele vogels die in dit Deel optreden (de meeste met naam en 
landd van herkomst in de partituur aangegeven). Vogels symboliseren bij 
Messiaenn onder meer de vreugde, kracht, beweeglijkheid {agilitas) en 
heerlijkheidd {claritas) van de heffezenen {corpora gkriosd).19 

a.. De inleiding tot het Moment 

Dee bewuste sectie wordt bij cijfer 49 ingeleid door zeven maten die qua 
structuurr doen denken aan de inleiding tot het Moment in Deel VIII : 
weerr een aankondiging die wordt onderbroken door stiltes. Het geheel is 
nuu echter voorzien van een aantal begeleidende elementen, en gezet in 
eenn zodanig schema, dat de passage eerder doet denken aan bepaalde 
aankondigingenn die Stravinsky schrijft in Le sacre duprintemps.20 Het gaat 
bijj  Messiaen om een 'beierende' afwisseling van twee akkoorden, ge-
speeldd door piano en slagwerk (tempelblok, bekkens en gongs), en bege-

96),, dat hij daarna laat terugkeren in Et exspecto, Deel IV, cijfer 1, 5, 12, 18, 27 en driemaal 

aann het slot (36ff.). 
188 Over de thematiek en muzikale gestalte van de afgrond bij Messiaen, zie Alyose 
Michaely,, "L'Abime: Das Bild des Abgrunds bei Olivier Messiaen," in Musik-Kon^epte, nr 
28,, en de genoemde passage uit haar Untersucbungen, met name 629-632. 
199 Zie bijvoorbeeld Messiaens toelichting bij Deel II van La Transfiguration, voorin de 
partituur,, de tekst van zijn liederencyclus Harawi, of het negende deel van Eclairs sur Fau-
dela...dela... Wat de verdere betekenis van vogels en vogelzang bij Messiaen betreft, zie Sherlaw 
Johnson,, "Birdsong," in Hill , Companion, 257-59. 
200 Cf. Stravinsky, Le sacre du printemps, "Introduction," met name cijfer 12, maat 4-10. 
Messiaenn schrijft in La Transfiguration overigens wel meer maten die sterk aan de Sacre doen 
denken.. Vergelijk bijvoorbeeld de orkestrale accenten in Deel XIII , cijfer 38-39, met Le 
sacresacre du printemps, "Danse sacrale (TElue)," cijfer 169 en 170. 
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leidd door cello, malletf1 en houtbla2ers. Het gebeier (Messiaen bedoelt 

dezee figuur als de zang van de Mexicaanse spotvogel, maar dat zal me-

nigeenn zonder partituur ontgaan) wordt geleidelijk langer, van twee naar 

vij ff  maal, en wordt tot twee keer toe onderbroken door een pauze. Hoe-

well  de kleur van de akkoorden bij iedere hervatting van het gebeier een 

fractiee anders is, lijk t de algehele indruk van groei en volbrenging die 

dezee passage geeft, vooral het effect van de stapsgewijze opbouw van 

eenn integrerende samenklank. 

D ee passage maakt hiertoe gebruik van een patroon dat bekend is van 

hett zogeheten 'optel-lied.' Na iedere onderbreking wordt het spel van de 

pianoo en het slagwerk iets langer, en wordt, in vertikale richting, de 

samenklankk van de begeleidingsinstrumenten vollediger.22 Di t patroon 

houdtt de luisteraar steeds in spanning over wat er na de onderbreking 

aann het geheel zal worden toegevoegd. Weliswaar maakt de logica van 

hett patroon het toekomstige enigszins voorspelbaar, maar het vervult 

mett zijn voorspelbaarheid tegelijk de belangrijkste voorwaarde voor ver-

rassingenn (zoals de aanvang van het Moment zelf, zie onder). De span-

ningg die het patroon oproept, wordt versterkt door het gebeier van de 

pianoo en het slagwerk, dat de luisteraar als een wonderbaarlijke klok ge-

boeidd houdt. Bij cijfer 49 bestaat het schema uit drie fasen; bij het paral-

lellee moment uit de eerste helft van Deel IX , bij cijfer 22, bestaat het uit 

tweee fasen. Het beschreven voorbereidende, spanningsvolle effect is 

daarr minder sterk. Dezelfde opeenvolging hanteert Messiaen ook in de 

muziekenn die in de respectievelijke helften volgen op de inleidingen. 

Ookk daar geldt dat de tweede verschijning van de passage complexer is, 

enn een sterker effect heeft, dan de eerste. Di t kan verklaren waarom 

Messiaenn in verband met êblouissement niet naar het eerste optreden van 

dezee passage verwijst, maar naar de tweede. 

Malletr.Malletr. hiermee doel ik op de familie van met stokken bespeelde idiofonen met 
bepaalbaree toonhoogte, zoals de marimba, de xylofoon, de vibrafoon en xylorimba. 

Eenn optel-liedje of adding-song is een (kinderliedje waarbij ieder nieuw couplet bestaat uit 
eenn herhaling van het vorige, met toevoeging van een nieuw element. De variant die mij 
hierr voor ogen staat wordt door Stephen Pruslin gebruikt in zijn libretto voor Harrison 
Birtwistle'ss opera Punch and Judy ("Adding-song"). 
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b.. Het Moment 

Terwijll  de gongs nog uitklinken in de pauze na de derde fase van het 
gebeier,, vangt het Moment aan waar Messiaen naar verwijst. Deze 
overgangg lijk t in een aantal opzichten op de overgang waarmee het 
Momentt in Deel VII I aanvangt. Was daar sprake van een groot contrast 
tussenn de monodie van de inleidende zang en de orkestrale massa en 
rijkdomm van het Moment zelf, beide gescheiden door een zwangere stilte 
-- hier breekt na de betrekkelijke eenvormigheid van het gebeier, en na 
eenn vergelijkbare stilte, een zich over de hele breedte van het orkest 
afspelendee simultaneïteit aan, een opeenstapeling van afzonderlijk bewe-
gendee muzikale lagen. In totaal gaat het om drie lagen in het orkest, plus 
dee melodie van het koor waarop de tekst "... quia solus est perfecte conscius 
illius"illius"  wordt gezongen.23 Het contrast met het voorgaande is groot: het 
Deell  bestaat zoals gezegd voor het merendeel uit vogelzang, dat het ka-
rakterr heeft van een meerdelig signaal. De structuur van het Deel is te 
zienn als een lineaire aaneenrijging van dergelijke signalen, en andere op 
zichzelff  staande gegevens (refrein, tutti, cadens). In het Moment gaat het 
echterr niet om een discontinue lineariteit, maar om de opeenstapeling 
vann lagen die individueel continu zijn. Zo er in het Moment al sprake is 
vann discontinuïteit, dan speelt deze zich in vertikale richting af, tussen de 
verschillendee lagen. Het algehele effect van deze simultaan optredende 
lagenn is stasis - niet de stasis van de genoemde aaneenrijging zonder di-
rectionelee ontwikkeling, ook niet de statische vertikaliteit van het Mo-
mentt in Deel VIII , maar de stasis van een totaliteit die verschijnt door 
hett simultaan optreden van zoveel ongelijksoortige gegevens. Deze sta-
siss wordt nog versterkt door het trage tempo ('presque lent" met een tel-
eenheidd van 46 bpm). 

Dee kleurakkoorden {sons-coukurs) die volgens Messiaen met éblouisse-
mentment samenhangen, treden in elk van de drie orkestrale lagen op. Het 
gaatt volgens Michaely om vijf verschillende akkoorden, die tezamen een 

BB Deze structurele lagen zijn als volgt verdeeld over de instrumenten. Onderste laag. gongs, 
celli,, altviolen, hoorns, basklarinet; Middelste laag. buisklokken, celli, tweede violen, fagot, 
klarinetten;; Bovenste laag. Turkse bekkens, eerste violen en hoge houtblazers. 
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cycluss of "ostinato" vormen: twee "draaiende akkoorden" (eerder be-
sprokenn in Deel VIII) , een paar "akkoorden van samengetrokken reso-
nantie,""  en een "dominantvoorhoudingsakkoord."24 Door de uiteenlo-
pendee ritmes waarop de vijf akkoorden in iedere laag zijn geplaatst, ont-
staann er voortdurend verschillende combinaties van de op zich al com-
plexe,, merendeels achttonige akkoorden. Deze variatie wordt gecom-
penseerdd door de voortdurende aanwezigheid van de grote drieklank op 
bes.bes. Dit doet denken aan hoe de "draaiende akkoorden" in Deel VII I 
zichh bewogen tegen de achtergrond van een ononderbroken, in verschil-
lendee octaven klinkende toon b. Michaely wijst erop, dat het eerste ak-
koordd van iedere laag licht is gewijzigd ten opzichte van de stereotype 
gedaantee van dat akkoord, zodanig, dat de bovenste stemmen van de 
driee akkoordlagen ononderbroken een grote drieklank op bes produce-
ren.. De intervallen waaruit deze drieklank (bes'-f '-d'") bestaat, corres-
ponderenn met de afstanden tussen de verschillende lagen onderling. 
Dezee zijn zoals gezegd transposities van één en dezelfde reeks van ak-
koorden.25 5 

Michaelyy wijst verder op een bijzonderheid in de rangschikking van 
dee akkoorden: de vier achttonige akkoorden worden gescheiden door 
hett zeventonig voorhoudingsakkoord, waardoor een symmetrische ver-
delingg van de dichtheid ontstaat: 8-8-7-8-8. Dergelijke symmetrische pa-
tronenn zijn bij Messiaen van bijzondere religieuze betekenis, en verdie-
nenn daarom een korte uitweiding. In geval van een patroon dat achter-
stevorenn gelezen hetzelfde oplevert als van voor naar achter, spreekt 
Messiaenn over een "niet-omkeerbaar ritme \rythme non-rétrogradablë\". Met 
dezee term bedoelt hij te zeggen, dat de omkering, vanuit compositorisch 
oogpunt,, niets nieuws oplevert Deze ritmes hebben zijn voorliefde 
omdatt zij, aldus Messiaen, een bijzondere, occulte "charme" bezitten: 

Datt is de charme van de onmogelijkheden [Ie charme des impossibilités}... Zij be-
zittenn een occulte kracht, een getalsmatige, temporele en sonore invloed. Men 
heeftt wel gezegd dat sommige van mijn werken een betoverende macht heb-

244 Michaely, Untersuchungen, 615-16. Voor een specificatie van deze akkoorden, zie ibid., 
respectievelijkk 115ff, 106ff, en 88ff. 
255 Ibid., 616. 
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benn over het publiek; er zit geen tovenaar in mij, en die toverkracht is niet, 
zoalss men heeft gesuggereerd, domweg het gevolg van herhalingen, maar mis-
schienn van de onmogelijkheden die besloten liggen in deze verschillende for-
mules.26 6 

Messiaenn heeft de "charme" van de onmogelijkheden in verschillende 

compositorischee middelen verwerkt, waarvan hij er een aantal toepast in 

dee Momenten.27 De belangrijkste hiervan is zijn zelfbedachte systeem 

vann loonschalen, de "beperkt transponeerbare modi [modes a transpositions 

limitées]"limitées]"22**  Di t systeem bestaat uit zeven toonschalen die elk zijn opge-

bouwdd uit kleine, zich herhalende cellen. Wanneer een dergelijke toon-

schaall  wordt getransponeerd, keert hij na een aantal malen vanzelf weer 

terugg naar de aanvangsvorm. De toonschaal is beperkt transponeerbaar, 

enn daarin schuilt volgens Messiaen hun occulte "charme." Hij legt het 

karakteristieke,, innerlijke "obstakel" van deze toonschalen als volgt uit 

(ziee het notenvoorbeeld, waarin de modi en hun geleding worden aange-

geven): : 

Dee 'beperkt transponeerbare modi' kan ik wellicht het beste uideggen 
wanneerr ik zeg dat onze gelijkzwevende muziek uit twaalf halve toonsafstan-
denn bestaat en dat het getal twaalf kan worden verkregen door de volgende 
vermenigvuldigingen:: drie maal vier, vier maal drie, twee keer zes en zes keer 
twee.. De beperkt transponeerbare modi vallen in symmetrische groepen uit-
een,, waarbij de laatste noot van de ene groep 'gedeeld wordt' met de eerste 
vann de volgende. Die groepen vormen zes groepen van twee noten [modus 1, 
svm],, vier groepen van drie noten [modus 2, svm], drie groepen van vier no-
tenn [modus 3, svm], en twee groepen waarvan het aantal noten variabel is 
[modii  4 tot en met 7, svm]. Daaruit volgt, dat deze modi na een aantal trans-

266 Samuel, Permanences, 74. Cf. de sectie over dit onderwerp in Technique, 5. Ook het gebruik 
vann priemgetallen, zoals in Deel IX het getal drie (zie onder), valt onder de "charme." Zie 
ibid.,, 118. 
vv Messiaen: "Ik heb altijd gevonden dat een techniek des te meer kracht heeft wanneer 
het,, in zijn wezen, stuit op een onoverkomelijk obstakel. Dat is precies het geval bij mijn 
driee belangrijkste innovaties: de *beperkt transponeerbare modi' [modes a transpositions Umi-
tées],tées], de 'niet-omkeerbare ritmes' [rythmes non-rétrogradables], en de 'symmetrische permuta-
ties'' [permutations symmétriques]." Samuel, Permanences, 73. 
288 Niet te verwarren met de kerktoonsoorten. 
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positiess terugkomen op dezelfde noten, en dat het dan dus onmogelijk is om 
verderr te gaan [met transponeren, svm].29 

Dezee modi komen in alle Momenten voor, maar in hun meest naturelle 

gedaantee in het nog te bespreken Deel XII . Elk van de modi had in 

Messiaenss geestesoog een eigen kleur, of combinatie van kleuren. Hij 

onderscheiddee bij veel van deze kleuren bovendien een morfologie: hij 

zagg kleuren in spiralen, banden, vlammen, sterren, etc. De \deurakkoor-

denden die Messiaen in de verschillende Momenten gebruikt, zijn tot op ze-

keree hoogte te beschrijven in termen van de \demmodi. Omdat de modi 

elkk een symmetrische bouw hebben (de eerste modus, identiek aan de 

heletoonstoonladder,, is zelfs pan-symmetrisch), ligt het voor de hand te 

denkenn dat veel van de aan deze modi ondeende (of tot deze modi her-

leidbare)) akkoorden de "charme" zullen bezitten van een "rythme non-

rétrogradable"rétrogradable" Voor zover het effect van deze akkoorden met symmetrie 

samenhangt,, heeft dit echter vaker te maken met de context (zoals de 

genoemdee symmetrische rangschikking), dan met de interne structuur 

vann deze akkoorden zelf. 

Messiaenn heeft, zoals al even aangestipt, ook op ritmisch gebied tech-

niekenn ontwikkeld die een "obstakel" in zich mee dragen: 

Mett de 'beperkt transponeerbare modi' komt op ritmisch gebied een andere 
innovatiee overeen, die van de 'niet-omkeerbare ritmes.' De beperkt transpo-
neerbaree modi kunnen niet worden getransponeerd omdat zij in zichzelf 
kleinee transposities herbergen; de niet-omkeerbare ritmes kunnen niet worden 
omgekeerdd omdat zij in zichzelf een kleine omkering herbergen [de symme-
triee of spiegelbeeldigheid van hun interne structuur, svm]. En tenslotte nog 
eenn innovatie, die ik in verschillende werken heb gebruikt, vooral in Chrono-
chromie;chromie; de 'symmetrische permutaties.' Het is hetzelfde verschijnsel: de afwik-
kelingg van permutaties leidt, volgens een bepaalde, vaste manier van lezen, tot 
eenn beperkt aantal permutaties en, in plaats van astronomische aantallen te 

Samuel,, Permanences, 13-14. Zie voor een overzicht van Messiaens modes Ton de Leeuw, 
MuziekMuziek van de twintigste eeuw: Een onderzoek naar haar Elementen en Structuur (Utrecht: Bohn, 
Scheltemaa & Holkema, 1977), 79. De transposities van een aantal kleurmodi staan 
uitgeschrevenn in Hill , Companion, 208. Merk op dat aldaar in de derde transpositie van 
moduss 3 een fout is geslopen: de b' moet een c' zijn. 
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krijgen,, kom je terug bij de chromatische volgorde van duren, en de eerste 

permutatie.30 0 

Inn het Moment van Deel IX komt de "charme" van dergelijke ritmische 
onmogelijkhedenn vooral terug in het ritme van de drie orkestrale lagen. 
Terwijll  de harmonische structuur van deze lagen onderling gelijk is (alle 
zijnn gebaseerd op de genoemde opeenvolging van vijf kleurakkoorden), 
heeftt iedere laag zijn eigen ritme. Deze gescheiden, 'isoritrnische' behan-
delingg van toonhoogte en duur, heeft een voortdurende verschuiving 
tussenn het harmonische en ritmische patroon tot gevolg, waardoor in 
theoriee na een bepaald aantal cycli het initiële moment terugkomt. Het 
Momentt is echter voorbij voordat deze bijzondere gebeurtenis plaats-
vindt.. De loutere mogelijkheid van deze terugkeer (en daarmee het ge-
tuigenn van de "magische" beperking van deze muziek, namelijk het mo-
mentt van zelfïdentiteit) moet echter tot de structuur en effectiviteit van 
hett Moment worden gerekend. De 'eschatologische' vervulling van een 
dergelijkk samenvallen kan wel een aantal malen binnen de individuele 
lagenn van het Moment worden gehoord.31 Tot zover Messiaens bijzon-
deree visie op, en gebruik van symmetrische structuren. 

c.. De kadrering van het Moment 

Michaelyy laat zien dat het Moment in Deel IX , en zijn parallelle 
verschijningg in de eerste helft van het Deel (cijfer 23), wat de ritmische 
structuurr betreft in eikaars verlengde moeten worden gezien. All e lagen, 
zowell  in de eerste als in de tweede verschijning, zijn terug te voeren op 
eenn opeenvolging van drie 'hindoeritmes' (zgn. deshi-tdla's) uit de lijst van 

300 Ibid., 74. Zie over de techniek van het niet-omkeerbare ritme, Messiaen, Traite de rytkme, 
II ,, hoofdstuk 1. Symmetrische permutaties komen in de Momenten niet voor. Zie voor 
eenn uideg van het gebruik van deze techniek in Chronocbromie, Sherlaw Johnson, Messiaen, 
1600 en de tabel op 170, en met name de gedetailleerde uideg van de componist zelf in 
TraiteTraite de tythme, III , hoofdstuk 1 en 2. 
311 Zie bijvoorbeeld wat de hoogste laag betreft de 'herstart' in cijfer 50, maat 8. 
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Sharngadeva:: "rdgavardbana" " cbandraka/d" en " laksbmïsha"^2 De onder-
stee laag wordt gevormd door de opeenvolging van deze tala's, in kreeft-
gangg en in ritmische vergroting. De duur van de parallel van het Mo-
mentt (cijfer 23) gebiedt dat het patroon na twintig teleenheden (kwart-
noten)) wordt afgebroken. Dit moment valt even na het begin van de 
herhalingg van het patroon, in lakshmisha. In het Moment (cijfer 50) 
wordtt het patroon weer opgepakt waar het was afgebroken: de rest van 
lakshmisha,lakshmisha, gevolgd door chandrakald en rdgavardbana. Hierop volgt nog 
eenn losse kwartnoot waarna het Moment wordt afgebroken (einde van 
cijferr 51).33 

Ookk wat de middelste en bovenste lagen betreft, geldt dat deze slechts 
zijnn te begrijpen wanneer het Moment en zijn parallel in samenhang 
wordenn gezien. Michaely laat zien dat het in deze beide lagen niet gaat 
omm - zoals Messiaen beweert in zijn toelichting - "Griekse versvoeten in 

Michaely,, Untersucbungen, 619-624. Messiaen heeft in een artikel van Joanny Grosset 
("Inde:: Histoire de la musique depuis 1'origine jusqu'a nos jours," in Encyclopédie de la 
musiquemusique et dktionnaire du conservatoire conservatoire ̂  Albert Lavignac, ed. [Paris: Delagrave, 1921], I, 17-376: 
301-04)) een lijst van "'desbf-tdia's" gevonden, die de Indiase theoreticus Sharngadeva in de 
dertiendee eeuw opnam in zijn befaamde traktaat Samgita-ratndkara. Volgens Grosset 
betekentt de term "deshi-tdla" letterlijk regionaal of populair (desbï) ritme of samengestelde 
maatsoortt {tdld). In de antieke Indiase muziektheorie worden deze populaire ritmes 
onderscheidenn van de klassieke ritmes (mdrga). Dit onderscheid is volgens Grosset in 
hoofdzaakk gelegen in de variabiliteit van de teleenheid {matra): deze is in de klassieke 
opvattingg altijd gelijk aan de tijd die nodig is om vijf korte lettergrepen uit te spreken, 
terwijll  in de populaire opvatting de teleenheid naar smaak en omstandigheid gekozen kan 
worden,, dan weer 4, dan weer vij f of maximaal zes lettergrepen (ibid., 297, 300). Het 
klassiekee systeem omvat slechts vijf basisritmes (die ieder drie verschijningsvormen ken-
nen),, terwijl het populaire systeem volgens de lijst van Sharngadeva 120 ritmes omvat 
(waarvann sommige meerdere vormen kennen). Over de uitvoeringspraktijk van deze ritmes 
wordtt door Grosset niet veel gezegd, behalve dat de ritmes op verschillende manieren 
kunnenn worden geklapt, en met bekkens kunnen worden gearticuleerd (ibid., 298, 300). 
Messiaenn heeft in zijn muziek een interpretatie van een aantal van de populaire ritmes ge-
gevenn - de ritmes daarbij bewerkend en aanpassend aan zijn eigen ritmische vocabulaire. 
Hoewell  het resultaat vaak speculatief kan worden genoemd, heeft hij steeds vastgehouden 
aann hun oorspronkelijke namen. Zie voor Messiaens versie van deze lijst, en voor voor-
beeldenn van zijn gebruik van deze ritmes, Traite de rytbme, I, 271-368. Ik breek hier overi-
genss met de vreemde traditie om in de literatuur over Messiaen de Franse transliteratie van 
hett Sanskriet te handhaven (lakskmifa, (^drngadeva, mifra varna, etc). 
333 Zie het schema in Michaely, Untersucbungen, 620. 
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kortee en lange noten van verschillende duur," maar om permutaties van 
dee elementen waaruit lakshmisha, chandrakala en rdgavardhana in hun oor-
spronkelijkespronkelijke gedaante zijn opgebouwd. Wanneer het Moment en zijn pa-
rallell  bij elkaar worden genomen, wordt zowel in de middelste als in de 
bovenstee laag een patroon zichtbaar dat zich driemaal herhaalt. Michaely 
laatt verder zien dat de samenstelling en totale lengte overeenkomt met 
diee van deze drie deshi-tdla'sy en dat de samenstellende elementen in de 
middelstee laag vier "niet-omkeerbare ritmes" vormen. De bovenste laag 
kann vervolgens worden begrepen als de kreeftgang van de middelste, 
waarbijj  de elementen twee aan twee kruislings zijn verwisseld.34 

Temiddenn van deze verbazende complexiteit van zich op zeer ver-
schillendee niveaus afspelende, onderling verschuivende cyclische en 
symmetrischee patronen, zingt het koor in zes stemgroepen verdeeld de 
tekstt "... quia solus est [etc.]," ondersteund door drie trompetten en drie 
trombones.. De melodie kan worden gezien als een variatie in drie delen 
opp het thema dat in de eerste maten van het Moment en zijn parallel 
klinkt.. Dit thema pendelt rond de toon c" met steuntonen zowel een tri-
tonuss hoger als lager (ges' etifis"). De melodietonen vormen tezamen een 
bijnaa complete heletoonstoonladder (de pansymmetrische, eerste "be-
perktt transponeerbare modus"). 

Binnenn het oceanische geheel van de heterofone en onderling hetero-
mobielee orkesdagen, schept Messiaen hiermee melodische structuren die 
-- door een pendelbeweging rond een enkele toon en verregaande sym-
metriee - een stabiele horizon vormen. Deze horizon voegt zich bij de 
horizonn van de ononderbroken grote drieklank op bes die resulteert uit 
dee vijf kleurakkoorden. Tezamen vormen deze twee horizons de basis 
voorr het kader dat het Moment omlijst. Net als in Deel VII I breekt het 
momentt af door een overgang naar sterk contrasterende muziek. De 
overgangg is hier zelfs nog abrupter dan daar. De cycli kennen, afgezien 
vann het theoretische moment waarop ze alle samenvallen, geen natuur-
lij kk einde. En Messiaen zet ze evenmin één voor één stil. Hij kiest voor 
eenn abrupt einde. Na tien maten houdt het Moment plotseling op, en 
gaatt na een achtste rust over in zijn tegendeel: een volstrekt homofone, 

344 Ibid, 621-24. 
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doorr aanvullend laag koper ondersteunde declamatie van wat Messiaen 
inn 2ijn toelichting noemt "de verschrikkelijke woorden: 'perfectae genera-
tionis.'"tionis.'" Deze abrupte overgang spiegelt de even abrupte wijze waarop 
hett Moment begon, en voegt zich in dat opzicht bij het voorbeeld uit 
Deell  VIII . De twee horizons en het abrupte begin en einde omlijsten te-
zamenn het Moment. 

Eenn vergelijking met Deel VI (die niet voorkomt op Messiaens lijst 
vann Momenten) maakt het eminente belang van dit kader duidelijk. De 
muziekk van dit Deel uit het eerste septénairey "Candor est lucis asterna," 
bestaat,, net als dat van het Moment in Deel IX, uit een ostinato van her-
haaldee akkoorden, nota bene dezelfde akkoordtypen als gebruikt in dit Mo-
ment,, en het ritme is eveneens gebaseerd op een bewerking van (in dit 
gevall  een enkele) desM-ta/a.35 Ook in Deel VI zingt een koor in korte, ge-
lijkmatigee frasen, en ook de muziek van Deel VI is kort van duur. De 
muziekk van Deel VI maakt dezelfde heterogene, en tegelijk gesloten en 
wetmatigee indruk als die in Deel IX. Naast het voorkomen van vogel-
zangg in Deel VI , is er echter één groot verschil: de muziek van Deel VI 
maaktt geen onderdeel uit van een groter geheel waarmee het contras-
teert.. De retorisch context, waardoor het de werking zou kunnen krijgen 
vann een met Deel IX vergelijkbare doorbraak, ontbreekt. Het lijk t er 
daaromm alleszins op, dat êblouissement niet alleen het effect is van bepaalde 
kleurakkoorden,, maar evenzeer, en wellicht zelfs meer, van de retorische 
contextt waarin deze akkoorden zijn opgenomen. Naast het middel van 
dee plotselinge overgang gebruikt Messiaen daarbij, zoals hierboven 
gezien,, technieken die een eenheid in veelheid (of een veelheid in 
eenheid)) produceren. Zijn objectief leek hierbij stasis, die bovendien 
gepaardd ging met de "charme" van 'beperktheid' en de overweldiging 
vann het massale. Merk op dat dit op zich reeds, dus onafhankelijk van 
hett synesthetisch effect van de sons-couleurs, kenmerken zijn van de er-
varingg van êblouissement. Zoals hieronder zal blijken, lopen de muzikale 
werkelijkheidd en Messiaens relaas over deze ervaring stelselmatig uiteen. 

Ziee voor een technische analyse van Deel VI , Michaely, ibid., 739-43. 
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3.55 Analyse van het derde Moment 

DEELL XI I ("Terribilis est locus iste"): "Gloria in excelsis Deo!" 

Velee elementen uit de bovenstaande analyses keren terug in het Moment 
uitt Deel XII . Toch is dit Moment minder opmerkelijk dan de andere. Er 
iss in dit Deel een passage die, als het gaat om duizeling en overweldiging 
meerr de aandacht trekt. Tegen het slot (cijfer 29) schrijft Messiaen een 
twintigstemmigee vocalise op "a," per stem ondersteund door een strij-
ker,, en begeleid door glissandi in de andere strijkers (inclusief contrabas-
sen)) en door slagwerk (gongs, tempelblok, buisklokken en bellen). De 
passagee wordt ingeleid - aldus de aanwijzing bij cijfer 27 - door de Bid-
valk,, en door een werveling van 'riffs' en accenten van blazers, piano en 
mallets,mallets, trillende clusters in de strijkers en agiterend slagwerk (toms, bek-
kens,, maracas). Na een tutti crescendo, twee fff slagakkoorden en een 
onbestemdee rust ("was dit het of komt er nog wat?"), barst de veellagige 
vocalisee los. Deze eindigt vijf maten later abrupt, en wordt na een fer-
matee gevolgd door een typisch abismale, streng vertikale zetting van het 
woordd "terribilis." 2**  Opmerkelijk genoeg wijst Messiaen niet deze uitge-
sprokenn angstaanjagende, ontzag- en duizelingwekkende passage aan als 
voorbeeldd van éblouissement en "doorbraak," maar een veel vriendelijker 
passagee eerder in het Deel, waar de tekst "Gloria in excelsis Deo? wordt 
gezongen. . 

Dezee passage komt tweemaal voor - iets dat Messiaen niet vermeldt 
(respectievelijkk bij cijfers 9-10 en 22-23). De herhaling van de passage 
maaktt deel uit van de integrale herhaling van het eerste gedeelte van het 
Deell  (cijfer 1-13, herhaald in 14-25), en die wordt gevolgd door het af-
sluitendee gedeelte dat ik hierboven beschreef (cijfer 27-30). De herhaling 
betreftt net als in Deel IX alleen de vorm (A-A'-B); Messiaen laat in de 
herhalingg andere teksten zingen en varieert het muzikale materiaal, ech-
terr niet zozeer dat de parallellie met het eerste gedeelte ondoorzichtig 
wordt.. De tekst wordt gevormd door zes korte fragmenten: naast het 

366 Messiaen gebruikt deze zetting ook in Et exspedo, Deel I, cijfer 5, waar een voetnoot de 
lezerr waarschuwt: "ld, kende fabmef' Cf. Michaely, "L'Abime," 30-32. 

69 9 



Deell  I 

genoemdee Gloria enkele zinnen ontleend aan respectievelijk Psalm 104, 

dee Summa van Thomas en het boek Wijsheid. All e hebben het licht als 

themaa - het laatste fragment ook de verschrikking van de plaats van de 

transfiguratie,, hoog op de berg (hoewel de woorden, die van Jakob, uit 

eenn geheel andere context afkomstig zijn): "Terribiüs est locus iste: bic domus 

DeiDei est, et porta ca/i" (Gn 28, 17). De tekst is in beide verschijningen van 

dee bewuste passage die van het Gloria, en ook muzikaal zijn er geen gro-

tee verschillen. Het meest opmerkelijk is wellicht het feit dat de tweede 

verschijningg een grote terts hoger staat, wat in de zang een aanzienlijk 

hogeree spanning geeft. Dat Messiaen in Conférence de Kyoto op deze twee-

dee verschijning van de passage doelt, kan worden afgeleid uit zijn toeli-

chtingg bij het Deel, waarin hij spreekt over een wit licht: 

f...]]  Het licht van de 'hoogten' verschijnt in de akkoorden van het hout en het 
koper,, en gaat plotseling over in het pianissimo van de flageoletten van de 
violen.. In dat bovennatuurlijk witte licht sidderen de pizzicati van de celli en 
dee akkoordkleuren van de piano, de buisklokken en de crotales.37 

Aangezienn wit bij Messiaen de kleur van C groot is, moet het gaan om 

dee tweede passage, want daar overheerst in de "afgrond van zoetheid" 

dee grote drieklank op c. Bij de eerste verschijning van de passage valt in 

dee afgrond, vanwege het As groot, eerder een blauw-violet licht te ver-

wachten. . 

Dezee tweede passage (cijfer 22-23), vanaf nu als Moment aan te 

duiden,, ziet er als volgt uit. Na de lange vogelcadens voor piano-solo 

(cijferr 21), zet het koor in met de tekst van het Gloria, homofoon 

begeleidd door hout- en koperblazers. Di t moment valt, na de vooraf-

gaande,, harde secties met slagakkoorden en kale eenstemmigheid, op 

doorr zijn korale warmte en rust. De koormelodie bij cijfer 22 staat in As 

groot,, en is door een omgeving van samenklanken uit de derde "beperkt 

transponeerbaree modus" verbonden met de 'hoofdtonaliteit' van La 

TransfigurationTransfiguration als geheel, E groot.38 Het "licht van de 'hoogten'" waar 

377 Partituur van La Transfiguration, "Analyse succinte de chaque pièce." 
Dee drieklank van E groot vormt een belangrijk uitgangs- en rustpunt in het werk, echter 

zonderr dat het werk tonaal is in funktioneel-harmonische zin. Een dergelijk gebruik van 

70 0 



Hoofdstukk 3 

Messiacnn over spreekt, moet hier - afgaande op de kleurtabellen van 
Jonathann Bernard - worden voorgesteld als een overwegend oranje licht, 
eventueell  met accenten van goud en melkachtig wit.39 Het woord "in" 
vann de frase "Gloria in excelsis" is 20 gezet dat het een bijzonder accent 
krijgt.. Het is geplaatst op een c, de terts van As groot, die echter deel 
uitmaaktt van een derde-modus akkoord dat deze terts destabiliseert (met 
namee door er een b en een ges tegenaan de zetten). Deze instabiliteit lost 
zichh pas na de overgang naar cijfer 23 op, wanneer diezelfde toon c als 
grondtoonn van C groot de overhand neemt.40 De frase valt dus als het 
waree naar deze overgang toe - een overgang die zonder pauze plaats-
vindt,, en die in veel opzichten lijk t op de overgangen gevonden bij de 
Momentenn in Deel VII I en IX. 

Opp het woord "Deo" vallen we in de genoemde "afgrond van zoet-
heid""  - Messiaens metafoor die het verdwijnen van vaste grond sugge-
reert.. Deze werd gevormd door de solide homofonie van het begin van 
dee frase. Nu zwijgen de hout- en koperblazers, en nemen de gedivi-
seerdee strijkers het over ("in groot contrast met de voorafgaande massa 
vann het koper"41), terwijl het koor een ppp C grote drieklank zingt in 
engee middenligging. De flageoletten van de strijkers geven het akkoord 
eenn lichte klank, wat verder benadrukt wordt door de triller op het bek-
ken,, en vooral door die op de triangel (cf. Deel VHI) . Met enige vertra-
gingg komen vervolgens drie verschillende lagen op gang die de drieklank 
vullen,, kleuren en omlijsten. De eerste laag wordt gevormd door de 
buisklokken,, crotales en mallets, en speelt een patroon in Messiaens twee-
dee modus (eerste transpositie) dat een variabel ostinato lijk t te gaan wor-
den.. Het wordt te snel weer afgebroken om dit te kunnen bepalen. De 
tweedee laag wordt gevormd door de contrabassen, gediviseerde celli en 
cello-solo.. Deze spelen als solisten zeer gedifferentieerde pizzicato-

tonalee elementen is mogelijk door de bijzondere structuur van Messiaens "beperkt trans-
poneerbaree modi." 
399 Bernard, "Colour," in Hill , Companion, 207. 
**  Michaely (in Untersuchungen, 745) merkt op dat in de eerste helft van de frase de terts van 
dee komende C groot wordt onderdrukt. Messiaen speelt de tertsen dus kruisgewijs tegen 
elkaarr uit. 
411 Voetnoot in de partituur bij cijfer 23. 
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patronenn in septolen, kwintolen en triolen. Qua toonhoogte complete-
renn zij de tweede modus, zodat een chromatisch verzadigd totaalbeeld 
ontstaat.. En tot slot is er de piano solo, die in gelijkmatige zestiende-no-
tenn de kleurakkoorden speelt waar Messiaen over spreekt. Deze akkoor-
denn worden door Michaely geanalyseerd als "akkoorden uit modus 2, 
eerstee transpositie," "akkoorden uit modus 3, derde transpositie," "do-
minantvoorhoudingsakkoorden,""  en "akkoorden van samengetrokken 
resonantie."422 Deze akkoorden worden verdubbeld en ondersteund door 
dee akkoorden uit de eerste laag, zij het in een ander ritmisch patroon. 
Analysee van de akkoorden brengt verder aan het licht dat zij soms be-
staann uit een stapeling van twee akkoorden, waaronder in een aantal ge-
vallenn de grote drieklank op c.43> De andere delen van de kleurakkoorden 
zijnn in veel gevallen thuis te brengen in de tweede modus, eerste trans-
positie.. Het witte licht van het koor en de violen is dus opgenomen in 
eenn omgeving die gezien moet worden als overwegend van de tweede 
modus,, met name de eerste transpositie. Deze kleurt volgens Bernards 
tabell  blauw, eventueel neigend naar paars en violet. Het kleurcontrast 
mett de muziek voorafgaand aan de plotselinge overgang op "Deo" moet 
inn Messiaens geestesoog dus groot geweest zijn. De muziek verandert, 
opp de overgang, van oranje (derde modus, eerste transpositie), via "bo-
vennatuurlijkk wit" (C groot), naar het tegendeel van oranje: blauw (d.w.z. 
zodraa de verschillende lagen op gang komen).44 

422 Michaely, Untersuchuttgen, 745. 
433 Zie cijfer 23, pianopartij, achtereenvolgens akkoord nummer 1, 5,11 en 13. 
444 Deze kleurreconstructies blijven altijd wat speculatief. Bernard meldt bijvoorbeeld (in 
Hill ,, Companion, 218) dat de As groot waar de melodie voorafgaand aan de overgang in lijk t 
tee staan, een blauw-violette kleur geeft. Dat zou het contrast met de tweede-modus 
omgevingg na de overgang minimaliseren. As groot maakt echter deel uit van de derde 
modus,, eerste transpositie, waarin ook het accent op "in"  kan worden thuisgebracht. Op 
diee manier bekeken geeft de genoemde melodie een overwegend oranje kleur. Bij de 
parallellee verschijning van deze passage bij cijfer 9-10, gaat het om een 'modulatie' van E 
groott naar As groot, met als context modus 2, derde transpositie. Deze overgang moet 
wordenn voorgesteld als gaande van rood (E groot) naar blauw-violet (As groot) in een 
groenee omgeving (modus 2, derde transpositie). Rood en groen zijn complementaire 
kleuren;; ook deze overgang moet in Messiaens geestesoog dus een maximaal kleurcontrast 
hebbenn gegeven. Over kleurcontrasten zie Johannes Itten, Kunst derFarbe, Studienausgabe, 
doorr René Smeets vertaald als Kleurenleer (De Bil t Cantecleer, 1998), 59-63. 
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Nett als de eerder besproken Momenten, wordt ook het Moment in 
Deell  XI I na korte tijd afgebroken. Ging het rijkgeschakeerde veld van 
Deell  VII I zonder pauze over in homofone a-capella zang, en ging de 
opeenstapelingg van heterogene lagen in Deel IX na een achtste rust over 
inn een homofone zetting voor koor en orkest - hier gaat de ingekleurde 
ruimtee van het C groot zonder pauze over in het onbarmhartige {terrible) 
signaall  van de Bidvalk, uitgeschreven voor blaasorkest, slagwerk en 
slagwerksolistenn (cf. de beschreven muziek bij cijfer 27). Het Moment is 
mett zijn lichtheid en gedifferentieerde invulling dus ingekaderd door 
vertikaal-homofonee muzieken met een prominente rol voor de contras-
terendee "massa" van de koperblazers. Het Moment beeldt volgens Mes-
siaenn de barmhartigheid {douceur) van God uit, maar kan ook gezien wor-
denn als uitbeelding van het wonderbaarlijke (merveilleux): met name het 
tott stilstand komen van de koorzang op een langgerekt C groot, het klin-
kenn van een soort klokwerk van gelijkmatige pianoakkoorden, en het 
wonderlijkee speeldoosachtige geklingel van de xylorimba, schept een at-
mosfeerr van verwachting, van het in kinderlijke verwondering geboeid 
zijnn door het wonderbaarlijke. De rol van de kleurakkoorden lijk t in dit 
geheell  opmerkelijk klein. De kleureffecten die ik hierboven beschreef 
zijnn toe te schrijven aan de modaliteit en de kleur van drieklanken. De 
akkoordenn van de piano geven zonder twijfel het geheel kleur, maar zijn 
niett meer dan een onderdeel van een complex geheel. Indien deze pas-
sagee het door Messiaen gesuggereerde effect heeft, lijk t dit opnieuw te 
moetenn worden toegeschreven aan de plotselinge verandering van hel-
derheid,, textuur, sonoriteit en temporaliteit. 

3.66 Analyse van bet vierde Moment 

DEELL VI I ("Choral de la Sainte Montagne") 

Vann de vijf Momenten die Messiaen noemt, lijken de twee koralen 
waarmeee elk septénaire besluit, nog het meest op een uitstalling van sons-
couleurs.couleurs. In deze delen valt daarom nog het meest een directe relatie te 
verwachtenn tussen deze sons-couleurs en éblouissement. Messiaens commen-
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taarr op de koralen is summier: de ene sluit af in pianissimo, de andere in 

fortissimofortissimo ("een totaal fortissimo van het koor en het orkest").45 Verder 

spreektt hij over de "tegelijk zoete en verschrikkelijke kleuren" van deze 

koralen.466 Beide staan, zo blijk t uit de partituur, in een buitengewoon 

langzaamm tempo (teleenheid van 30 bpm) en hebben een Psalmvers als 

tekst:: Deel VI I een vers uit Psalm 48, vers 2: "Magnus Dominus, et 

laudabiiislaudabiiis nimis: in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus [De Heer is groot en 

zeerr te prijzen in de stad van onze God, op de berg van zijn heiligheid]," 

Deell  XI V een vers uit Psalm 26, vers 8: "Domine, diiexi decorem domus tua, 

etet locum habitationis gloria tua [Heer, ik bemin de luister van uw huis, en de 

plaatss waar uw glorie verblijft]." 

Deell  VI I is de kortste van de twee (31 maten; ongeveer 4'30" uitvoe-

ringstijd).. Het koraal verloopt in acht frasen, die ieder eindigen met een 

langgerektt akkoord en worden afgesloten met een achtste rust. De eerste 

frasee brengt een stijgend melodisch motief, dat aan het begin van de 

tweede,, derde en vijfde frase terugkeert. De stijging van dit motief zet 

doorr tot in maat 24, waar - veelzeggend op het woord "monte" - de top 

vann de melodische curve wordt bereikt, en tevens het summum van de 

dynamiekk (fortissimo). Sommige woorden van het Psalmvers worden in de 

loopp van deze beweging herhaald: "in civitate" "Dei" (3 maal) en "in 

monte."monte." Het stuk eindigt pianissimo met een grote drieklank op e. De ove-

rigee harmonisatie van de melodie is opmerkelijk contrastrijk. Akkoorden 

mett een zeer dichte chromatiek wisselen zich af met grote drieklanken: 

opp e (veelal in kwartsextügging), eenmaal op a (subdominant) en drie-

maall  op bes (de trintonus heeft bij Messiaen vaak de dominant-funktde).47 

I nn gesprek met Claude Samuel heeft Messiaen de kleuren van dit koraal 

maatt voor maat gespeld: 

Daarr de kleuren door de trage beweging heel zuiver zijn, 2al ik proberen ze 
opp te noemen. De eerste twee akkoorden zijn superposities met een groen-

Partituurr van ha Transfiguration, "Analyse succinte de chaque pièce." 
466 Zie het lange citaat uit Conférence de Kyoto aan het begin van dit hoofdstuk. 
477 De tritonus komt bij Messiaen vaak voor in slotcadenzen, waar normaliter een dominant 
opp de vijfde trap klinkt. Zie bijvoorbeeld het slot van de frasen in "Subtilité des Corps 
glorieux,""  het eerste deel van de orgelcyclus Les Corps glorieux. 
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zwartee tint. Het derde akkoord maakt deel uit van "draaiende akkoorden." Hij 
bevat,, van hoog naar laag, blauw-groen, rozig mauve, en groen. Het vierde 
akkoordd (E groot in kwartsext) is rood. De maten 4 en 5 hernemen bijna de-
zelfdee kleuren als het begin. De maten 6, 7, en 8 staan tegelijk in E groot 
(rood)) en in de tweede modus (tweede transpositie) die goud bevat en bruin, 
maarr ook rood. De maten 9, 10, en 11 hernemen de kleuren van het begin. 
Dee maten 12 en 13 staan in modus 3 (tweede transpositie) die grijs is en 
mauve.. Zij komen (in maat 14) uit bij een neutraal-blauw septiemakkoord. 
Maatt 15 herneemt de "draaiende akkoorden," van hoog naar laag: blauw-
groen,, rozig mauve, groen, en verder: geelachtig groen, zilver, grijzig en zwart. 
Maatt 16 (E groot in kwartsext pianissimo) is rood. De maten 17 en 18 staan 
inn modus 3 (eerste transpositie), die oranje bevat en goud. Hun crescendo 
leidtt met kracht naar de sextligging van E groot in de maten 19 en 20. De 
tweee piccolo's geven dit rode akkoord extra licht. De maten 21, 22 en 23 her-
nemenn de sonoriteiten van het begin in dalende beweging. Zij komen (in maat 
24)) uit bij een rode E groot kwartsext, fortissimo. De maten 25 en 26 staan te-
gelijkk in E groot (rood) en in de tweede modus (tweede transpositie) die goud 
bevatt en bruin, maar ook rood. Maat 27 is een neutraal-blauw septiemak-
koord.. Er is een groot kleurcontrast tussen het rood van maat 25 en 26 en het 
blauww van maat 27 (bovendien laat maat 27 een a en eenjïs horen die niet in 
dee voorgaande modus voorkomen). Maat 28: twee "draaiende akkoorden," 
vann hoog naar laag: het eerste is blauw-groen, rozig mauve en groen; het 
tweedee is geelachtig groen, zilver, grijzig en zwart. Maat 29: E groot kwart-
sext,, rood. Maat 30: een cluster in modus 3 (eerste transpositie) alle noten te-
zamenn (behalve de b die gereserveerd is voor de laatste maat). Het geheel 
geeft,, door de enge ligging en het lage register, een bijna zwart goud-en-bruin. 
Laatstee maat: een zuiver E groot akkoord, diep-rood, erg pianissimo, mysteri-
eus,, met de kwint (b) opvallend in de bovenste partij (sopraan, trompet).48 

Dezee overweldigende opsomming van kleuren geeft de indruk dat 

Messiaenss uitspraken over éblouissement wel moeten kloppen. Reeds de 

lezerr wordt hier verblind, laat staan degene die deze duizeling van 

kleurenn daadwerkelijk ondergaat. Nadere beschouwing leert echter, dat 

Messiaenn niet zomaar een wirwar van kleuren aanbiedt, maar met deze 

kleurenn een logisch opgebouwd verhaal componeert - daarbij gebruik 

makendd van retorische middelen die gebruikelijk zijn in tonale, funk-

Samuel,, Permanences, 240-41. 
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tioneel-harmonischetioneel-harmonische muziek. De hoofdrolspelers zijn de grote drieklank 
opp £, die afhankelijk van de ligging en het register verscheidene tinten 
roodd geeft, en een aantal akkoorden die het met rood contrasterende 
blauww produceren.49 Het gaat bij dit laatste voornamelijk om de akkoor-
denn van maat 14 en 27, die beide deel uitmaken van de derde modus 
(derdee transpositie) en volgens Messiaen "neutraal blauw" kleuren. Daar-
naastt is blauw vertegenwoordigd in het derde type van de "draaiende ak-
koorden,""  dat verschijnt als het eerste akkoord van maat 2 (en verder in 
4,, 5, 9, 10, 15, 28) en de op dit akkoord lijkende samenklanken in de ma-
tenn 22 en 23.50 Het verhaal dat Messiaen met deze akkoorden vertelt is 
datt van een heroïsche strijd, waarbij het rode E groot uiteindelijk over-
wint.. Een dergelijk verhaal wordt in tonale muziek vaak verteld door 
middell  van het antagonisme van tonica en dominant, welke laatste in de 
meestee gevallen, in weerwil van zijn naam, uiteindelijk juist niet domi-
neert.. Vooraf zij gezegd dat alle frasen van Deel VI I eindigen met E 
groot,, behalve frase 6, vlak voor het slot (maat 25-27). 

Hett verhaal begint in een duister groen-zwart, gevolgd door een korte 
verschijningg van het eerste blauwgetinte "draaiende akkoord" (maat 2), 
datt melodisch leidt naar de rode grote drieklank op e in het mid-
denregister.. De eerste blauw-rood confrontatie heeft hiermee plaats ge-
vondenn - nochtans rustig omdat de helderheid en intensiteit van het 
roodd door het middenregister en ha pianissimo niet groot is, en het blauw 
iss opgenomen in een kleurzuil ("draaiende akkoorden") waarin ook het 
aann rood verwante mauve voorkomt. Muzikaal is het contrast eveneens 
bemiddeld:: enerzijds worden de e en de b in de chromatische akkoorden 
onderdrukt,, anderzijds is de E groot door de context van modus 3 (der-
dee transpositie) en de aanwezigheid van de gis in de eerste drie akkoor-

499 Over het verband tussen kleur, transpositie en register, zie Messiaen, Conférence de Notre-
Dame,Dame, 10. 
ww Zoals bij de analyse van Deel VI I opgemerkt, gaat het bij deze "draaiende akkoorden" 
omm een opeenvolging van drie stereotype akkoordvormen, die op elk van de twaalf tonen 
kann beginnen. De "draaiende akkoorden" van Deel VI I beginnen op cis, en worden 
daaromm door Michaely aangeduid als II (d.w.z. de tweede toonhoogte na beginhoogte c) -1 
(d.w.z.. stereotype nummer 1), II-2 en II-3. Het genoemde akkoord dat onder andere een 
blauwee kleur geeft, heeft bij haar de aanduiding II-3. Zie Michaely, Untersuchungen, 115ff en 
128-31. . 
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den,, reeds onderdeel van hun wereld. De thematiek van deze eerste drie 
matenn wordt in de rest van het koraal uitgewerkt. De tweede frase (m. 4-
8)) herhaalt de eerste met een lichte variatie. Opmerkelijk is de kleuring 
diee ontstaat door het akkoord in maat 7: het rood van E groot lijk t hier 
tee worden opgenomen in een ikonische schildering, met goud en bruin — 
alsoff  zij nu reeds haar aureool ontvangt. De derde frase (m. 9-16) breidt 
diee van de eerste en tweede verder uit, maakt een imposante melodische 
curve,, en introduceert vervolgens de 'opponent' in de gedaante van een 
"neutraall  blauw" akkoord. Dit wordt niet direct met E groot geconfron-
teerd,, maar er eerst nog van deze gescheiden door twee bemiddelende 
"draaiendee akkoorden." De vierde frase (m. 17-20) bevestigt na deze in-
directee confrontatie E groot met een reeks van vier akkoorden uit de 
derdee modus (eerste transpositie), die met hun oranje en goud als com-
plementairenn het blauw van de 'opponent' oppositie bieden. Het rood 
vann E groot is bovendien, aldus Messiaen, extra helder door het spel van 
dee piccolo's. 

Eenn en ander leidt naar de glorieuze uitstalling van E groot in frase 
vij ff  (m. 21-24), de climax van het Deel. Deze frase is te zien als een uit-
vergrotingg van de eerste: hij begint als deze met akkoorden uit modus 3 
(derdee transpositie) die enig blauw vertonen, en verlengt vervolgens de 
stijgingg van de eerste frase met akkoorden uit de tweede en vierde trans-
positie,, en een chromatisch vrijwel verzadigd akkoord uit modus twee 
(derdee transpositie). Dit laatste akkoord zou volgens de tabel van Ber-
nardd groen moeten zijn, het complement van rood. De overgang, van 
maatt 23 naar maat 24, is dus niet alleen die van bijna-totaal chromatiek 
naarr een consonante grote drieklank, maar ook die van blauw, via con-
trastkleurr groen, naar rood.51 Dit rood is door de hoge ligging en het for-
tissimo,tissimo, helder en intens. Frase zes (m. 25-27) brengt vervolgens de lang 
verwachtee confrontatie. Het is zoals gezegd de enige frase die niet wordt 
beslotenn met E groot. De frase neemt bijna letterlijk het akkoord over 
waarmeee de vorige triomfeerde, nu echter omlijst met 'ikonisch' goud en 

511 Volgens de kleurenleer is groen het complementaire contrast van rood. Gelet op het feit 
datt rood en blauw de uitersten zijn van het door de mens waarneembare kleurspectrum, 
kann echter ook, zoals hier, blauw worden aangevoerd als contrast van rood. Itten spreekt 
inn dit verband over een warm-koud contrast. Ibid., Kleurenleer, 45-48. 

77 7 



Deell  I 

bruin,, en leidt het - gaande van forte naar met^oforte - naar het akkoord in 
maatt 27: "neutraal blauw." Messiaen benadrukt in zijn beschrijving het 
contrastt dat dit akkoord vormt met de voorgaande tweede modus (rood, 
goudd en bruin). Het besluit van deze frase 'op de dominant' vraagt om 
eenn stabiliserend antwoord. Dat komt in frase zeven (m. 28-29) met een 
verkortingg van de passage die aan het slot van frase drie antwoordde op 
dee aanwezigheid van het blauwe akkoord in maat 14. Dit keert terug 
naarr E groot. De achtste frase, tenslotte, bevestigt die drieklank op-
nieuw,, nu vanuit een 'heilige' duisternis, een "zwart goud-en-bruin," met 
eenn "mysterieus" diep-rood. Doordat er bovendien geen blauw meer is 
tee bekennen, geeft het slot van het koraal de indruk van overwinning, 
verlossingg en doorbraak.52 

Dee structuur van dit koraal laat met andere woorden toe dat hij wordt 
gelezenn als een strijd tussen twee krachten, die uitmondt in de overwin-
ningg van een van beide. De ervaring van "doorbraak" en verlossing kan 
vanuitt de logica van dit verhaal worden begrepen. Niet de individuele 
akkoordenn geven deze ervaring, noch hun kleureffect op zich, maar het 
spell  van opponerende krachten dat leidt tot de beschreven catharsis. De 
akkoordenn zijn opgenomen in dit spel en zijn voor hun schokeffect hier-
vann afhankelijk. Zij zouden buiten dit spel geen éblouissement teweeg 
brengen,, en evenmin aanleiding kunnen geven tot een specifiek religi-
euzee interpretatie van dit effect. Het is de muzikale retoriek, het uitspe-
lenn van opponerende krachten, die dit mogelijk maakt. Tot deze retoriek 
behoren,, naast het beschreven dualisme, het trage tempo, de rituele her-
halingenn van de eerste frase en van woorden als "Dei" het niet bespro-
kenn contrast tussen stapsgewijze akkoordverbindingen en de sprongen 
inn de melodie, de dynamische nuances en uitbarstingen, de ritmische 
eenvormigheidd en de grootse instrumentatie. Deze elementen omlijsten 
dee kleurakkoorden of bieden deze een decor, en scheppen zo de juiste 
voorwaardenn voor unieke effect {éblouissement, "doorbraak"): zij zijn als 
hett ware de duisternis van de kerkruimte, of het specifieke ontwerp van 

Bijj  het optreden van een dergelijk verzadigde primaire kleur moet wel rekening 
gehoudenn worden met het optreden van een "simultaan contrast," in dit geval een groen 
aureooll  rond het rood. Cf. Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 9 en Itten, Kleurenleer, 52-54. 
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dee glas-in-loodramen, die de stukken gekleurd glas waaruit deze ramen 
zijnn opgebouwd de gelegenheid bieden om te schitteren. Deel XIV , het 
koraall  dat het tweede septénaire - en daarmee La Transfiguration als geheel 
—— afsluit, laat zien op welke wijze de enscenering van een "doorbraak" 
krachtt kan worden bijgezet. Messiaen heeft helaas geen specificatie gege-
venn van de precieze kleuren die in dit koraal voorkomen, en een recon-
structie,, bijvoorbeeld aan de hand van de beschrijving van het eerste ko-
raal,, zou al te speculatief zijn.53 De overige parameters geven echter vol-
doendee aanwijzingen om de door Messiaen gevolgde strategie in hoofd-
lijnenn te reconstrueren. 

3.77 Analyse van het vijfde Moment 

DEELL XIV ("Choral de la Lumière de Gloire") 

Deell  XIV bestaat, afhankelijk van het gehanteerde criterium, uit twee of 
uitt drie gedeelten. Michaely ziet er graag, op basis van de muzikale 
structuur,, een trinitaire vorm in (A-A'-B).54 Wordt echter de tekst als 
criteriumm genomen, dan valt het geheel in twee delen uiteen: de maten 1-
466 en 47-76. Het Deel als geheel is, alleen al door de herhalingen van de 
onderdelen,, aanzienlijk langer en complexer dan Deel VII . Het stuk kan 
tott op zekere hoogte worden gedacht in de tonaliteit van E groot. Het 
eerstee muzikale gedeelte eindigt met een orgelpunt en een dominant-
septiemakkoordd op de dominant b (m. 19). Het tweede gedeelte eindigt 
opp de tonica, zij het in kwartsextligging (m. 45). Het derde beëindigt het 

533 Zoals uit Messiaens beschrijving van Deel VI I en uit Bernards analyse (in "Messiaen's 
Synaesthesia")) van Messiaens werken blijkt , is het riskant om louter op grond van 
modaliteit,, of op grond van het voorkomen van een akkoord in andere werken, een 
uitspraakk te doen over de kleur van een akkoord. Vaak blijkt de context een onverwachte 
invloedd te hebben op het uiteindelijke resultaat. Als voorbeeld noem ik de grote drieklank 
opp e, die op zich rood kleurt, maar tegelijk voorkomt in Messiaens derde modus (eerste en 
tweedee transpositie), waar het zich associeert met respectievelijk oranje en grijs. Welke 
krachtenn in dit veld van associaties overheersen, en welke nuance daardoor uiteindelijk 
resulteert,, is niet met zekerheid te zeggen. 
544 Michaely, Vntersucbungen, 165. Haar verdeling is als volgt: m. 1-20; 21-46; 47-76. 
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Deell  met E groot in de grondliggingg (m. 76). Verder komt er, volgens de 
analysee van Michaely, in het derde gedeelte de subdominant van E groot 
voor:: het A groot kwintsextakkoord in de maten 48 en 54. Deze tonale 
basisstructuurr wordt ingekleurd met een grote variëteit aan "accords 
spéciaux"spéciaux" - een grotere variëteit dan gevonden in Deel VIL De meeste 
soortenn zijn vertegenwoordigd: "dominantvoorhoudingsakkoorden," 
"akkoordenn van samengetrokken resonantie," en "draaiende akkoor-
den.""  Alleen de "akkoorden van getransponeerde omkeringen" komen 
inn dit Deel niet voor (wel in Deel IX en XII , zie aldaar). Aan deze ak-
koorden,, die hier gemiddeld een hogere ligging hebben dan in Deel VII , 
zijnn in bijna alle gevallen tonen toegevoegd,55 waardoor een verzadigd 
chromatischh klankbeeld ontstaat. Deze verzadiging neemt in de loop van 
hett werk toe, met name vanaf maat 57.56 In deze passage komt nadruk-
kelijkk de rol van de twee piccolo's naar voren, die zich al in maat 5 had-
denn aangekondigd. Deze spelen hoog boven de zware klank van het 
koorr en het orkest (boven 'oorhoogte1) de complementaire tonen die in 
hunn modusvreemdheid contrasteren met wat in de lagere registers ge-
beurt.577 Er ontstaat zo een gelaagdheid van registers, die zich stapelt op 
dee gelaagde structuur van de bijzondere akkoorden zelf. Deze laatste 
vormm van gelaagdheid is te vergelijken met die van de kleuren die Mes-
siaenn aan deze akkoorden toekent.58 

Voorr het oor lijk t er door deze gelaagdheid een zekere stasis (i.e. ver-
tikaliteit)tikaliteit) in het geheel te komen. De basis van het werk wordt gevormd 
doorr een afwisseling van enerzijds grote drieklanken op e, en anderzijds 
akkoordenn die als dominant funktioneren. Hoewel dit het koraal een ze-
keree voortgang geeft, wordt deze voortgang op veel plaatsen weer onge-
daann gemaakt door een overmaat aan chromatiek. Dit geschiedt op twee 
manieren.. Ten eerste is chromatische verzadiging in harmonisch en me-

555 Een uitzondering hierop wordt gevormd door bijvoorbeeld m. 17-19. 
566 Voor het eerst is dat het geval in m. 5. Andere verzadigde passages zijn te vinden in m. 
25-26,, 28-29, 42, 57-58, 61, 63, 71, en 73-74. Het merendeel van deze akkoorden is dus te 
vindenn in het derde gedeelte, na maat 46. 
577 Cf. het spel van de piccolo's in m. 28-29 en 39-40. 

Dee kleuren van deze akkoorden worden door Messiaen beschreven gaande "van hoog 
naarr laag." Zie het lange blokcitaat in de vorige paragraaf. 
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lodischh opzicht statisch, en ten tweede heeft de aanwezigheid van deze 
verzadigingg tot gevolg dat de twee voortstuwende krachten in het koraal 
wordenn geneutraliseerd: a) het onderscheid tussen drieklanken en 
chromatischee akkoorden, dat nog enige beweging mogelijk maakt, begint 
tee vervagen. De chromatische akkoorden presenteren zich namelijk als 
boventonenn van de nevengeschikte drieklanken, terwijl deze drieklanken 
opp hun beurt voorkomen in de resonantie en boventonen van de chro-
matischee akkoorden. De fontein van boventonen die door de massieve 
samenklankenn van beide typen wordt opgewekt (geholpen door ét forte 
enen fortissimo dynamiek), frustreert de voortgang nog verder: het vormt 
eenn achtergrond van kleur die in het geheel niet deelneemt aan harmoni-
schee funktionaliteit en voorwaartse beweging, b) De andere kracht achter 
dezee voortgaande beweging, de melodie, ondervindt soortgelijke hinder 
vann de verzadiging. Haar beweging wordt op een aantal plaatsen ge-
smoordd in een moeras van chromatiek (m. 28-29, 41-43), of zodanig ge-
hinderdd dat de aandacht naar de vertikale relaties wordt getrokken (m. 
57-59).. Soms is het zelfs onzeker of er überhaupt nog van een melodie-
toonn kan worden gesproken (m. 10, 15, 37-38), of verdwijnt de melodie 
inn het chromatisch universum van de binnenstemmen (m. 17-18). Dat 
dee melodie desondanks voortgaat, geeft het Deel, mede geholpen door 
dee massaliteit van haar bezetting en haar 'abismale' textuur (trombones 
enn bastrombone versus hoge houtblazers) een subliem karakter.59 De 

599 Over het sublieme bij Messiaen, zie Deel III-10.4. Over de thematiek en vormgeving 
vann de afgrond bij Messiaen, zie de bespreking van Deel XI I hierboven en Michaely, 
"L'Abime:: Das Bild des Abgrunds bei Olivier Messiaen," in Musik-Kon^epte, nr 28. De 
thematiekk van de afgrond ligt overigens op geheel onverwachte wijze in beide koralen 
verborgenn door de aanwezigheid van een citaat uit Alban Bergs opera Woigeck (cf. 
Michaely,, Untersuchungen, 153-56). Het betreft een reeks van drie akkoorden uit de eerste 
acte,, tweede scène, waar de voor het onzichtbare gevoelige Wozzeck de geheel voor dit 
onzichtbaree ongevoelige Andres ontmoet. Deze drie akkoorden gebruikte Messiaen eerder 
inn Messe de la Pentecote, en ze keren hier terug in Deel VI I (m. 12-14, op "in civitate"), en in 
Deell  XIV (resp. in m. 11-15 en 35-38, op "decorem" en "habitationis"). De melodische bewe-
gingg van deze figuur verloopt met voor beide delen ongewoon grote sprongen; ze be-
schrijftt ruwweg de contour van een berg. Deze beweging omvat alles bij elkaar een decime. 
Hett citaat kan worden gezien als een verwijzing naar gene zijde, naar de afgrond van het 
heiligee (terrible), of spiegelbeeldig (cf. Litre dtorgue III,  middendeel) als een verwijzing naar 
dee afgrond van waaruit de mens naar dit heilige reikt. 
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chromatiekk in Deel VII en XIV kan daarnaast gedacht worden als het 
vreemde,, schitterende, wonderbaarlijke {merveilleux), waarmee de terug-
keerr op de grote drieklank contrasteert als een thuiskomst: tezamen re-
presenterenn zij (en kunnen zij de luisteraar doen beleven) de religieuze 
topostopos van een thuiskomst in het wonderbaarlijke, of het althans de belof-
tee van een dergelijke thuiskomst. 

3.88 Eblouissement in de praktijk: Restricties 

Samenvattendd lijk t het duidelijk dat Messiaen in zijn betoog over son-cou-
kur,kur, eblouissement en "doorbraak," een belangrijk aspect onbesproken laat. 
Hijj  vermeldt niet de wijze waarop hij met deze middelen de suggestie 
vann "doorbraak" weet te wekken, de wijze, met andere woorden, waarop 
hijj  de "doorbraak" ensceneert. Hij blijkt niet een willekeurige verzameling 
vann chromatische akkoorden te gebruiken (maar een beperkte set van 
standaardvormen,, soms aangevuld met complementaire noten), en even-
minn deze akkoorden op zich (of zonder meer) als intense, verblindende, 
duizelingwekkendee kleuren aan te bieden. De analyses hebben duidelijk 
gemaaktt dat het gaat om de inpassing van deze kleuren/akkoorden in 
eenn retorische structuur die op zich verantwoordelijk kan worden gehouden 
voorr het effect van "doorbraak" alsmede voor de mogelijkheid om deze te 
interpreterenn als een 'religieuze' doorbraak. 

Dee Momenten zijn te verdelen in twee groepen, die ik voor het gemak 
zall  aanduiden als respectievelijk 'vensters' en 'uitstallingen.' De eerste 
driee Momenten (Deel VIII , IX en XII ) laten elk een zorgvuldige 
ensceneringg zien van een plotselinge, grote verandering in de muziek. 
Dezee verandering wordt aangekondigd (het onverwachte dient immers 
tee worden verwacht, wil het als onverwacht kunnen verschijnen), en na 
tee hebben plaatsgevonden, ook weer 'afgekondigd.'60 Ik noem deze Mo-

Vergelijkk dit met die passages in de bijbel waarin op vergelijkbare wijze het bijzondere 
wordtt ingekaderd, zoals de vertelling in Joh 2, 1-11 over de bruiloft te Kana. In deze 
passagee valt vooral de zakelijke afkondiging in vers 11 op, die contrasteert met de levendig 
beschreven,, wonderbaarlijke gebeurtenissen in de voorafgaande verzen. In de gregoriaanse 
zettingg van deze tekst, de communio-antifoon Dicit Domïnus: Implete hydrias (in Graduale 
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mentenn 'vensters' vanwege hun omkaderde 'opening' naar iets dat sterk 
verschiltt van de omringende context. Wat er precies in deze Momenten 
onverwachtt verschijnt, lijk t minder van belang dan dat er onverwacht 
verschijnt.. Het formele aspect weegt met andere woorden zwaarder dan 
hett inhoudelijke. Ook wat dit inhoudelijke betreft kunnen overigens 
gelijkenissenn worden gevonden tussen deze drie Momenten. Steeds is er 
sprakee van een heterogeniteit en massaliteit die te groot is om in één blik 
tee overzien - zeker niet op de wijze waarop de muziek ervoor en erna 
zichh laat overzien. De verscheidenheid wordt gestabiliseerd doordat zij 
optreedtt tegen de achtergrond van constant blijvende elementen, zoals 
eenn bourdon of een cyclus van akkoorden of duren. Zo ontstaat een ge-
lijktijdigheidd van overmatige verscheidenheid, veelheid en beweging 
enerzijds,, en van een schijnbare eenheid, eenvoud en tijdloosheid ander-
zijds.. Voor het "doorbraak"-effect is deze 'inhoud' echter van minder 
belang. . 

Ookk in de tweede groep van Momenten (Deel VI I en VIX) , die ik 
mett het oog op de korale, statige zetting van de kleurakkoorden 'uitstal-
lingen'' noem, is er sprake van gelijktijdigheid en diachronie. De diachro-
niee doet zich hier echter niet voor in de gedaante van plotselinge over-
gangen,, maar in de voortdurende lineaire afwisseling van complexe 
kleurakkoordenn en eenvoudige drieklanken. Voorts blijkt er sprake te 
zijnn van een lineaire, narratieve context, die opnieuw aanleiding geeft om 
overr de beweerde "doorbraak" te denken in termen van enscenering. 
Hett eerste, korte koraal bleek te kunnen worden geïnterpreteerd als het 
verhaall  van een dramatische interactie tussen twee contrastererende ak-
koordkleurenn of -kleurgroepen, waarbij een van beide uiteindelijk triom-

TripkxTripkx [Solesmes - Tournai: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes & Desclée, 1979], 263) 
wordtt het effect van aan- en afkondiging ('Dicit Dominus:" respectievelijk "Hoc signum fecit 
lesuslesus primum coram disapuiis suis") versterkt door de theatrale melodie van het middenstuk, 
mett name op de uitroep van de bruidegom "Servasti vinum bonum usque adhuc [U hebt de 
goedee wijn tot nu toe bewaard]." Deze uitroep - die een ware doorbraak in het stuk vormt 
-- wordt op zijn beurt voorbereid door een wat onbestemde zetting (tweemaal sa en een 
bedrieglijkee rust op^/a) van de droge mededeling "Dicit  sponso:" en afgesloten door de over-
gangg naar het genoemde "Hocfecit [...]." De gebruikte techniek vertoont verrassend veel 
overeenkomstenn met die welke - ruim duizend jaar later - wordt gebruikt door Messiaen. 
Mett dank aan Wim van Gerven, die mij op deze passage heeft geattendeerd. 
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feertt en op klassiek-heroïsche wijze als overwinnaar wordt 'getoond.' 
Naastt deze diachronie is er sprake van een zekere vermenging van con-
sonantiee en dissonantie, die het geheel aanéén smeedt in een gelijktijdig-
heidd van spanning en oplossing. Dit effect doet zich nog het sterkst 
voorr in het tweede koraal, waar bovendien het conflict tussen harmonie 
enn melodie sterker is dan in het eerste. Messiaen speculeert er op een ge-
lijktijdigheidd die ik later, in de vierde paragraaf van hoofdstuk III-10, 
mett de esthetiek van het sublieme in verband zal brengen. Ook daarbij 
zall  echter naar voren komen dat de wijze waarop de muziek zich hier 
aandientt (het 'formele' aspect), van groter belang is dan wat zich ("inhou-
delijk1)) aandient. 

Hett scheppen van muzikale doorbraken is niet nieuw in muziek - het 
behoortt tot het standaardrepertoire van compositorische middelen. 
Zoalss Adorno heeft laten zien maakte Mahler er ampel gebruik van,61 en 
ookk Messiaen maakt vaker gebruik van deze figuur.62 De 'inhoud' van 
Messiaenss Momenten is evenmin nieuw. Hij maakt erin gebruik van 
middelenn die een conventionele religieuze betekenis dragen, zoals de ge-
noemdee gelijktijdigheid van stasis en dynamiek en het gebruik van bour-
donss en repeterende figuren, en voorts het spelen met lichteffecten (cf. 
Haydnss Schöpfung), het gebruik van de naïef-wonderbaarlijke triangel, het 
verklankenn van religieuze voorstellingen Cde vreeswekkende God") en 
godsattributenn (God is 'eeuwig'), en het gebruik van getalsymboliek. 
Doorr hun religieuze betekenis maken deze middelen het mogelijk om 
hett effect van doorbraak dat er in de muziek optreedt te interpreteren 
alss een religieuze gebeurtenis, bijvoorbeeld gemodelleerd naar de beelden 
uitt Openbaringen, de vertelling Saulus' ontmoeting met Christus, of naar 
voorstellingenn van de mystieke contemplatie. Deze herleidbaarheid van 
Messiaenss getuigenis tot de constructie van de Momenten leidt onvermij-
delijkk tot de conclusie dat zij aan twee elkaar uitsluitende krachten on-
derhevigg zijn: zij zijn enerzijds, volgens Messiaens getuigenis, onderhevig 
aann de krachten van een door het goddelijke beheerste "doorbraak"; an-

611 Adorno, "Mahler Eine musikalische Physiognomik," in Musikaliscben Monografie/t (Frank-
furtt am Main: Suhrkamp, 1986), 158ff. 

Ziee bijvoorbeeld de overweldigende "Souffle de 1'Esprit" in het centrum van Meditations 
sursur ie Mystère de ia Sainte Trinité, Deel V, maat 30ff (p. 42-46). 
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derzijdss zijn zij echter, volgens de muzikale analyse, onderhevig aan de 
(retorische)) regels en wetten van de door mensenhanden gemaakte 
kunst.. In het volgende Deel zal dit conflict van elkaar uitsluitende prin-
cipess (religie en kunst) nader worden toegelicht, en komt de vraag aan 
dee orde wat de theoretische grond voor dit conflict precies kan zijn en 
off  dit conflict zou kunnen worden overwonnen. 
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Gelooff  kan volgens Messiaen op verschillende wijzen worden uitgedrukt 
inn muziek. In het voorgaande is gebleken dat hij in zijn muziek niet al-
leenn gebruik maakt van de traditionele middelen om zijn geloof muzikaal 
gestaltee te geven (hoofdzakelijk stijl, tekst, affect, symboliek en extase), 
maarr ook zelf een nieuwe, en naar eigen zeggen hoogste, vorm van reli-
gieuzee muziek heeft ontwikkeld. In zijn werk zou het volgens zijn getui-
geniss niet alleen gaan om de representatie van het religieuze in muzikaal 
verwerktee teksten of om verwijzing naar het goddelijke door middel van 
analogieën,, symboliek of een "gebrek aan Waarheid," maar ook om mo-
mentenn waarin het goddelijke benaderd wordt in de extatische ervaring 
vann een "doorbraak naar gene zijde, naar het onzichtbare en onuitspre-
kelijke."11 Messiaen beschrijft een dergelijke doorbraak als een uitwissing 
vann elke vorm van representatie van het religieuze in muziek, een uitwis-
singg vergelijkbaar met die van religieuze voorstellingen in een oogver-
blindendd gebrandschilderd raam. In semiotische termen uitgedrukt, zou 
inn een dergelijke doorbraak de actualisatie van het goddelijke in (of 
doorheen)) muziek, de muzikale betekenaar geheel uitwissen en overstij-
gen. . 

Aann de andere kant verwijst Messiaen expliciet naar de concrete muzi-
kalee passages, waarin deze doorbraken aan de orde zouden zijn. De ge-
bruiktee technieken (met name son-couleur) zouden daarbij een voorwaar-
denscheppendee rol vervullen: zij maken een "doorbraak naar gene zijde" 
mogelijk.. De analyse van de betreffende muzikale passages heeft ge-
toondd dat het in de betreffende muziek echter niet zozeer gaat om tech-
niekenn die ruimte scheppen voor iets anders, alswel om technieken die 
zelff  reeds actief zijn om de luisteraar in een bepaalde toestand te bren-
gen.. Messiaens gebruik van retorische middelen is zelfs zo nadrukkelijk, 
datt de indruk ontstaat dat zijn verhaal over religieuze doorbraken in mu-
ziekk geheel moet worden herleid tot de gebruikte muzikale en retorische 

11 Zie wat betreft de notie van extase, hoofdstuk 1-1.3. 
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technieken.. Het gaat volgens die interpretatie niet zozeer om de actuali-
teit,, maar om de enscenering van een religieuze 'doorbraak.'2 In semioti-
schee termen uitgedrukt, is de door Messiaen gesuggereerde religieuze be-
tekeniss dan geheel toe te schrijven aan de activiteit van de muzikale be-
tekenaar.. Het religieuze is in deze visie niet meer dan een effect van de 
muziek. . 

Dezee twee perspectieven op Messiaens muziek van son-couleur en éblou-
issementissement sluiten elkaar wederzijds uit. Messiaens muziek toont zich ofwel 
binnenn een religieus paradigma als een geprivilegieerd medium voor het 
goddelijkee (of althans voor de mens om het goddelijke naderbij te ko-
men:: "doorbraak naar gene zijde"), ofwel binnen een muzikaal paradigma 
alss een kunstwerk dat met krachtige retorische middelen de luisteraar 
weett te boeien. De breuk tussen deze paradigma's doortrekt bijna geheel 
dee literatuur over Messiaen. Zij tekent om te beginnen de wijze waarop 
Messiaenn zelf in het merendeel van zijn teksten het religieuze en het mu-
zikalee als gescheiden werelden behandelt (en van geen opdeling van het 
muzikalee in sacraal en niet-sacraal wil weten), en bepaalt verder in hoge 
matee de teksten die over zijn muziek zijn geschreven, en die zich veelal 
baserenn op de door de componist aangedragen commentaren op, en 
analysess van, zijn muziek. De discussie over Messiaens werk lijk t mede 
hierdoorr gevangen in een reproductie van de breuk die twee paradigma's 
scheidt,, en die een meer omvattend begrip van dit werk in de weg staat. 
Dee vraag is daarom, op welke wijze Messiaens suggestie van een sum-
mumm van religieuze muziek, waarbij de hemelen zich openen in (of 
doorheen)) de ervaring van de klinkende muziek, kan worden begrepen, 
zonderr terug te vallen op de partiële en elkaar uitsluitende standpunten 
vann respectievelijk het geloof (c.q. de theologie) en de muziek (c.q. de 
musicologie). . 

Zoalss hieronder verder duidelijk zal worden, tekent dezelfde breuk 
zichh namelijk academisch-institutioneel af in het onderscheid tussen 
enerzijdss de discipline die zich op een engagerende manier bezighoudt 

22 Zoals hieronder zal blijken, wordt in kerkelijke en theologische kringen theatermuziek 
vanwegee haar verleidingen en wereldlijkheid van de hand gewezen en gecontrasteerd met 
geestelijkee muziek {musica sacra). 
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mett de inhouden van Messiaens werk (de theologie), en anderzijds de 
disciplinee die zich van deze inhouden distantieert, die Messiaens werk 
louterr wil zien als een seculier object van wetenschap (de musicologie). 
Hett zoeken naar een benadering die Messiaens "doorbraak"-in-muziek 
denkbaarr maakt, zal zich bewegen langs de grenzen tussen beide discipli-
nes.. Deze zal zich in de eerste plaats moeten richten op de vraag wat het 
inn de ervaring van muziek is, dat zich laat kwalificeren als religieus of 
juistt daarbuiten vallend (en bijgevolg als theologisch dan wel, bijvoor-
beeld,, als musicologisch verschijnsel). Dit is met andere woorden de 
vraagg naar de criteria voor het onderscheid tussen sacraliteit en profani-
teitt (of seculariteit). Deze criteria kunnen niet alleen in de theologie, 
maarr ook, voor zover het gaat om de uitsluiting van het religieuze als 
vreemdd aan het eigen project, in de musicologie liggen. Ook een negatie-
vee bepaling van het sacrale is immers een bepaling en vertelt iets over 
hett geloof in muziek. Na een korte analyse, in hoofdstuk II-4, van de 
systematischee mogelijkheden om Messiaens religieuze stellingname (zijn-
dee zijn interpretatie van êblouissement als een "doorbraak") te plaatsen, zal 
hett in dit Deel in hoofdzaak gaan om de vraag welke criteria de theolo-
giee biedt voor het genoemde onderscheid. Daarbij zal het vooral gaan 
omm de vraag welke concepten en strategieën de theologie hanteert om 
muziekk te legitimeren als onderdeel van het christendom, en op grond 
waarvann zij bepaalde muziek of aspecten van muziek afwijst. Wat, met 
anderee woorden, maakt muziek volgens de theologie precies musica sacrdï 

Deell  II begint zoals gezegd met een analyse van de systematische mo-
gelijkhedenn om Messiaens stellingname te plaatsen. Het gaat hierbij in 
feitee om verschillende strategieën die als doel hebben om aan de 
paradoxx van zijn aanbod (een vereniging van geopenbaarde religie en 
menselijkee kunst in een waarlijk religieuze kunst) te ontkomen. In hoofd-
stukk II-5 wend ik mij vervolgens tot Augustinus om een begin te maken 
mett mijn onderzoek naar een alternatieve benadering van het in hoofd-
stukk II-4 geschetste conflict. Augustinus beschrijft in de Confessiones zijn 
muzikalee ervaring als een gelijktijdige kans op toegang tot het geloof en 
eenn groot gevaar van idolatrie. Zoals ik later zal betogen, moet dit sa-
mengaann van orthodoxe 'kans' en heterodox 'gevaar' niet simpelweg 
wordenn begrepen als een (nog) niet gemaakte keuze, maar als een zekere 
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onmogelijkheidd van keu2e, als de structurele onbeslis baarheid van de keu-

ze.. Kans en gevaar zijn, zo zal ik uiteindelijk verdedigen, onlosmakelijk 

mett elkaar verbonden. Deze lij n van het betoog wordt verder ontwik-

keldd in hoofdstuk II-8. De tussenliggende hoofdstukken zijn gewijd aan 

eenn analyse van de muziektheologische strategieën van Hans Urs von 

Balthasarr (hoofdstuk II-6), en aan de receptie van Messiaens muziek in 

dee theologie (hoofdstuk II-7). Uit deze analyses zal blijken dat in deze 

theologieènn juist wel een keuze gemaakt wordt, namelijk om muziek 

langss een hermeneutisch georiënteerde weg christelijk te interpreteren. Het 

iss mijn doel te laten zien dat hiermee echter het specifiek muzikale van 

Messiaenss muziek (en daardoor zijn aanbod van een 'religieuze muziek") 

tekortt wordt gedaan. Hoofdstuk II- 8 keert terug naar de thematiek van 

Augustinuss door te wijzen op de differentiële aspecten van de taal en de 

noodzaakk om niet zozeer muziek talig te interpreteren, maar eerder 

andersom,, in te zien dat theologische bepalingen zelf aan een zekere 

muzikaliteitt onderhevig zijn. Lyotards analyse van de Confessiones vormt 

tenn slotte de opstap tot Deel III , waarin de consequenties van Deel II 

voorr de analyse van Messiaen nader zullen worden onderzocht. 
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Hett conflict tussen het getuigenis van een "doorbraak naar gene zijde" 
inn (of doorheen) muziek, en het musicologische feit dat (deze) muziek 
hett product is van mensenhanden (zelfs van de handen van de getuige 
zelf)) kan zich in verschillende richtingen oplossen. Deze oplossingen 
zijnn te beschrijven door een 'matrix' van de vier combinaties die met de 
conflicterendee termen (doorbraak en constructie) kunnen worden ge-
maakt.. Deze combinaties hebben elk hun vertegenwoordigers in de lite-
ratuurr van en over Messiaen, en verdienen daarom de volgende korte 
bespreking.. De schematiek van deze 'matrix' zal helpen om de transfor-
matiess in kaart te brengen die deze twee algemene en abstracte termen in 
dee verschillende concrete discoursen hebben ondergaan. Tevens zal het 
eenn evaluatie vergemakkelijken van de in deze discoursen gehanteerde 
strategieënn ter oplossing van het genoemde conflict. Hierbij zal mijn 
aandachtt vooral uitgaan naar de verschillende gebruikte definities van 
muziekk en religie, en naar de prijs die voor de (al dan niet vermeende) 
oplossingenn moet worden betaald. Ook zal ik wijzen op bepaalde span-
ningenn in, en onmogelijkheden van, de 'constructie' van deze oplossin-
gen.. De theoretische thema's die ik daarbij ter sprake breng, alsmede de 
beweeglijkheidd van mijn eigen positie, zullen in volgende hoofdstukken 
naderr aan de orde komen, en daar verder worden bediscussieerd en be-
argumenteerd.. Het gaat mij in dit hoofdstuk met name om het schetsen 
vann een aantal coördinaten voor de hierna te voeren discussie over de 
specifiekee problematiek bij Messiaen, en de systematische problematiek 
waarbinnenn zijn werk een casus vormt. 

4.11 Geen doorbraak, wel constructie 

Inn de wetenschappelijke literatuur overheerst een visie waarin Mes-
siaenss getuigenis van een "doorbraak" in zijn muziek wordt ontkend of 
terzijdee gelegd, terwijl tegelijk het geconstrueerde karakter van zijn mu-
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ziekk wordt bevestigd. Muziek is binnen dit paradigma een cultuurpro-

duct,, een kunstwerk, dat in veel van zijn aspecten wetenschappelijk kan 

wordenn beschreven. Het religieuze heeft in dit kunstwerk slechts een 

plaatss voor zover het een programmatisch, exterieur element vormt bij de 

muziek.. Zoals gezien heeft Messiaen zich tegen een dergelijke benade-

ringg verzet, omdat het religieuze volgens hem niet gereduceerd kan (en 

mag)) worden tot een compositorisch gegeven. De suggestie die dit ver-

zett inhoudt, namelijk dat het religieuze in ontologische zin oorspronke-

lijkerr is dan de muziek, en daardoor niet als een externe bijzaak kan wor-

denn behandeld, wordt niet door de musicologie (en evenmin door de 

overwegendd seculiere musicografïe) gevolgd. Binnen deze disciplines 

geldtt in de eerste plaats dat muziek een neutraal object is, waaraan kan 

wordenn gecijferd en gemeten, en dat middels uiteenlopende methoden 

kann worden geïnterpreteerd. In dit a-religieuze, van oorsprong formalis-

tisch-hermeneutischee paradigma wordt het spreken over muziek in reli-

gieuzee termen inhoudsloos, en vragen Messiaens theologiserende op-

merkingenn over een vermeende "doorbraak" in zijn muziek om een uit-

legg in termen van structuur. 

Eenn voorbeeld van een dergelijke lectuur van Messiaens muziek kan 

wordenn gevonden bij muziekcriticus Paul Griffiths. In zijn boek over 

Messiaenn plaatst hij de muziek van deze componist in een esthetisch en 

psychologischh kader; het religieuze valt hier buiten. Messiaens muziek is 

volgenss hem "in eerste instantie een bijdrage aan de kunst,"1 en moet in 

hett bijzonder worden gezien als een "mentale kunst": 

Wee doen er beter aan [Messiaens] kunst als een mentale kunst te beschouwen 
dann als een spirituele. Een kunst die de verbeelding ervaringen verschaft die 
voorbijj  het natuurlijke gaan, op manieren die worden aangereikt door zijn ge-
looff  en zijn ornithologie: ervaringen van gewichdoosheid, grotere helderheid 
enn tijdloosheid, van vliegen en vreugde (vandaar het grote aantal werken dat 
overr het leven na de wederopstanding gaat). Bovendien zou het de wereld op 
zijnn kop zijn wanneer Messiaen in termen van zijn religieuze intenties werd 
begrepen.. Indien Messiaens kunst religieus is, dan is het onderwerp ervan on-

11 Paul Griffiths, Olivier Messiaen and the Music of Time (London - Boston: Faber and Faber, 
1985),, 212. 
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eindigg veel belangrijker dan de substantie, en zou het een twijfelachtige oefe-
ningg zijn om bijvoorbeeld de hele theologie van zonde en verlossing los te la-
tenn op de analyse van Les offrandres oubliées.2 

Off  dit laatste voor Griffiths ook betekent dat religieuze kunst een ab-

surdd concept is, laat hij in het midden. Messiaens bijdrage aan de traditie 

vann de religieuze muziek (deze term hanteert Griffiths overigens wel) 

zouu vooral gelegen zijn in diens gebruik van sacrale teksten die een "e-

normee uitdaging vormen voor de verbeelding, tot aan het weerzin- of 

ontzagwekkendee toe."3 Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Uvre 

d'orgue,d'orgue, met zijn beroep op de visioenen van Ezechiël. Messiaens toon-

zettingg van dergelijke teksten was, tot schrik van de parochianen, vaak 

niett minder uitdagend. Niettemin heeft hij zich volgens Griffiths altijd 

georiënteerdd op de culturele norm van de diatonische tonaliteit. Het 

contrastt tussen tekst en diatoniek biedt volgens hem de mogelijkheid om 

Messiaenss noties van éblouissement en "doorbraak" als louter muzikale 

gebeurtenissenn te begrijpen: 

[IT]ett diatonische systeem is vanwege een lange conventie, zo niet door haar 
inherentee aard, een humanistische taal. Muziek die over het goddelijke wil 
sprekenn moet haar drieklanken op een andere manier hanteren of ze anders 
geheell  vermijden. Dat is wellicht de reden waarom we het majeur-mineur sys-
teemm als een soort muzikale werkelijkheid aanvaarden en afwijkingen daarvan 
associërenn met buitengewone ervaringen. Messiaen zelf denkt wellicht in deze 
termenn wanneer hij zegt dat muziek een 'opening' kan bevatten 'naar gene 
zijde,, naar het onzichtbare en onzegbare, die kan worden gemaakt met behulp 
vann klank-kleuren en die neerkomt op een ervaring van verblinding [dasglemen ̂.'4 

Griffith ss draait zijn analyse van Messiaens getuigenis met andere woor-

denn zo, dat de muzikale werkelijkheid zoals hij die analyseert, parallel 

looptt met de religieuze beelden die Messiaen aanreikt. De muziek kan 

opp die wijze worden gelezen als allegorische verwijzing naar "gene 

zijde,""  maar kan evengoed, los van deze religieuze werkelijkheid, worden 

22 Ibid, 50. 
33 Ibid., 51. 

Ibid.. Cursief in origineel. 
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gezienn als een immanent spel met muzikale conventies. Griffiths margi-
naliseertt op die wijze de positie van het religieuze bij Messiaen; het 
wordtt een accidenteel en facultatief programma. Niet meer dan één van 
dee mogelijke kaders om de muzikale structuur te interpreteren. De aan-
dachtt dient zich, aldus Griffiths, in de eerste plaats te richten op wat 
zichh afspeelt in klank en tijd; het religieuze is van secundaire betekenis.5 

Enn niet geheel zonder reden. Griffiths kan zich in zijn opvatting ge-
steundd weten door twee opmerkelijke elementen in Messiaens relaas 
overr de "doorbraak." Ten eerste beweegt Messiaen zelf reeds de aan-
dachtt naar de muziek als oorzaak van het religieuze effect wanneer hij zegt 
datt de doorbraak zou plaatsvinden "met behulp van son-couleurs? En ten 
tweedee wordt ieder appel op het religieuze verdacht gemaakt door het 
feitt dat twee van de vijf door hem aangewezen momenten van "door-
braak""  bijna letterlijk in de muziek worden herhaald. Hoewel Gods we-
gen,, spreekwoordelijk, ondoorgrondelijk zijn, lijk t het onwaarschijnlijk 
datt Hij , of een van zijn gezanten, zich iets van muzikale omstandigheden 
zouu aantrekken, laat staan voor een tweede achtereenvolgende maal 
doorr de componist zijn hoepel zou springen (door zelf te verschijnen, of 
doorr de luisteraar de genade te verlenen een kijkje in de hemelen te 
nemen).66 Het lijk t daarom inderdaad raadzaam om, zoals Griffiths, Mes-
siaenss religieuze getuigenis met enige reserve te behandelen, en de blik 
inn alle nuchterheid te richten op wat zich afspeelt in klank en tijd. 

Griffiths'' a-religieuze visie op Messiaens muziek heeft echter ook een 
keerzijde.. Het maakt Messiaens stelling dat het in muziek zou kunnen 
gaann om een buitengewone, en in zeker opzicht geprivilegieerde alliantie 
mett het religieuze, onbegrijpelijk. Nu hoeft niet iedere uitspraak van de 
componistt begrijpelijk of zinvol te zijn, maar in dit geval zijn de 
gevolgenn ernstig. Messiaen spreekt namelijk niet over representatie, maar 
overr de actualiteit van het religieuze. Griffiths maakt het religieuze op zijn 
bestt denkbaar als een historisch verschijnsel (een representatie), en op zijn 
slechtss als een lege, nietszeggende figuur. Griffiths zoekt een uitweg uit 

55 Ibid. 
66 Cf. Hans Urs von Balthasar, Herrlkhkeit: Eine theologische Aesthetik, 4 bdn (Einsiedcln -
Trienn Johannes Verlag, 1988), bd I: Schau der Gestalt, 403-404. 
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hett conflict tussen de wonderbaarlijkheid van een "doorbraak" en de 
objectiviteitt van het muzikale artefact, door het wonderbaarlijke te redu-
cerenn of zelfs, al dan niet gewild, te elimineren. Zoals gezien, is muziek 
voorr hem kunst (een constructie gemaakt door mensenhanden), en is de 
ervaringg van Messiaens muziek een mentale, geen religieuze. Een der-
gelijkee benadering van het werk berust op een rationalisering van mu-
ziek,, die hier bij Griffiths tot uiting komt in de formalistische abstractie 
vann al wat klinkt, tot structuren, aangevuld met een hermeneutische, op 
rationelee (begrijpelijke) betekenis gerichte lezing van deze structuren. De 
actualiteit,actualiteit, buiten welke muziek als klinkend en beluisterd fenomeen geen 
bestaann en betekenis heeft, blijf t hierbij van secundaire betekenis. En 
daarmeee ook de muzikale en religieuze (overstijgende) dimensie waar 
Messiaenn ons op wijst. 

Datt het enigma van de actuele klank de seculiere omgang met muziek 
anderzijdss weer in de nabijheid van het religieuze brengt, is eenvoudig 
aann te tonen. Ik neem als recent voorbeeld een interview met journalist 
Paull  Witteman. Deze vertelt in een televisieprogramma over zijn erva-
ringg met een koraalvoorspel van Bach.7 Terwijl hij luistert naar het werk 
hoortt de kijker hem zeggen: "Dit mogen ze op mijn begrafenis spelen, 
ditt stuk, Scbmücke dich, o Hebe Seek [BWV 654]. Toen ik het voor het eerst 
hoordee [...] was het alsof ik een electroshock kreeg. [...] Een ongekende 
ervaring.""  Hij vergelijkt het met de geboorte van je kind, of juist met het 
overlijdenn van je kind. "Zo'n emotie, zo aangrijpend, daar is het mee te 
vergelijken.""  Voor Witteman is muziek, deze muziek in het bijzonder, 
"dee andere werkelijkheid." "Je hebt je leven, en je doet de dingen die je 
moett doen, en je probeert dat zo goed mogelijk te doen, en dan is er 
dit"dit"  Deze andere werkelijkheid ziet hij echter niet als religieus. Er is 
volgenss hem niets anders tussen hemel en aarde, "ja, de schoonheid is er 
dus,, maar het is wel door mensen gemaakt." Witteman ziet muziek niet, 
zoalss kardinaal Danneels (om wiens boekje over schoonheid het 
programmaa draait),8 als een weg naar God: 

77 Paul Witteman, in een interview tijdens het televisie-programma "Het mirakel van de 
schoonheid""  (KRO, 26 december 2000). 
Godfriedd kardinaal Danneels, Is een oude honger terug? Schoonheid als bron van spiritualiteit (Nij-

megen:: Valkhof Pers, 2000). 
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Hett is een weg naar jezelf. Dat is omdat ik denk dat wij God hebben bedacht 
omm te leren leven met het feit dat we dood gaan, wat natuurlijk een onaan-
vaardbaree gedachte is voor een mens. In elk geval voor mij. En als je dan in 
Godd gelooft is dat mooi meegenomen, want dan heb je het hiernamaals in het 
pakket.. Helaas heb ik die gedachte niet meer, zodat ik voortdurend moet strij-
denn tegen de gedachte van de sterfelijkheid. Maar het is niet anders, en we 
zittenn daar mee. Dus schoonheid leidt wel tot iets, maar niet tot God. Het 
leidtt in dit geval tot één God: Johann Sebastian Bach. Want er is maar één 
God,, en dat is Bach. 

"Datt zou Bach niet aannemen," repliceert Danneels. Wittemans relaas 

geeftt een indringend beeld van het fundamentele dilemma waarvoor in-

tensee muzikale ervaringen zoals deze de luisteraar in een geseculariseer-

dee context plaatsen. Als niets dieper treft dan deze muziek, maar de oor-

sprongg van deze ervaring niet berust op iets goddelijks, wat kan dan nog 

wordenn gezegd van deze muziek? Witteman bevestigt dat deze muziek 

doorr Bachs handen gemaakt is, bevestigt voorts de eindigheid van de 

componistt en van hemzelf, en kan daarom niet anders dan deze ervaring 

inn verband brengen met de meest ingrijpende gebeurtenis die het 

bestaann kent. die van de dood, in het bijzonder die van de meest dra-ma-

tischee dood, zoals de dood van een kind door velen wordt gezien. De 

intensee ervaring van Bachs muziek vraagt om een respons, die echter in 

geenn enkele positieve vorm kan worden gegeven. Het getuigenis van 

Wittemann laat zien op welke wijze het vraagteken van dergelijke muzika-

lee ervaringen binnen een a-religieus paradigma leidt naar een ander 

vraagteken:: dat van de dood. De afwijzing van het mysterie van het god-

delijkee laat een niet minder groot mysterie na (geïntensiveerd door het 

tragischee contrast van de dood met de vitaliteit van het schone), dat op 

eenderee wijze de muziek en de muzikale ervaring doordringt. Hoe zou 

hett ene mysterie van het andere kunnen worden onderscheiden? Hoe te 

beslissenn tussen de muzikale ervaring van de dood, en die van God? 

Danneelss meent dat Witteman zo niet God, dan toch zeker een engel 

heeftt ontmoet. Voor Witteman zou deze uitspraak weinig betekenis 

hebben,, maar evenmin kan hij rusten bij de gedachte aan de dood. De 

enigee uitweg lijk t hier de door hem voorgestelde poëtische vergodde-

lijkin gg van de maker van de muziek - een kunstreligieuste wending, die ech-
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terr opnieuw gebruik maakt van de voorstellingen en denkfiguren van de 
religie. . 

4.22 Wel doorbraak, wel constructie 

Dee overige drie combinaties hebben met elkaar gemeen dat zij, in tegen-
stellingg tot de eerste combinatie, wel een religieus moment erkennen. 
Ditt religieuze moment wordt in deze combinaties hetzij gelokaliseerd in 
dee ervaring van de muziek (doorbraak), hetzij in een enigmatisch niet-
geconstrueerdd zijn van de muziek, hetzij in beide. Messiaens relaas valt 
opp het eerste gezicht onder de eerste beschrijving: zoals gezien combi-
neertt hij in zijn relaas over een "doorbraak naar gene zijde" een a-religi-
euss muzikaal constructivisme met een religieus geloof in de effecten van 
dee muziek: hij ziet wel een doorbraak, en ook de constructie. Deze dub-
belee bevestiging leidt tot een paradox: iets dat door mensenhanden ge-
maaktt is, kan als zodanig niet de oorzaak zijn van een religieuze ervaring. 
Hett absolute laat zich immers per definitie niet produceren; het absolute 
is,, volgens de logica van het aristotelische causa sui, een oorzaak die 
louterr de oorzaak van zichzelf is.9 Wanneer Messiaen beide aspecten wil 
bewaren,, dan stuit hij op een dubbel probleem. Gedacht vanuit zijn 
constructivismee stuit hij op de bezwaren die hierboven werden geformu-
leerd,, namelijk dat zijn religieuze uitspraken dan op zijn best als histori-
sch-representatieff  moeten worden gezien, en op zijn slechtst als holle 
frasen.. En gedacht vanuit zijn theologie stuit hij op een nieuw bezwaar, 
namelijkk dat van idolatrie, dat ik in deze context kan definiëren als de 
adoratiee van een door (Messiaens) mensenhanden geproduceerde illusie 
("verblinding")) van goddelijke aanwezigheid ("doorbraak naar gene zij-
de"). . 

Ikk er hier van uit dat ook de effecten van liturgie of magie, voor zover zij zuiver religieu-
zee (sacramentele, magische) effecten zijn, weliswaar door mensenhanden bemiddeld kunnen 
zijn,, maar niet door mensenhanden veroorzaakt. Het goddelijke begrijp ik hierbij in de abso-
lutee zin van het causa sur. God wordt door niets of niemand bewogen dan door zichzelf. 
Zijnn verschijnen en verdwijnen kan daarom in strikte zin geen menselijk product zijn, noch 
eenn effect (opnieuw in strikte zin) van een dergelijk product. 
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Hett bezwaar van idolatrie kent twee onderscheiden momenten. Ten 
eerstee gaat het om het bewust verheffen van een menselijk product tot 
godgelijkee hoogten, zoals Jesaja (2, 8) het uitdrukt: "voor het werk van 
eigenn handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich 
neder.""  Deze adoratie getuigt van ijdelheid, en wel op twee manieren: 
hett menselijke product als zodanig is, indien hij wordt losgerukt van zijn 
Schepper,, ijdel en leeg (Prediker), en de poging van de mens zich mid-
delss dit product tot het goddelijke te verheffen berust eveneens op ijdel-
heid,, of met een beter woord: hoogmoed. Messiaens muziek kan vol-
genss dit laatste worden gezien als een muzikale Toren van Babel: een 
zinnebeeldd van de menselijke hybris (superbia). Ten tweede gaat het bij 
idolatriee om het geloof in een voorstelling van het goddelijke of de god-
heid,, in plaats van deze godheid zelf. Dat de ervaring van éblouissement 
doorr Messiaen wordt geïnterpreteerd als leidend naar "gene zijde, naar 
hett onzichtbare en onzegbare" geeft blijk van een reductie van het he-
melsemelse tot bepaalde, door de mens ervaarbare kwaliteiten. Hij vormt zich, 
teneindee over een dergelijke "doorbraak" te kunnen spreken, een in mu-
ziekk vertaalbare voorstelling van datgene "wat geen oog heeft gezien en 
geenn oor heeft gehoord" (1 Kor 2, 9). Deze voorstelling van de hemelen 
valtt onder Gods beeldverbod (Ex 20, 4): "Gij zult u geen gesneden 
beeldd maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat 
benedenn op aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is."10 De 
tweee dwalingen resulteren tezamen in de idolatrische aanbidding van een 
lege,, door mensenhanden gemaakte religieuze voorstelling die de aan-
bidderr slechts ijdele hoop geeft (i.e. opsluit in het zondige en afsluit voor 
hett heil). Het spreken over een "doorbraak" zou in dat geval zinloos zijn 

100 Cursief toegevoegd. Cf. Dt 4, 15-18: "Neemt u er dan terdege voor in acht - want gij 
hebtt generlei gedaante gezien op de dag dat de HERE op Horeb tot u sprak uit het midden 
vann het vuur - dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de 
gedaantee van enige afgod: een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen; een 
afbeeldingg van een of ander dier op de aarde; een afbeelding van een of ander gevleugeld 
gevogelte,, dat langs de hemel vliegt; een afbeelding van een of ander gedierte, dat op de 
aardbodemm kruipt; een afbeelding van een of andere vis, die in het water onder de aarde 
is." " 
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enn leeg, een ijdel geloof dat liever haar eigen producten vertrouwt dan 
zichh te verlaten op de Ene, ware God. 

Dee centrale vraag ten aanzien van idolatrie is, of het in de ervaring 
vann éblouissement al dan niet gaat om een illusie. Het bestrijden van idola-
triee langs theologische weg vraagt om argumenten waarmee kan worden 
verdedigdd dat het hier, ondanks de evidente constructie en het Verdach-
te'' retorische apparaat, toch moet gaan om een religieus moment. Er zijn 
verschillendee argumenten aan te dragen waarmee zoiets in theorie, dus 
loss van de specifieke omstandigheden bij Messiaen, kan worden verde-
digd.. Ik geef twee van deze argumenten. Ten eerste kan een beroep 
wordenn gedaan op de theologie van het ikoon. Een vertegenwoordiger 
vann deze positie is de Engelse componist John Tavener (1944). Het 
ikoonn dient voor hem als een compositorisch ideaal, en als een uitdruk-
kingg van zijn geloof dat ondanks het feit dat muziek vaak een welbe-
wustee enscenering lijkt , en soms nadrukkelijk tot doel heeft de luisteraar 
inn een "toestand" te brengen, er in de muziek niettemin sprake kan zijn 
vann een ikonische transparantie. In de theologie van het ikoon vervult 
dee doctrine van het acheiropoietos, het 'niet door mensenhanden gemaakt'-
zijnn van het ikoon, een sleutelfunktie. Het ikoon is geen beeld in 
artistiekee zin, maar een afbeelding van zijn hemelse archetype, en vormt 
daardoorr een 'venster' op de wereld aan gene zijde. Muziek zou, aldus 
Tavener,, op analoge wijze een afbeelding kunnen zijn van een niet door 
mensenhandenn gemaakt archetype, een afbeelding die op zich weliswaar 
gemaaktt is door mensenhanden (zoals het brood in de eucharistie), maar 
diee door zijn hemelse affiliatie een sacramentele status geniet.11 Het 
muzikalee ikoon zal uitgebreid aan de orde komen in hoofdstuk 111-10. 

111 John Tavener, The Music of Silence: A Composer's Testament. Edited by Brian Keeble 
(London:: Faber and Faber, 1999), 114: "het ikoon belichaamt het goddelijke prototype." 
Ziee wat betreft de 'platoonse' visie op het muziekwerk, Lydia Goehr, The Imaginary Museum 
ofof musical Works: An An Essay in the Philosophy of Music (Oxford: Clarendon Press, 1997), 14-15. 
Dezee visie impliceert overigens een verschil tussen het ongeschapen werk dat 'ontdekt' 
wordt,, en de arbeid die vervolgens nog moet worden verricht om dit werk te realiseren. 
Zoalss bij meer 'platonisten' bestaat er Tavener de tendens om deze arbeid, inclusief de 
theoretischee implicaties ervan, naar de achtergrond te schuiven. Ik kom hier in de laatste 
alinea'ss van hoofdstuk II-7 nog op terug. 
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Tenn tweede kan een beroep worden gedaan op het contingentiebe-
grip.. Het is volgens de logica van dit argument maar de vraag of er über-
hauptt een relatie bestaat tussen de muziek (geconstrueerd door mensen-
handen)) en het goddelijke, of dat veeleer iedere doorbraak als een initi-
atieff  moet worden gezien van de godheid zelf en van niets of niemand 
anders.122 Wat de muziek ook voorgeeft, wat haar structuur of moge zijn 
(enn ik heb de retorische strategieën van Messiaen al laten zien): haar 
machtt is niet zodanig dat zij kan bepalen of en wanneer (en in welke 
hoedanigheid,, in welk beeld of affect) hij of zij zich manifesteert. Mes-
siaenn spreekt in dit verband dan ook over de mogelijkheid van doorbraak: 
"diee zich voor kan doen met behulp van son-couleur [qui peut se faire a 
FF aide du son-couleur]"13 Tegenover het causale element (geïmpliceerd in de 
formulee "met behulp van") staat de mogelijkheid van een volstrekt 
contingentee simultaneïteit van het muzikale en het heilige.14 De beteke-
niss van deze twee argumenten voor de verenigbaarheid van constructie 
enn doorbraak voor het onderzoek naar het getuigenis van Messiaen en 
zijnn muziek, onderzoek ik in Deel III , waarin de logica van het ikoon 
(hoofdstukk 111-10) en het probleem van de onbepaalbaarheid van de 
openbaringg (met name hoofdstuk III-9) nader aan de orde zullen ko-
men. . 

4.33 Overige combinaties: wel doorbraak, geen constructie/geen doorbraak, geen con-

structie structie 

Dee resterende twee combinaties in de 'matrix' hebben met elkaar ge-
meenn dat zij het geconstrueerde karakter van de muziek ontkennen. In 

122 Giordano Bruno bedacht in dit verband reeds dat de aanbidding van het gouden kalf als 
orthodoxx zou kunnen worden beschouwd, gezien de vrijheid die God heeft om te 
verschijnenn waar Hij wil, wanneer Hij wil en in de gedaante die Hem belieft. Zie Bruno, 
"Dee verdrijving van het triomferende beest III , 2," in Bruno, Dialogbi italiani, door Yond 
Boekee en Patty Krone vertaald als Italiaanse dialogen (Amsterdam: Ambo, 2000), 197-98. 
133 Messiaen, Conférence de Notn-Dame, Notn-Dame, 2. Cursief toegevoegd. 
144 Merk op dat deze absoluut contingente mogelijkheid in Messiaens formuleringen als een 
bepaaldebepaalde mogelijkheid wordt gedacht, namelijk als de mogelijkheid dat op deqt muzikale mo-
mentenn van "doorbraak" sprake zou kunnen zijn. 
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dee eerste combinatie gaat het om een erkenning van Messiaens getuige-

niss van een religieuze "doorbraak" die gepaard gaat met een o«/kenning 

datt de muziek door mensenhanden is gemaakt. Deze positie kan 

opnieuww worden gevonden bij Tavener, als uiterste consequentie van 

zijnn theologie van het muzikale ikoon. Deze theologie brengt hem tot de 

uitspraakk dat hij überhaupt niet gelooft dat er zoiets bestaat als een door 

mensenhandenn gemaakte muziek: 

Ikk geloof in het geheel niet dat een muziek bestaat die door mensenhanden is 
gemaakt.. Dit is geen excentriek standpunt - het is de visie van de Kerkvaders. 
Iederr idee dat op menselijke wijze is gemaakt, bestaat niet. Dat vervreemdt 
mijj  dus volkomen van alle scholastische theologie: het hele idee van door de 
menss gemaakte technieken zoals de sonatevorm, de fuga, de canon - zin-
loos.... tenzij het natuurlijk een metafysische functie vervult.15 

Hett constructieve element lijk t hier geheel en al te worden gemystifi-

ceerd.. Muziek wordt opgenomen in een pseudo-pantheïstische religiosi-

teit.. Tavener ziet geheel de compositie, uitvoering en beluistering van 

muziekk binnen een religieus paradigma. Als zodanig wordt muziek door 

hemm gecontrasteerd met de praktijken van het humanisme en het mo-

dernisme,, waarin muziek buiten haar eigenlijkheid zou verkeren.16 Het 

muzikalee ikoon (d.i. de mogelijkheid van "doorbraak") lijk t bij Tavener 

welhaastt ontheven van productie. Het lijk t veeleer, zoals soms over 

Grieksee en Romeinse "wonderbeelden" wordt gezegd, uit de lucht te 

zijnn komen vallen.17 Hoewel Messïaen nergens zoiets over zijn muziek 

heeftt beweerd, moet rekening worden gehouden met een eis van niet-

geschapenheid.. Immers, een muziek die resdoos onder de noemer van 

hett humanisme valt kan, gelet op het christelijke categorische onder-

scheidd tussen mens, wereld en God, onmogelijk met een "doorbraak" in 

155 John Tavener, in "John Tavener and Paul Goodwin talk to Martin Anderson," in Fanfare, 
March-Aprill  1999. Cf. http://www.cc.emory.edu/music/arnold/tavener.html. 
166 Tavener, The Music of Silence, 91-106. 
177 Cf. Cicero: "non humana manu factum, sed de cs\o lapsum," geciteerd in Hans Belting, 
BildundKult;BildundKult; Eine Geschichte des Bildes vordem Zeitalter der Kunst (München: C.H. Beek, 1990), 
69. . 
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verbandd worden gebracht. Ook bij Messiaen zou daarom moeten wor-
denn gedacht aan een zekere goddelijke gegevenheid van muziek. 

Tott slot is er nog een vierde combinatie: 'geen doorbraak, geen con-
structie.'' Terwijl bij Messiaen een geloof wordt gevonden in de mogelijk-
heidd van een "doorbraak," bestaat de mogelijkheid om deze mogelijk-
heidd van een "doorbraak" te ontkennen, echter zonder terecht te komen 
inn een wetenschappelijk, a-religieus paradigma. In deze vierde combi-
natiee gaat het om de ontkenning van de religieuze aard van de effecten 
vann muziek, maar tegelijk om een erkenning van de religieuze oorsprong 
vann de muzikale constructie. De omgang met de muziek zal dan lijken 
opp die met heilige voorwerpen, voor zover van deze geen effectiviteit 
wordtt geloofd. Dit zou moeten leiden tot een heiliging van de productie 
vann kunst, zonder geloof in de effectiviteit van het resultaat, het kunst-
werkk zelf. Sporen van een dergelijke opvatting kunnen worden gevon-
denn in de muziekcultus van de romantiek, in het bijzonder in de (pseu-
do-)reügieuzee verering van het creatieve genie. Deze laatste combinatie 
speeltt echter in het huidige onderzoek een minder belangrijke rol. 

4.44 Een maas in het net 

Watt de problematiek bij Messiaen betreft kan naar aanleiding van de be-
sprokenn combinaties worden gezegd dat het niet aangaat om een keuze 
tee forceren tussen religie en kunst, tussen openbaring (of genadevolle 
participatie)) en constructie. De woorden van Henri Davenson (een 
pseudoniemm van Henri-Irénée Marrou) kunnen hierbij als motto gelden. 
Hijj  waarschuwt dat muziek, ondanks haar artificialiteit, niet mag worden 
veroordeeldd als een ijdel spel;18 en dat zij evenmin, vanwege haar religi-

188 Marrou is onder meer bekend als auteur van Saint Augustin et la fin de la culture antique 
(Paris,, 1931). Minder bekend is dat hij onder het pseudoniem Henri Davenson een aantal 
boekenn over muziek op zijn naam heeft staan. Naast het nog uitgebreid te bespreken Traite 
dede la musique selon Fesprit de Saint Augustin zijn dit Les troubadours (Paris: Seuil, 1961) en Le livre 
desdes chansons: Ou introduction a la connaissance de la chanson populaire, s'ensuivent cent trent-neuf belles 
chansonschansons anciennes (Neuchatel: Editions de la Baconnière, 1946). 
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euzee potentie, tot een idool mag worden gemaakt.19 Hij bepleit een mid-
denwegg tussen wat hij ziet als de "ketterijen" van het als ijdel van de 
handd wijzen en het idoliseren van muziek.20 De hierboven besproken 
'matrix'' laat ondanks zijn mechaniciteit zien, dat het terrein tussen beide 
extremee posities rijk gevarieerd is. De eerste twee combinaties (construc-
tivismee met respectievelijk ont- en erkenning van het religieuze) hebben 
dee rijkste historische vertegenwoordiging, en het zijn met name deze 
tweee die aan de messiaense paradox ten grondslag liggen. De korte en 
preliminairee analyse van beide posities heeft laten zien dat de ogen-
schijnlijkee oppositie tussen constructie en "doorbraak" echter niet zo li-
neairr is als zij op het eerste oog lijkt . De analyse toont langs welke weg 
dee seculiere muzikale ervaring uit kan komen bij het mysterie van de ein-
digheidd van haar uitgangspunt, het luisterend subject. Vervolgens toont 
zijj  hoe de religieuze ervaring van muziek op haar beurt uit kan komen 
bijj  een profanatie van haar uitgangspunt, het religieuze mysterie. De 
grenzenn tussen beide werkelijkheden zijn minder eenduidig en scherp 
dann zij op het eerste gezicht lijken. 

Dee intieme verbinding tussen muziek en religie, waarvan Messiaen ge-
tuigt,, lijk t niet zonder meer te kunnen worden gedacht als de verbinding 
vann een seculiere kunstvorm met een religieuze ervaring. En evenmin, in 
formeell  opzicht, als object voor een «/«/^discipline van twee autonome 
disciplines,, musicologie en theologie. Het zoeken is daarom naar argu-
mentenn die de door Messiaen gesuggereerde relatie denkbaar maken, 
zonderr terug te vallen op een louter formeel en exterieur onderscheid 
tussenn beide, of dit onderscheid, zoals in een multidiscipline, ondanks de 
ogenschijnlijkee vereniging van vakgebieden in stand te houden. Ik zal 
mijj  voor een benadering van Messiaens 'relieuze kunst' dan ook op inter-
disciplinairr terrein moeten begeven; de besproken posities zullen hierbij 
alss referentiepunten dienen. In het volgende hoofdstuk zal ik mij richten 
opp Augustinus' denken over muziek. Dit biedt enerzijds een emblemati-
schh voorbeeld van - om het zo anachronistisch mogelijk te formuleren -

199 Henri Davenson, Traite de la musique selon F esprit de Saint Augustin (Neuchatel: Editions de 
laa Baconnière, 1942, herdruk 1944), 89 en 95. 
200 Ibid., 89,95,114. 
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eenn interdisciplinaire blik op het fenomeen van een religieuze muziek 
{Confessiones),{Confessiones), en houdt anderzijds vast aan de theologische tendens tot 
verbalee restrictie en neutralisering van het muzikale {De musicd). Deze 
spanningg tussen deze twee alternatieven zal ik doorheen de hoofdstuk-
kenn van dit Deel handhaven met het doel een zo goed mogelijk inzicht 
tee verkrijgen in de consequenties van de de laatstgenoemde muziek-
theologischee strategie. Deze zal ik behandelen aan de hand van de theo-
logenn die voor Messiaen en voor de receptie van zijn werk van belang 
zijnn geweest. Het Deel sluit af met een hoofdstuk (II-8) waarin het 
standpuntt van de Confessiones wordt herbezien en verrijkt aan de hand 
vann een aantal hedendaagse denkers. 
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Hoofdstukk 5 Onmisbaar, maar  gevaarlijk: Augustinus 
overr  muziek 

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

5.11 Muziek in de Confessiones 

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

Augustinuss neemt de volle verantwoordelijkheid voor dergelijke dwalin-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alss theoretische ondergrond voor zijn beschrijving van de belangrijkste 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

te: : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hiermeee gebonden aan de onzekerheden van de zintuiglijkheid en het 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

433 De analogie van de gelijkheid vormt een complex met die van de madiematische of geo-
metrischee eenheid en met die van de schoonheid. Zie voor het laatste Augustinus, De 
musica,musica, 450 (VI, XIV , 44) en 464-66 (VI, XVI , 52). In boek 1 en boek 6 gebruikt Augus-
tinuss overigens de term analogie (Gr. anaiogid) verschillende keren, maar niet in de hier ge-
bruiktee betekenis van een overeenkomst tussen het immanente en het transcendente. Het 
gaatt op de desbetreffende plaatsen om respectievelijk een mathematische en een geome-
trischee analogie, beide in enge zin. Cf. ibid., 80 (I, XII , 24) en 474 (VI, XVII , 57). 
444 Augustinus, De musica, 462 (VI, XV, 50) en 468 (VI, XVI , 54). 
455 Ibid., 86 (I, XIII , 28). 
466 Ibid., 444-46 (VI, XIII , 40). Cf. 462 (VI, XV, 50), waar Augustinus spreekt over demo-
nenn die de ziel tegenwerken op haar weg naar boven. 
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tee reguleren dat zij de eenheid van de zielen vormen of onderhouden.47 

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

5.33 Davensons 'correcties' op A.ugustinus 

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

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

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

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

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

Davenson: : 

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

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

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

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

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

tekentt in de muzikale context. Hoewel Davenson op grond hiervan 

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

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

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

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

uitvoeringg een afspiegeling van is. Hiervoor staat een uitspraak van 

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

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

dee waarneembare wereld."53 

Davensonn maakt zijn gedachten op dit punt duidelijk door zelf achter 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quasi-transcendentt karakter heeft: 

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

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

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

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

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

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

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

Augustinuss richt zich niet alleen op de vermeende reductie van muziek 

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

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

diskrediteringg van haar zintuiglijkheid, materialiteit, lichamelijkheid die 

juistt wezenlijk voor haar lijken. Deze diskreditering is van platoonse 

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

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

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

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

nismee van het christendom een correctie heeft gekregen."61 

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

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

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

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

dee wederopstanding als corpusgloriosum) verbonden blijven in eeuwigheid. 

Davenson: : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorr Davensons alternatieve muziektheologie lijk t evenwel te gelden: nil 

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

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

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

dee naastenliefde voor de lagere orden staat beschreven in De musical 

Augustinus: : 

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

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

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

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

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

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

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

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

124 4 



Hoofdstukk 5 

voorr de muzikale ervaring, en laat een specifiek christelijke dimensie 
zien. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

zonderee funktie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wegg van de wederopstanding immers alleen verlopen via het Woord, 

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

neemtt weliswaar in al haar lichamelijkheid deel aan de wederopstanding, 

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

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

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

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

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

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

woord.. Deze nieuwe secundarisering wordt duidelijk wanneer Davenson 

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

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

kijkenn naar een bioscoopfilm: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Davenson,, Traite de la musique, 111. 
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Hoofdstukk 6 Klinkende gestalte: Muziek en theologie 
bijj  Hans Urs von Balthasar 

UndistUndist nicht gerade das Wort 

dasdas tiefste Mifiverstdndnis  Mifiverstdndnis 

inin derMusik?1 

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

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

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

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

132 2 



Hoofdstukk 6 

onderzoekk zal zijn dat in Balfhasars muziektheologie het christelijke 

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

datt hierbij ontstaat tussen deze muziektheologie en die van Augustinus 

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

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

telijkee te denken. 

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

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

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

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

schonee is volgens Balthasar, mede onder invloed van de protestantse 

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

margess van het theologische debat verdreven. Het esthetische is voor 

veell  theologen synoniem geworden voor schone schijn en onethisch lev-

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

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

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

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

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

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

transcendentalee wordt gedacht. Theologische esthetica is, in de woorden 

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

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

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

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

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

Thomas,, Kant en Husserl, als volgt: 

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

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

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

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

77 Balthasar, Herrlichkeit, I, 47. 
88 Ibid., 35. 

133 3 



Deell  II 

staann van zulke uitdmkkingsvormen, eventueel vereist zijn - of mogen wij het 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tweee momenten van het schone (die volgens Balthasar corresponderen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.11 Hoofdlijnen van Die Entwicklung der musikalischen Idee (1925) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a.. De melodische antinomie als analogon 

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

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

derdrukkingg van het melodische door het ritme bij de Grieken positiever 

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

Griekenn met de onderdrukking van het melodische een evenwicht willen 

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

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

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

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

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

melijkk christelijk uitleggen als het evenwicht tussen enerzijds de vitale 

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

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

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

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

vendee beeld van de Vader. 

Balthasarss verzet tegen Nietzsche komt, hoewel hij diens naam niet 

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

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

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

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

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

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

verliezenn in muzikaal-metafysische dronkenschap. Zij zouden daardoor 

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

kunst,, verduisteren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"eenn helderhoren, een nieuw innerlijk zien."46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

groteree afstand plaatst.53 

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

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

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

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

b.. Muziek en de Logos 

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

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

611 Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 100. Saint-Pierre stelt dat Hegel "de dimensie van de 
ongrijpbaarheid""  van muziek "volledig negeert." Hoewel er bij Hegel bepaald van een-
zijdigheidd sprake is, spreekt hij in zijn Vorlesungen über die Aestbetik wel over de opening van 
dee ziel naar "een hogere sfeer." Deze ontstaat doordat muziek (het gaat opnieuw om 
melodie)) als "onmiddellijke uiting" die "onmiddellijke innerlijk" wordt, in de subjectiviteit 
"idealiteitt en bevrijding" bewerkstelligt. Als voorwaarde hiervoor stelt Hegel dat de 
betreffendee melodie een innerlijk geleed en uiterlijk afgerond geheel vormt. Wanneer de 
uiteindelijkee reductie tot het absolute weten buiten beschouwing wordt gelaten, lijk t het 
goedd mogelijk om vanuit Hegels beschrijving van de muzikale ervaring tot de een 
balthasariaansee notie van vorm (gelijktijdige immanentie en transcendentie) te komen. Het 
onderscheidd ligt, zoals ik hieronder nader zal toelichten, uiteindelijk vooral in de (talige) 
betekeniss die aan deze ervaring wordt gegeven. G.W.F. Hegel, VorUsungen über die Aestbetik 
II II  (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986), 190. 
6262 Balthasar, Die Entwicklung, 57. 
6363 Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 53,102. 
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enn Georg Bichlmair.64 Logos is daar het goddelijke Woord, de logos sperma-

tikostikos van de vroege kerkvaders. Bichlmair: 

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

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

ringring dat Balthasar zocht in de verhouding tussen Dionysische vitaliteit 

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

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

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

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

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

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

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

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

logonlogon bij uitstek om deze onovertroffen verhouding tot uitdrukking te 

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

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

stee theorie geen zekerheid kan bieden voor wat betreft het christelijke 

gehaltee van muziek. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

149 9 



Deell  II 

6.33 De mariale rol van muziek 

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

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

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

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

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

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

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

Balthasarr afgedaan als regressief.81 

Dee verregaande onderschikking van muziek aan de Sinn is nog het 

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

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

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

dienstmaagdd die van achter haar sluier het Woord nabij komt: 

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

Balthasarr plaatst muziek hier in een positie vergelijkbaar met die van 

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

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

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

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

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

Balthasarr een bijzondere betekenis. Zij beantwoordt met de bereidheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

Naastt dit moment waarin sprake is van een onderschikking van muziek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conceptualiseertt het goddelijke niet, maar is in haar eigenlijke wezen 

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

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

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

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

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

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

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

sluierr verborgen gaat. 

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

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

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

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

schijnlijkk niettemin christelijke associatie van muziek en mysterie voor 

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

eenn kort uitstapje nodig naar de romantische muziekesthetica. Balthasars 

omkeringg van de hiërarchie tussen woord en muziek verwijst indirect 

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

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

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

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

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

hett achterliggende gedachte ervan als volgt: 

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

Hett gaat met andere woorden om een zuiver onthechte, geabsolveerde 

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

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

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

Dahlhaus,, Die Idee der absoluten Musik, 13. 
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ontdaan,, "het wezen van muziek verwoordt." Wat is dit wezen? Indien 
hett denken van Kant wordt gevolgd zou het antwoord moeten luiden: 
datt muziek niet meer is dan een "schoon spel" van "aangename gewaar-
wordingen,""  dat nimmer tot begrip komt, en daardoor iedere reflectieve 
inhoudd ontbeert." Kant is al even skeptisch over het vermogen van mu-
ziekk om duurzame werken te produceren die aan de geldende criteria 
voorr het kunstwerk zouden kunnen voldoen.100 Na Kant formuleerde 
Michaelis,, in het voetspoor van Adam Smith en Friedrich Schiller, een 
filosofiefilosofie van de muziek die haar voorstelt als een organisatie van tonen 
mett een "doelmatige en wederzijdse betrekking op elkaar," die resulteren 
inn een werk dat draait om niets anders dan zichzelf.101 Muziek wordt 
hiermeee voorgesteld als een autonoom kunstwerk, een geheel van "in 
tonenn bewogen vormen" (Hanslick), dat te begrijpen is louter vanuit de 
innerlijkee wetmatigheden waarmee (en waardoor) zij zich als organisme 
ontwikkelt. . 

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

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

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

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

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

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

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

geestt te beschouwen, historische overwegingen plaatst Hoffmann in het 

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

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

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

schrijftt hij: 

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

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

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

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

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

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

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

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

bevrijdtt muziek weliswaar uit haar onderworpenheid aan het woord en 

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

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

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

ogenschijnlijkee omwenteling aldus: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"esthetischh katholiseren" verklaart Eichendorff als een protestantse nos-

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

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

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

zijnn waardering van de posit ionering door bepaalde romantici van 

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

dee mystiek, de ten volle geopenbaarde religie."124 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

terug. . 
1377 Davenson, Traite de la musique, 90. 
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eenn ladder om verder te komen. Men moet daarom niet van muziek houden 
alsoff  men, de vreugde aan haar onttrekkend en God door haar vervangend, 
ooitt in haar de gelukzaligheid zal vinden.138 

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

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

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

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

houd. . 

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

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

leegtee of stilte (en niet bijvoorbeeld schopenhaueriaanse of boeddhisti-

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

meestt beslissende, 'metafysische' moment van muziek wordt geteisterd 

doorr onbepaaldheid; de grootste kans gaat steeds vergezeld van het 

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

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

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

praktijkk blijken de zaken echter minder gecompliceerd. Davenson geeft 

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

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

semantischee overwegingen, maar eenvoudig door de muzikale stijl. Zo 

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

dee naam van Olivier Messiaen. Davensons oordeel over deze componist 

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

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

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

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

Hett denken van Hans Urs von Balthasar is, zoals in het vorige hoofd-
stukk gezegd, een steeds grotere rol gaan spelen in het denken over Mes-
siaenss religiositeit en muziek. Na de bestudering van Balthasars ideeën 
overr muziek is het nu tijd om de blik te wenden naar de theologische re-
ceptiee van Messiaens muziek. Balthasar levert, geheel in de geest van 
Thomas,, de religieuze potentie van muziek (in Messiaens meest verre-
gaandee formulering: een "doorbraak naar gene zijde") in ten gunste van 
eenn neutralisering van haar 'demonische' potentie. Daarmee wordt het 
onmogelijkk om datgene wat Messiaen naar voren brengt te begrijpen (te 
beamen,, maar ook om het af te wijzen) - net zo onmogelijk als dit is bin-
nenn een strikt musicologische context. De vraag is nu of er binnen de 
verschillendee theologische recepties van Messiaens muziek eveneens 
sprakee is van neutralisering van het religieuze. Hoe gaat de theologie om 
mett een muziek die een "doorbraak naar gene zijde" in het vooruitzicht 
stelt?? Op welke wijze wordt het christelijke karakter van een dergelijke 
muziekk gelegitimeerd? Moet er een prijs voor deze legitimering worden 
betaald,, en zo ja welke? 

Ikk richt mij voor de beantwoording van deze vragen op de twee theo-
logischee auteurs die het meest expliciet over Messiaens muziek hebben 
geschreven.. Van deze auteurs is de eerste reeds eerder ter sprake geko-
men.. Het is Alain Michel, auteur van onder meer een aantal studies over 
laat-antiekee en vroegchristelijke retorica, wiens artikel over Messiaens ha 
TransfigurationTransfiguration later door de componist werd aanbevolen.1 De andere is 
Pascall  Ide, wiens artikel over Messiaen uit 1994 temidden van de schaar-
see literatuur niet alleen opvalt door eruditie, detail en lengte, maar vooral 

11 Cf. Alain Michel, In bymnis et canticis: Culture et beauté dans tbymnique chrétienne latine (Louvain 
-- Paris: Publications Universitaires/Vander-Oyez, 1976) en La parole et la beauté: Khétorique et 
esthétiqueesthétique dans la tradition occidentale (Paris: Les belles lettres, 1982). In dit laatste werk wordt 
overigenss verwezen naar het genoemde artikel over Messiaen. Cf. ibid., 144-45. 
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ookk door de theologisch provocerende stellingname.2 Ide beweert onder 
meerr dat Messiaen, op grond van zijn muziek, zonder meer als een theo-
loogg kan worden beschouwd. De artikelen van Michel en Ide kunnen 
wordenn gezien als voorbeelden van literatuur waarin Messiaens project, 
off  wat de auteurs menen dat Messiaens project is, wordt toegelicht en 
verdedigd.. Deze literatuur is opmerkelijk omvangrijker dan de literatuur 
waarinn Messiaen op een meer kritische wijze tegemoet wordt getreden.3 

Dee oorzaak van deze asymmetrie ligt waarschijnlijk niet alleen in de 
religieuzee thematiek (die voor niet-gelovigen nogal eens een reden is om 
Messiaenn te schuwen, laat staan over zijn werk te schrijven), maar ook in 
dee algemene tendens om, zelfs in de musicologie, muziek tot een object 
vann al te welwillende adoratie te maken. Ook Michel en Ide vertonen 
dezee tendens, maar slaan niettemin een apologetische toon aan. Zij 
leggenn Messiaen niet alleen in zijn eigen termen uit, maar pogen boven-
dienn de diepere verankering van zijn werk in de theologische traditie te 
latenn zien. In mijn analyse zal ik laten zien hoe zij Messiaens muziek po-
genn te verbinden met haar beweerde religieuze inhoud. 

7.11 Unificatie door verzoening 

Dee vermeende inhoud van Messiaens muziek wordt door Alain Michel 
enn Pascal Ide niet in de eerste plaats verbonden met het denken van 
Thomass van Aquino, maar met dat van Hans Urs von Balthasar.4 Dit 

22 Ide's artikel "Olivier Messiaen, musicien de la gloire de Dieu" zal ik hieronder in 
samenhangg lezen met zijn latere artikel "Olivier Messiaen théologien?" in Portrait(s) ctOlivier 
MessiaenMessiaen (Paris: Bibliothèque nationale de France, 1996). In dit stuk verwijst Ide zijn lezer 
naarr het eerdere, meer omvangrijke en uitgewerkte stuk. 
33 Als voorbeeld van het laatste kan het reeds genoemde werk van muziekcriticus Paul 
Griffithss genoemd worden. Deze houdt zich echter, zoals gezien in hoofdstuk II-4, in 
hogee mate afzijdig van de theologische aspecten van de muziek. Cf. Griffiths, Olivier 
MessiaenMessiaen and the Music of Time (London - Boston: Faber and Faber, 1985). 
44 Meer thomistische interpretaties van Messiaens werk kunnen doorgaans worden gevon-
denn in literatuur die zich betrekt op een van de talrijke werken waarin Messiaen zelf reeds 
dee verbinding met Thomas legt. Zie bijvoorbeeld Carmlle Crunelle Hill , "Saint Thomas 
Aquinass and the Theme of Truth in Messiaen's Saint Franfois d'Assise" in Siglind Bruhn 
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verbandd beperkt zich niet tot het noemen van de naam van de laatste, 
maarr blijkt vooral uit de wijze waarop Messiaens werk wordt gelezen. Ik 
zall  mij hier beperken tot de meest overheersende karakteristiek van deze 
lectuur:: de onderwerping van de muziek aan een allesoverheersend pro-
grammaa waarin met het oog op universalisering alle mogelijke ver-
schillenn worden verzoend.5 Bij Michel staat dit programma in het teken 
vann een pleidooi voor de traditie van het Latijnse katholicisme.6 Zijn 
pleidooii  lijk t op de achtergrond te zijn gericht tegen de anti-Latijnse ten-
denzenn van het tweede Vaticaanse Concilie. Meerdere keren benadrukt 
hijj  dat het mogelijk is, zoals Messiaen in zijn muziek laat zien, modern te 
zijnn en toch de traditie in ere te houden. Het Latijn symboliseert volgens 
Michell  de "eenheid, harmonie, consonantie" van een "poëtische tradi-
tie,""  die met deze kwaliteiten de kern weergeeft van de oude kerk en li-
turgie:: de ene, katholieke Kerk, die de verschillende volkeren uit alle 
plaatsenn en tijden harmonieus verenigt in een "koor" van "polyfone" 
stemmen. . 

Dezee dubbele beweging (expansieve globalisering en unificerende sa-
mentrekking)77 zou kenmerkend zijn voor het katholicisme, en ook voor 
dee muziek van Messiaen. De muziek doet dat volgens Michel door een 
bepaaldd aspect van het Latijn uit te lichten: haar schoonheid. Deze ziet 
hijj  als een reflectie van de glorie van de Heer. De muziek vertaalt de 
"eeuwigee boodschap" van het schone (verstaan als heerlijkheid, glorie) 
doorr tegenstellingen te verzoenen. Zij verzoent ondermeer de wereld 
mett God, de delen van de wereld onderling, de uiteenlopende cultuurpe-
riodenn (binnen en buiten de Westerse canon), de cultuur met de natuur, 

(ed.),, Messiaen 's Language of Mystical Love (London - New York: Garland Publishing, 1998), 
143-67. . 
55 Dit programma van verzoening sluit, via Balthasar, aan op het christelijk, en overigens 
goetheaanss geïnspireerde, esthetisch holisme van Johann Georg Hamann (wiens werk 
doorr Balthasar in zijn theologisch-esthetische 'canon' is opgenomen) en dat van anderen. 
Cf.. Daniel O. Dahlstrom, "The Aesthetic Holism of Hamann, Herder, and Schiller," in The 
CambridgeCambridge Companion to German Idealism, Karl Ameriks, ed. (Cambridge: Cambridge Univer-
sityy Press, 2000), 76-94 en Balthasar, Herrlichkeit, II , 601-43. 
66 Michel, "La Transfiguration et la Beauté," 86-89. Door de bescheiden omvang van het 
artikell  zal ik mij in dit hoofdstuk tot deze ene bibliografische verwijzing beperken. 
77 Cf. Goethes begrippen expansie en concentratie. 
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gebondenheidd en vrijheid, traditie en moderniteit. In de ogen van Michel 
iss Messiaens muziek een katholieke muziek omdat zij een toonbeeld is 
vann een katholieke globalisering, verzoening, integratie en unificatie.8 

Hoee verlopen deze verzoeningen precies? Michels tekst heeft een gro-
tee dichtheid aan referenties, waarvan de meeste impliciet zijn. Dit maakt 
hett de lezer niet makkelijk om kritisch met hem mee te denken. Zijn ge-
dachtegangg lijk t mij evenwel als volgt te kunnen worden samengevat. 
Tenn eerste zie hij een verzoening tussen de mens en God. Messiaens po-
gingg in LM Transfiguration om zich het licht van de transfiguratie voor te 
stel-lenn door deze te vergelijken met de zon en haar zwakke reflectie op 
eenn gletsjer, getuigt volgens Michel van een "naturalistisch platonisme." 
Messiaenn beweegt in zijn contemplatie van het zichtbare licht naar het 
intelligibelee licht, dat iedere intelligentie te boven gaat. Het verlaat zich 
hierbijj  op een ervaring van het sublieme, in het bijzonder op de su-
blimiteitt van het hooggebergte. Deze plek is volgens Michel traditioneel 
mett religie verbonden, niet alleen in de bijbel, maar ook bij de oude 
Griekenn en de Hindoes. Door het hooggeberte te evoceren zou Mes-
siaenn verschillende volkeren en religies tezamen brengen en daarmee het 
polyfonee karakter van zijn werk onderstrepen. 

Ditt brengt Michel op een tweede verzoening. La Transfiguration is vol-
genss hem wezenlijk (en niet louter in formeel opzicht) heterogeen: het 
verenigtt in zich meerdere talen en werkelijkheden. Als voorbeeld hier-
vann noemt hij het symbolisme dat eigen zou zijn aan de kunst van de 
"correspondenties.""  Messiaen wil volgens Michel het licht uitdrukken 
doorr middel van muziek. De kleuren van deze muziek en hun inspiratie 
kunnenn methodisch worden geanalyseerd, maar belangrijker en nauw-
keurigerr vindt Michel, vreemd genoeg, Messiaens commentaar dat "de 
cel-loo de eenvoudige helderheid zingt van het eeuwige licht." In dit sym-
bolismee zouden twee werkelijkheden, de muzikale en de transcendente, 
mett elkaar worden verbonden. De derde verzoening betreft die tussen 
natuurr en cultuur. De veelkleurige en diverse vogels in het oeuvre van 
Messiaenn zouden een tweeledige functie vervullen: zij drukken het licht 
uitt (kleurige veren) en zij vertegenwoordigen de diversiteit van menselij-

Cf.. Pascal Ide, "Olivier Messiaen théologien?," 44-45: "integration," 
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kee landschappen. In LM Transfiguration komen vogels uit alle windstre-
kenn voor. Ze verenigen als vertegenwoordigers van deze windstreken de 
aardee en plaatsen deze eenheid in het teken van verheffing. Michel 
brengtt dit element bij Messiaen verband met het vermogen van de mo-
dernee kunst om een universeel gezichtspunt in te nemen, en verder met 
dee hedendaagse techniek die moderne kunstenaars in staat stelt om veel 
tee reizen. Messiaen zou, zoals bijna alle kunstenaars van zijn tijd, in een 
dialoogg verkeren met de wereld. 

Inn de vierde vorm van verzoening worden deze geografische en he-
den-daagsee vormen van universaliteit gecomplementeerd door een histo-
rischee universaliteit. Deze historische universaliteit wordt ondersteund 
doorr een specifiek christelijke temporaliteit. In de moderne tijd ver-
grotenn ons geheugen en ons verleden zich: het eclecticisme van Mes-
siaenn vindt zijn betekenis in de verbinding van geografisch uiteenliggen-
dee tradities in een universele historie. Deze tendens zou op een natuur-
lijkee wijze met de platoonse en mystieke traditie zijn verbonden. De be-
wegingg van universalisering en unificatie heeft een uitschakeling van 
ruimtee en tijd tot gevolg, die ondermeer, zoals Michel hier wil , verbon-
denn kan worden met de noumenale wereld van de platoonse Ideeën of 
mett de mystieke vereniging met de buitentijdruimtelijke godheid. En 
ten-slottee ziet Michel een verzoening van traditie en moderniteit. Deze 
moderniteit,, die bij Messiaen tot uiting komt in de transformatie en be-
vrijdingg van het ritme en het timbre, zou hem niet hebben verleid tot 
eenn loutere vernietiging van gevestigde waarden.9 Hij zou zich hebben 
bevrijdd van conventies maar tevens hebben gezocht naar nieuwe mo-
dellen.. Bij die zoektocht zou hij zijn teruggeleid naar de natuur (vogels) 
enn het bovennatuurlijke ('/'Inde mystique"). Het vinden van muzikale 
regelmaatt in de natuur zou hem, binnen de Latijnse katholieke traditie, 
bovendienn verbinden met de augustijnse traditie (cf. het voorbeeld van 
dee nachtegaal in De musica). 

99 Michel bedoelt hier waarschijnlijk de 'natuurlijke' basis van de gevestigde, tonale muziek-
theorie.. Hij zet deze natuur af tegen de vrijheid van Messiaens experimenten op het gebied 
vann toonhoogte-organisatie. Michel, "La Transfiguration et la Beauté," 89. 
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Opp welke wijze de veelduidige en gevarieerde figuur van de verzoening 

voorr Michel een uitgesproken christelijke betekenis krijgt, zal hieronder 

aann de orde komen. Voor Pascal Ide is de betekenis van deze figuur op 

zichh reeds christelijk. Messiaens muziek heeft volgens Ide een wezenlijk 

christelijkee structuur omdat zij, net als Christus, verschillen verzoent. Hij 

verbindtt de verzoeningsfiguur met het Concilie van Chalcedon, waarin 

dee dubbele natuur van Christus wordt verkondigd, en met de daarmee 

samenhangendee implicatieve logica van het "en. .. en."10 Deze logica is 

volgenss Johann Roten een specifiek katholiek element, dat als zodanig 

herhaaldelijkk door Balthasar is verdedigd.11 In de ogen van Ide past 

Messiaenss muziek, doordat zij verschillen verzoent, binnen "de conjunc-

tievee logica van de Incarnatie." De volgende passage lijk t te zijn geïnspi-

reerdd door Michel: 

Messiaenn is geen man van het 'of... of,' maar van het 'en... en.' Men heeft 
hem,, naast zijn grote vernieuwingskracht, vaak genoeg zijn neiging verweten 
omm oude verworvenheden te vergeten. Maar men heeft niet begrepen dat de 
werk-wijzee van Messiaen er juist niet een is van een nostalgisch conservator 
diee in het verleden is blijven hangen, maar in de lijn ligt van de conjunctieve 
logicaa van de Incarnatie. Het concilie van Chalcedon heeft in 451 verkondigd 
datjezuss Christus 'waarlijk God is en waarlijk mens, zonder scheiding of ver-
warring.'' Op eendere wijze heeft het oeuvre van Messiaen met alle respect ver-
schillenn proberen te verenigen. Om van klein naar groot te gaan: Westerse rit-
mess met Oosterse, ritme met melodie, meesters uit het verleden met meesters 
uitt het heden (te beginnen met de naamlozen die ons het gregoriaans hebben 
nagelaten),, klanken met kleuren, door mensen uitgevonden muzikale tech-
niekenn met de muziek van de natuur (*de vogels zijn mijn leermeesters1), het 
zichtbaree met het onzichtbare, en tenslotte de schepping (de Aarde en de en-
gelen)) met zijn Schepper. Het oeuvre van Messiaen gaat niet van de canyons 
tott in de sterren, maar van de quarks tot God. 'Muziek en poëzie hebben mij 
naarr U geleid': dat woord van Saint Franfois d'Assise (Acte III , scène 8) geldt 
allereerstt voor Olivier Messiaen.12 

100 Ide, "Olivier Messiaen théologien?," 44-45. 
111 Roten, "Marian Light on our Human Mystery," 121. 
122 Ide, "Olivier Messiaen théologien?," 45. Ide verwijst naar het artikel van Michel in "Oli-
vierr Messiaen, musicien de la gloire de Dieu," 97. 
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Dezee visie op het werk van Messiaen lijk t een al te romantische. Gaat 
Idee immers niet al te gemakkelijk voorbij aan de wijze waarop Messiaen 
dee Oosterse ritmes vervormt, en ze zich toeeigent binnen zijn eigen rit-
mischee systematiek; aan zijn reductie van de subtiele gregoriaanse rit-
miekk en melodiek tot zijn eigen ritmische procedures en symmetrische 
modi;; de onmogelijkheid om Messiaens "verzoening" van klanken en 
kleurenn te ervaren zoals hij ze zag; de reductie van vogelzang tot de con-
tourenn die mogelijk zijn binnen de gelijkzwevende stemming en het no-
teerbaree ritme; de reductie van het onzichtbare tot het immanente sur-
reëlee en vreemde; de speculatieve onzekerheid van een vereniging van 
scheppingg en Schepper, ook wanneer deze vereniging slechts sym-bo-
lischh wordt opgevat; etcera? Ide houdt echter vol dat Messiaens muziek 
"zonderr geweld" naar God leidt, dat er bij hem noch sprake is "pantheïs-
tischee of pseudo-humanistische verwarring," noch van een breuk tussen 
menss en God, en dat de incorporatie van exotische ele-menten bij 
Messiaenn in het geheel niet zou leiden tot een ontaarding van het ge-
loof.133 Michel en Ide zijn erop uit, het heterogene en vaak gewelddadige 
karakterr van Messiaens muziek tot een harmonieus geheel te smeden, en 
haarr vervolgens op grond van deze eenheid religieus en zelfs kerkelijk te 
interpreteren.. Beide auteurs spreken daartoe over Messiaens muziek in 
termenn van broederschap, universaliteit, traditie, (historische) continuï-
teit,, analogie, geest (concept), hiërarchie die breuken kent noch verwar-
ring,, volheid (alomvattendheid), sacrament of integratie. Dat deze een-
heidd niet evident in het materiaal ligt, maar als een ideologische sluier 
overr de muziek wordt gelegd, lijk t de auteurs geen zorgen te baren. Het 
gaatt hen uiteindelijk om de betekenis van de muziek - of van wat er na 
uitvoeringg van hun verzoeningsprogramma nog rest aan muziek. 

133 Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la gloire de Dieu," 105-07. 
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7.22 De talige interpretatie van hetgeünificeerde 

Dee inzet van het verzoeningsprogramma is bij Michel en Ide het aanto-
nenn van de semantische eenduidigheid van Messiaens religieuze muziek. 
Inn dat opzicht sluiten zij aan bij de muziektheologie van Balthasar, waar-
inn een verzoening door middel van het goetheaanse morfologisch princi-
pee uitmondt in een zo intens mogelijke "informatie" van de goddelijke 
GesamtideeGesamtidee of christelijke Sinn. Het organische geheel van de muziek is 
betrokkenn op, en staat in dienst van, de incarnatie van deze zin. De pre-
sentatiee van Messiaens muziek als een tekst die zo duidelijk spreekt als 
eenn verbale tekst, is kenmerkend voor bijna alle theologische interpreta-
tiess ervan. Zo stelt Pascal Ide dat Messiaen in zijn muziek theologische 
onderwerpenn "behandelt."14 Jean-Rodolphe Kars noemt op zijn beurt 
Messiaenss muziek in navolging van Harry Halbreich "theologie in 
klank,""  en stelt haar op gelijke hoogte met de geschriften van de heilige 
Bernarduss van Clairvaux en Catharina van Siena.15 Alain Michel tenslot-
te,, ziet La Transfiguration als een traktaat dat een "vraag stelt en op zijn 
manierr oplost."16 Hij maakt dit duidelijk door het oratorium in een cul-
turelee en theologische context te plaatsen. Deze context wordt geweven 
mett de thema's die Michel aantreft in de tekst ervan. Ik bezie nu achter-
eenvolgenss de procedures van Michel en Ide nader. 

Eenn voorbeeld uit de tekst van Michel illustreert diens werkwijze. 
Messiaenss La Transfiguration stelt volgens Michel enkele van de belan-
grijkstegrijkste vragen met betrekking tot de verhouding tussen de cultuur en de 
moderniteitt aan de orde en lost deze op haar eigen manier op. De cen-
tralee vraag van La Transfiguration zou de theologische betekenis betreffen 
vann schoonheid. Deze vraag en haar mogelijke antwoord, zou worden 
opgeroepenn door het gebruik van Latijnse teksten. Het Latijn is volgens 

144 Ibid., 110. 
155 Kars, "L'ccuvre de Messiaen et 1'année liturgique," in La Maison-Dieu, 207 (1996/3), 106. 
Harryy Halbreich, "Une théologie sonore: Par la connaissance vers 1'Inconnaissable," in 
OlivierOlivier Messiaen, homme defoi: Regard sur son auvre a"orgue (Paris: Trinité Média Communicati-
on,, 1995), 21-30. Cf. Wilfri d Mellers, "Mysticism and Theology," in Peter Hill (cd), The 
MessiaenMessiaen Companion (London - Boston: Faber and Faber, 1995), 233. 
166 Michel, "La Transfiguration et la Beauté," 86. 
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Michell  de taal van de universaliteit, een taal van grote muzikale schoon-
heidd en van traditie. De aandacht voor schoonheid is iets wat Messiaen 
deeltt met Hans Urs von Balthasar, die stelt dat de moderne tijd 
verdenkingenn koestert tegen schoonheid. Het schone wordt profaan 
gevonden,, en sommige theologen gaan zo ver te beweren dat er in het 
Evangeliee geheel geen sprake is van het schone.17 Messiaen en Balthasar 
tezamenn zouden ons laten zien dat deze theologen zich vergissen: de 
transfiguratiee van Christus gaat over niets dan schoonheid. Om dit in te 
zienn is volgens Michel een correcte vertaling noodzakelijk van het woord 
"gloire""gloire"  dat in de betreffende bijbelpassage wordt gebruikt met betrek-
kingg tot Christus. De heerlijkheid van God valt samen met zijn schoon-
heid. . 

Messiaenn laat, nog altijd volgens Michel, verschillende aspecten van 
dezee schoonheid zien. 1) Het licht: zowel a) het licht waarin Christus 
baadt,, als b) het licht van de wolk.18 Het eerste licht moet niet worden 
verwardd met het licht van de rede of kennis, omdat het deze juist om-
geeft.. Het licht heeft eerder verwantschap met c) het licht in mystieke, 
transcendentee zin. Anderzijds is zij d) het licht van de Incarnatie, het 
schonee dat het vlees redt door het te transfigureren. Het schone is hierin 
verbondenn met de Idee (vorm of. forma in platoonse zin) van het schone. 
Dee schoonheid van Christus is niets anders dan de straling van de pracht 
{spiendeur){spiendeur) van de Vader.19 2) De religieuze contemplatie van het Schone 
kann slechts worden ervaren als een gevoel van zoonschap (filiation). Dit 
zouu de reactie van de apostelen op de transfiguratie verklaren: naast ver-
schrikkingg ook jubilatie en geluk. Schoonheid vormt de mediatie tussen 

177 Michel lijk t zich hier te oriënteren op het hoofdstuk "Hinführung" van Herrlichkeit, Deel 
I,, waarin Balthasar een overzicht geeft van de nEntastbetisierun£ in de protestantse en 
katholiekee theologie. 
188 Michel brengt de wolk uit het verhaal van Christus' transfiguratie (Mt 17, 1-13) als een 
nubesnubes lucida in verband met de duistere nacht van de mystici {een verwijzing naar Johannes 
vann het Kruis), waar het licht van de wolk anderzijds weer van verschilt. Michel preciseert 
dezee verwijzing helaas niet. 
199 Splendeur verwijst naar de thomistische notie splendor, de glorie, glans, luister of pracht 
vann de drieëne God. Vorm (morpbi, forma, species, figura, Gestalt) en licht {splendor, Glan%) zijn 
dee twee grondbegrippen van Balthasars theologische esthetica. Zie Balthasar, Herrlichkeit, I, 
111. . 
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hett lichamelijke en het goddelijke. Theologisch gesproken verbindt 
schoonheidd de zuivering van de doop met het licht van de transfiguratie, 
waarbijj  twee ideeën elkaar ontmoeten: afstamming en volmaaktheid. 
Michell  volgt hierin Thomas op de voet. 

Dee door Messiaen gebruikte teksten spreken volgens Michel voor 
zichh en geven, via een modern kunstwerk, antwoord op een van de be-
langrijkstee theologische vraagstukken van deze tijd. Zij zouden wijzen 
opp het belang van een bepaalde terugkeer naar de traditie. De thematiek 
vann de schoonheid overstijgt het louter christelijke belang. De musicus 
Messiaenn vertaalt de eeuwige boodschap van de schoonheid in moderne 
vormenn van zintuiglijkheid. Michel illustreert dit aan de hand van een 
analysee van het twaalfde deel van ha Transfiguration, of eigenlijk: aan de 
handd van het commentaar dat Messiaen geeft bij dit deel Uit deze ana-
lysee wordt duidelijk dat de schoonheid waar het werk over spreekt, geba-
seerdd is op het harmoniebeginsel dat ik hierboven de figuur van de ver-
zoeningg heb genoemd. De kritiek die ik daar formuleerde ten aanzien 
vann Ide's lezing van Messiaens muziek geldt ook voor deze analyse van 
Michel.. De verzoening wordt niet aangetoond in de muziek, maar gecon-
strueerdd uit de beelden en thema's die Messiaen aanreikt in zijn com-
mentaar:: reflectie, ontologische orde, sacraliteit. Het zijn deze door de 
taall  gegeven beelden en thema's waar Michel het in wezen over heeft, 
niett over de muziek of de muzikale ervaring. Dit laatste speelt in zijn 
interpretatiee van Messiaens werk een ondergeschikte rol. Michel redu-
ceertt de muziek tot het programma en de intenties van de componist, en 
uiteindelijkk tot de hogere zin van het geloof. 

Hoewell  zijn artikelen muziekanalytisch en theologisch gedetailleerder 
zijnn dan het artikel van Michel, is de situatie bij Pascal Ide vergelijkbaar. 
Algemeenn gesproken is muziek voor Ide "een taal op zoek naar beteke-
nis."200 Muziek vormt een "teken" van het oneindige.21 Ook Messiaens 
muziekk vormt een teken van het oneindige; zij behoort tot het domein 
vann het symbolische.22 Zij drukt volgens Ide het goddelijke mysterie niet 

Ide,, "Olivier Messiaen théologien?," 40. 
Ibid.,, 41. 
Ibid.,, 41. 
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meerr of minder uit dan de woorden bij de muziek (hij verwijst hierbij 

naarr het gedicht van Trotspetites Liturgies): 

Hett zal daarom duidelijk zijn: in haar eigen symbolische orde verbindt de tex-
tuurr van Olivier Messiaens muzikale taal zich met de theologische contempla-
tiee van het verwonderde kind dat hij altijd geweest is, en brengt deze tot uit-
drukking.. De muziek drukt het mysterie van de oneindig heilige God niet 
minderr - of niet meer! - uit dan de woorden.23 

Idee probeert aan de hand van Messiaens biografie en werk aannemelijk 

tee maken dat hij niet minder een theoloog is dan zij die traktaten produ-

ceren.244 "De etymologie van theoloog is verraderlijk: slechts hij die over 

Godd verhandelt, in de eigenlijke zin van verhandelen [traiter],  zou de 

fraaiee titel van theoloog verdienen. Maar de theoloog is allereerst hij die 

Godd liefheeft, want 'een ieder, die liejheeft [...] kent God (1 Joh 4, l)."25 

Nietteminn geeft Ide de strekking van Messiaens theologie een verbale 

for-mulering.. Deze beweegt zich rond vier theologemen.26 Ten eerste is 

Messiaenss muziek sacrament (hart): Christus treedt volgens Ide in de erva-

ringg van Messiaens muziek op als middelaar. Door Zij n liefde doet de 

muziekk de hemelen zingen middels aardse klanken en kleuren.27 Ten 

tweedee is zij analogie (hoofd): het synesthetische licht waarmee Messiaen 

componeertt heeft op verschillende niveaus een spirituele betekenis. Het 

enee niveau geeft inzicht in het andere, zonder dat er verwarring op-

treedt.288 Vervolgens is zij schepping (begin, geboorte): Messiaens muziek 

verwijstt naar de schepping: a) door elementen uit deze schepping in zich 

opp te nemen (natuur, licht, e tc), b) doordat deze elementen, met name 

233 Ibid., 42. 
244 Dat voor Ide niet veel nodig is om de titel theoloog te verdienen blijkt uit zijn opmer-
king,, in de mond van Messiaen gelegd, dat vogels als "de eersten onder de theologen" be-
schouwdd kunnen worden. Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la gloire de Dieu," 116. 
255 Ibid., 115. 
266 Ibid., 116. 
277 Ibid., 114-16. 
288 Ibid., 106. Het gaat hierbij respectievelijk om het licht in alledaagse zin, het gefilterde 
lichtt van het glas-in-lood, het licht van de rede, en het eeuwige licht. 
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dee vogels, zelf blij k geven van een goddelijke scheppingskracht.29 En 

tenslottee is zij glorie (eind, dood): Messiaens muziek schetst de bestem-

mingg van deze geschapen elementen, namelijk door ze te leiden naar de 

gloriee van de hemelen, en door zelf met deze glorie te worden om-

straald.30 0 

Hoee is het denkbaar dat Messiaens muziek dergelijke theologische uit-

sprakenn doet? Omdat "een voorbeeld meer waard is dan menige theore-

tischee uitweiding," geeft Ide in "Olivier Messiaen, musicien de la gloire 

dee Dieu" een korte muziekanalyse.31 Het betreft het zevende deel uit het 

orgelwerkk hes corps glorieux, getiteld "Le mystère de la Sainte Trinité." Ide 

begintt met te constateren dat het stuk "over het onuitsprekelijke drieëne 

mysteriee gaat." Hij citeert een gedeelte uit Messiaens toelichting: "Ge-

heell  het stuk is gewijd aan het getal 3. Het heeft drie stemmen. De vorm 

iss driedelig, terwijl elk van de drie grote delen zelf een terzet is. De 

hoofdmelodiee is precies zo geconstrueerd als een gregoriaans Kyrie, met 

driee maal drie invocaties." Uitgaande van deze toelichting verbindt Ide 

dee muziek, of eigenlijk de symbolische betekenis van de verschillende 

onderdelenn van de compositie, met verschillende theologische topoi. In 

dee slotmaten 22, 23 en 24 ziet Ide een uiteenzetting van de verhouding 

tussenn de Personen van de Drieëenheid: 

[H]ett slot van het stuk en van de Corps glorieux als geheel lijk t de wederzijdse 
doordringingg [circumincession] van de Personen te suggereren, en meer nog het 
blazenn [spiratiori\  van de Geest. De stemmen van de Vader en de Zoon, die 
eenn uniek co-principe zonder vermenging is van de Geest (unum Spirator sed 
duoduo Spirantef), verenigen zich in feite in de d, in het octaaf, en de Geest voegt 
zichzich bij hen, in een eenheid die geen verwarring is, in een lange cis die zich op 
hett laatste moment verlaagt tot een c. Suggereert deze discrete, bijna onhoor-
baree buiging niet de pondus amoris, het gewicht van de liefde waarin de heilige 
Thomas,, in navolging van Augusrinus, het bijzondere zag van de voortgang 
vann de derde goddelijke Persoon?32 

Ibid.,, 99-101 en 102-05. 
Ibid.,, 114. 
Ibid.,, 111-13. 
Ibid.,, 112. 
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Dee interpretatie die Ide hier geeft is theologisch minder coherent dan zij 
opp het eerste gezicht lijkt . Zo speelt Augustinus notie van de pondus 
amorisamoris geen rol van betekenis in Thomas' triniteitsleer. Ook blijf t het on-
duidelijkk hoe deze antropologische notie met Messiaens objectiverende 
uitbeeldingg van de Drieëenheid moet worden verbonden. Ide lijk t in 
hoofdzaakk op het partituurbeeld te zijn afgegaan, daarbij diverse theolo-
gischee figuren overeenkomstig dit beeld met elkaar verbindend. 

Dee eerste van deze figuren, uitgedrukt in de frase "unum Spirator sed 
duoduo Spirantes [één Blazer, maar twee Blazenden]," verwijst waarschijnlijk 
naarr Thomas' verhandeling over de Heilige Geest in Summa TheologiaP 
Dee vraag is daar of de Vader en de Zoon als twee afzonderlijke princi-
pess van de Heilige Geest moeten worden gezien, dan wel getweeën als 
eenn enkel principe. In de scholastieke discussie over deze vraag poogt 
Thomass de traditionele spreekwijze die de eerste opvatting huldigt, te 
verenigenn met de laatste gedachte. Hij maakt hiertoe onderscheid tussen 
dee noties spirator (blazer) en spirantes (blazenden). Thomas' oplossing 
luidtt als volgt: de Geest komt als unieke blazing voort uit een unieke bla-
zer,, zoals een woord voortkomt uit een mond. Deze blazer wordt even-
well  ondersteund door twee blazenden (de Vader en de Zoon), die op 
mysterieuzee wijze getweeën, weliswaar als Personen onderscheiden maar 
tochh met een enkele mond spreken (de Heilige Geest). 

Inn de passage van Messiaen (m. 23-24) lijk t dit idee te zijn verzinne-
lijk tt doordat Vader en Zoon in de onderste twee stemmen een octaaf 
vormenn dat de basis vormt voor de Geest (de bovenste stem). Met enige 
fantasiee zou dan kunnen worden gesteld dat in het octaaf hetzelfde 
'woord'' (de toonidentiteit d) wordt geproduceerd door twee verschillen-
dee 'sprekenden' (de onderste en middelste stem). Boven deze muzikale 
figuurr ziet Ide vervolgens de daling van cis naar c (m. 24) als een uit-
beeldingg van de pondus amoris die kenmerkend zou zijn voor de wijze 
waaropp de Geest voortkomt uit de Vader. In de muziek is echter geen 

333 Thomas van Aquino, Summa Tbeologia, I, q. 36, art. 4. Voor het begrip pondus amoris, zie 
Augustinus,, De civitate Dei, xi, xvi; De musica, 424 (VI, XI , 29); Confessiones, XIII , 9, 10. Het 
begripp "spiration" komt ook voor in het werk van Messiaen, cf. Meditations sur Ie Mystère de la 
SainteSainte Trinité, Deel I, voorwoord. Ik dank Rudi te Velde voor zijn toelichting bij de ver-
schillendee theologische begrippen. 
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verbandd te vinden tussen enerzijds de figuren die de Vader vertegen-
woordigenn (de onderste stem, de toon d, en eventueel de eerste drie aan-
roepingenn van de middelste stem in mm. 2-7), en anderzijds de figuren 
diee de Geest vertegenwoordigen (de bovenste stem, en eventueel de 
derdee drie aanroepingen in mm. 14-19). Bovendien zou van de pondus 
amoris,amoris, zijnde de streving van de wil en de liefde naar God, mogen wor-
denn verwacht dat zij zich opwaarts beweegt in plaats van neerwaarts. Het 
lijk tt er concluderend op, dat Ide zich hier al te zeer door het partituur-
beeldd heeft laten verleiden om op onkritische wijze verschillende met el-
kaarr conflicterende noties en gezichtspunten tot een incoherent geheel 
tee smeden.34 

Idee maakt in zijn interpretatie gebruik van dezelfde technieken als 
waarmeee in een bepaalde musicologische traditie een vertelling wordt ge-
maaktt van de muzieknoten. Er worden hierbij spelregels gehanteerd die 
gerichtt zijn op het scheppen van analytische rigueur. Enerzijds moet de 
muziekk voldoende partij krijgen, wat gegarandeerd wordt door het ge-
bruikk van muziekanalytische concepten (dissonantie, modaliteit, vorm, 
textuur,, etc). Anderzijds moet de theologie worden gerespecteerd, door 
haarr logica en terminologie een plaats te geven. De 'sport' van de herme-
neusee is vervolgens om uit enerzijds de partituur en anderzijds de the-
matiekk (bij gebrek aan tekst de eventuele motti en toelichtingen) een ver-
tellingg te vormen die van de muziek een steekhoudend discours maakt, 
zoalss bijvoorbeeld de pianopartij in (met name tonale) liederen gelezen 
kann worden als een commentaar op de gezongen tekst.35 Messiaens 
muziekk wordt zo een allegorie: een muzikale vertelling die naar een 
andere,, in zijn geval transcendente en hypertalige werkelijkheid zou ver-
wijzen.. Daarmee worden evenwel de niet-symbolische, niet-narratie-ve, 

344 Wellicht is het vanwege de genoemde incongruenries dat hij enige afstand houdt van zijn 
interpretatie,, zoals blijkt uit de zinsnede "Hoe het ook zit met deze laatste interpretatie... 
\Quoi\Quoi qu'il en soit de la dernière interpretation...]." Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la gloire 
deDieu,""  112. 

Voorbeeldenn hiervan zijn te vinden bij Lawrence Kramer; zie het hoofdstuk "Song" in 
MusicMusic and Poetry: The Nineteenth Century and After (Berkeley [etc.]: University of California 
Press,, 1984). Of dit commentaar bevestigend is of ontkennend, is in dit geval uiteraard niet 
vann belang. Het gaat om de reductie die muziek überhaupt, direct of indirect, op een predi-
cerendee wijze doet (buik-) spreken. 
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niet-semantischee aspecten van muziek gemarginaliseerd. In een dergelij-
kee lezing van de muziek wordt zij in ieder opzicht rationeel en be-teke-
nisvol,, iets dat zij in de klankervaring juist niet is - zeker niet als het gaat 
omm religieuze muziek. Muziek kan slechts "verhandelen" over theologi-
schee onderwerpen wanneer het muzikale in haar wordt onderdrukt. 

Messiaenn zelf heeft in ieder opzicht voeding gegeven aan dergelijke 
interpretatiess van zijn muziek. Hij zegt te componeren "om iets te ver-
dedigen,, om iets uit te drukken, om iets een plek te geven," en onder-
steuntt deze intentie met een groot aantal toelichtingen bij en commenta-
renn op zijn partituren.36 Ook in de partituren zelf schrijft Messiaen op 
veell  plaatsen toelichtingen, zoals de kleuren van bepaalde akkoorden, de 
namenn van de weergegeven vogels, de herkomst van het gebruikte gre-
goriaanss en de gebruikte deshi-tala's, of het uitgebeelde thema ('Ie Souffle 
dede FEsprit" "Dien est immense" "Die» est êterneV)?1 In Meditations sur Ie 
MystèreMystère de la Sainte Trinité voegt Messiaen een nieuwe dimensie aan dit ta-
ligee korset toe: hij speelt er voor het eerst met een muzikaal alfabet, dat 
hemm in staat stelt teksten van Thomas van Aquino rechtstreeks in noten 
tee vertalen. Hij zegt hiertoe te zijn geïnspireerd door ondermeer de 
Kabbalaa en de Steen van Rosetta, die de egyptoloog Champollion in 
staatt stelde voor het eerst hiërogliefen de ontcijferen. "Ik heb gepro-
beerdd om bij wijze van spel, en om mijn denken te hernieuwen, een 
soortt muzikale, communiceerbare taal [langage communicable] te vinden."38 

Alss basis voor dit alfabet dienen de Duitse notennamen a tot en met b, 
waarbijj  iedere letter een eigen toonhoogte, register en duur krijgt toege-
wezen.. Messiaen heeft bovendien een systeem bedacht om de gramma-
ticalee structuur van de Franse taal muzikaal te coderen. Zo hebben de 
genitivus,, ablativus, locativus, accusativus en dativus elk een muzikaal 
motieff  dat aan het getranslitereerde werkwoord vooraf gaat. Ook heeft 
hijj  de negatie en de werkwoorden 'hebben' en 'zijn' een dergelijk motief 
gegeven,, en verder heeft de goddelijke naam een eigen thema, het "thème 
dede Dieu." Lidwoorden, voornaamwoorden, bijwoorden en voorzetsels 

366 Samuel, Permanences, 24. 
377 Messiaen, Meditations sur Ie Mystère de la Sainte Trinité (Paris: Leduc, 1973), 39. 
388 Messiaen, "Le langage communicable" in de partituur van Meditations. Cf. Samuel, Perma-

nences,nences, 204. 
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wordenn weggelaten.39 Met dit systeem zet Messiaen gedeelten van de 
Franstaligee teksten van Thomas om in noten. De eenstemmige muziek 
diee dit oplevert wordt op de meeste plaatsen begeleid door een of meer-
deree stemmen die niet op dit principe zijn gebaseerd.40 Messiaen heeft 
ditt systeem, zoals alle vondsten die in zijn ogen voldeden, in zijn arse-
naall  gehouden, en opnieuw gebruikt in Des canyons aux étoiles... (Deel 3 
enn 5) en in Uvre du Saint Sacrement (Deel 7,11 en 18).41 

Tott slot is taal bij Messiaen niet alleen aanwezig in de vorm van woor-
denn in of rond de partituur, maar ook in de vorm zelf van zijn muziek. 
Dezee heeft vaak het karakter van een beeldverhaal, een aaneenrijging 
vann episodes vergelijkbaar met een tekenfilm.42 Het is alsof Messiaen 
mett zijn muziek een verhaal wil vertellen dat zich eigenlijk niet in mu-
ziekk laat vertellen. Deze onmogelijkheid kan verklaren waarom hij zo 
vaakk naar verbale hulpmiddelen grijpt of vaak overmatig nadrukkelijk is 
inn zijn uiteenzetting van het door hem gekozen inhoudelijke thema. Zijn 
muziekk krijgt er op sommige plaatsen het karakter door van een les voor 
eenn kinderklas, waarbij met eenvoudige figuurtjes, en met veel nadruk en 
herhaling,, de boodschap aan de luisteraar wordt duidelijk gemaakt.43 Dat 
ditt soms ten koste gaat van de vrije ontwikkeling van de muziek, kan 
bijvoorbeeldd worden gehoord in het vijfde deel van St Franfois d'Assise, 
waarr Messiaen de muziek knevelt in een harnas van eenduidigheid. Hij 
kiestt hiertoe voor een zo verstaanbaar mogelijke toonzetting van de 
tekstt en vooral voor een overmaat aan al te duidelijke (signaal-achtige en 
veelvuldigg herhaalde) leidmotieven, die niet zozeer een muzikaal, maar 
meerr een narratief of zelfs apologetisch doel dienen ("Ik componeer om 
ietss te verdedigen").4* 

399 Zie voor een uitleg van dit systeem "Le langage communicable" in Messiaen, Meditations. 
400 Zie bijvoorbeeld Meditations Deel 1 (m. 52 e.v.), Deel 3 (integraal), Deel 7 (m. 20 e.v.). 
411 Cf. Andrew Shenton, "Speaking with the Tongues of Men and of Angels: Messiaen's 
'langagee communicable,"' in Siglind Bruhn, Messiaen's Language of Mystical Ijove, 225-45. 
422 Zijn muziek klinkt niet voor niets op veel plaatsen als tekenfilmmuziek. Ik kom hierop 
terugg in hoofdstuk III-9.3. 
433 Met dank aan Rokus de Groot voor deze aansprekende vergelijking. 
444 Een ander voorbeeld is Messiaen vele gebruik van montagevormen, waarbij de voortdu-
rendee besnijding van de muziek de indruk wekt van een muzikale censuur met het oog op 
dee over te dragen boodschap. Beluister bijvoorbeeld Coukurs de ia Cité céleste. 
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Inn het algemeen kan worden gesteld dat Messiaen weinig affiniteit had 
mett veelduidigheid, of het nu gaat om de formele eigenschappen van de 
mu2iekk of om de inhoudelijke. Bij Debussy bewondert hij "het gevoel 
voorr vaagheid [sens duflou]" zoals dat tot uiting komt in de "volledig ab-
surde,, en formidabele" vormontwikkeling van een stuk als Feuilks mortes. 
Hijj  zegt daar zelf geheel niet toe in staat te zijn.45 Inhoudelijk zuiverde 
hijj  in St Francois d'Assise de biografie van Franciscus van anekdotes en 
episodess die, zoals in de muziekdrama's van Wagner met hun intriges en 
subversievee leidmotieven, tot een veelduidigheid van muzikale en 
semantischee lagen zouden kunnen leiden. Franciscus' relatie met Clara 
wordtt door Messiaen geweerd, en evenzeer vermeed hij Franciscus' wil-
dee jeugd en de moeizame relatie met zijn vader, dit alles uit vrees voor 
eenn alternatieve, psychoanalytische interpretatie van het heiligenleven.46 

Maarr Messiaens strijd tegen het veelduidige vindt wellicht nog de meest 
sprekendee illustratie in het feit dat hij tot op zeer hoge leeftijd over de 
helee wereld uitvoeringen van zijn werken achterna reisde. Dit niet zozeer 
omm van de grote variëteit aan uitvoeringen te genieten, maar om maxi-
malee duidelijkheid te geven over zijn bedoelingen.47 

Tott slot, met verwijzing naar de 'matrix' waarmee dit Deel begon, nog 
eenn woord over de positie van de muzikale constructie bij Michel en Ide. 
Hett verschil tussen enerzijds de balthasariaanse school van Michel en 
Ide,, en anderzijds Thomas en andere instrumentele denkers, is gelegen 
inn de positie van het muzikale artefact zelf. Was bij de laatsten sprake 
vann een duidelijke scheiding tussen muziek en taal, religieus instrument 
enn religieuze essentie, bij Michel en Ide wordt muziek in de taal opgeno-
men.. Het muzikale artefact wordt in het eerste geval benadrukt, omdat 
muziekk nu eenmaal niet meer is, en niet meer mag zijn, dan een instru-
mentt in het religieuze leven. Bij Michel en Ide, daarentegen, gaat muziek 
inn al haar arüficialiteit verborgen onder een sluier van ideologische "ver-
zoening""  en talige conceptualitek. 

455 Messiaen in Avant-scène, 14. 
466 Samuel, Permanences, 359-61. 
477 Massin, Poétique, 208-09. 
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Omm deze transformatie te laten slagen, is het zaak de artifïcialiteit van 

muziekk niet te benadrukken, maar juist te onderdrukken. Bij deze auteurs 

wordtt de oorsprong van muziek daarom gemythologiseerd: zij is niet het 

productt van mensenhanden, maar de vrucht van bijvoorbeeld inspiratie 

off  een gave Gods.48 Zij bevinden zich met die opvatting overigens in het 

gezelschapp van Augustinus, die reeds zei: "Muziek [...] is door Gods 

vrijgevigheidd gegeven aan stervelingen met een rationele ziel, teneinde 

henn naar het hogere te leiden."49 En zelfs al zou het evident zijn dat een 

werkk een product van mensenhanden is, dan nog zal dit feit, geholpen 

doorr een wat sofistisch aandoende wending, bijdragen aan de mytholo-

giseringg van zijn oorsprong. Voorbeelden van deze logica zijn niet moei-

lij kk te vinden. Zo merkt Ross King, in zijn roman over BrunelJeschi's be-

faamdee koepel op de dom van Florence, op dat dit werk van baksteen, 

zandsteenn en marmer niet "het opmerkelijke resultaat van de menselijke 

bouwkunde""  is, maar 

eenn wonderbaarlijke verschijning, het werk van God of zijn engelen, dat van 
dee ene dag op de andere in het dal van de Arno was ontstaan als de fresco in 
hett klooster van Santissima Annunziata, dat volgens de Florentijnen door een 
engell  werd geschilderd. De koepel biedt een werkelijk wonderbaarlijke aan-
blik,, ongeacht vanuit welke hoek je hem bekijkt, van veraf of van nabij.50 

Hanss Urs von Balthasar spreekt in vergelijkbare termen over de door 

hemm zo geliefde muziek van Mozart. Opnieuw lijk t het kunstwerk kant-

en-klaarr uit de hemel gevallen: 

488 Deze strategie werd overigens reeds in de romantiek gebruikt bij het vormgeven van een 
-- deels religieus geïnspireerde - "illusie van natuurlijkheid." Goehr, The Imaginary Museum, 
160:: "Deze illusie hield ofwel in dat kunst en natuur als een synthetische eenheid beston-
denn op een transcendentaal niveau, ofwel, op een lager niveau, dat menselijke vervaardi-
gingg waarlijk fijn was wanneer het product van de vervaardiging de indruk wekte alsof het 
nietniet door menselijke handen was gemaakt." 
499 Augustinus, Epist. 161. 
500 Ross King, Brunelleschi's Dome, door Ronald Jonkers vertaald als De koepel van Brunellescbi 
(Amsterdam:: De bezige bij, 2000), 202. 
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Terwijll  wij op het voorhoofd van alle Beethovense muziek telkens de zweet-
druppeltjess bespeuren die zij haar schepper heeft gekost, en aan die van Bach 
opp zijn minst het werk dat achter zoveel tektoniek, zo veel cyclopenmuren 
schuill  moet gaan, lijk t het enorme werk van Mozart zonder enige inspanning 
tott stand gekomen, als een volgroeid kind ter wereld gebracht en zonder enige 
verstoringg gerijpt. Een fantasmagorie uit de paradijselijke oertijd - voordat de 
menss door de vloek ten val kwam om 'in het zweet zijns aanschijns zijn brood 
tee eten en in kommer de doornenbodem te bewerken en met smart te ba-
ren'?5i i 

Pascall  Ide suggereert dat de muziek van Messiaen een soortgelijke, bui-

tengewonee herkomst heeft. Hij spreekt herhaaldelijk over Messiaens 

"christelijkee inspiratie," waarbij het woord inspiratie als een mystieke no-

tiee begrepen lijk t te moeten worden.52 Ook spreekt hij herhaaldelijk over 

Messiaenss "diepe intimiteit en vriendschappelijkheid met de Drieëne 

God,""  die hem in staat zou stellen om ook anderen (zijn luisteraars, bij-

voorbeeld)) een "smaak van God" te geven.53 Messiaen zelf twijfel t ech-

terr aan het religieuze gehalte van de creatieve inspiratie. Volgens hem 

ontbreektt het ons eenvoudig aan criteria om hierover uitspraken te kun-

nenn doen: "[M]aar wat is inspiratie? Is zij anders bij een gelovige dan bij 

eenn niet-gelovige? [...] Men kan, als men er in gelooft, de hulp inroepen 

vann de Heilige Geest, misschien maakt men dan een werk van een hoge-

re,, diepere waarde. Hoe kan men zoiets weten?"54 

511 Balthasar, "Bekenntnis zu Mozart," 61. Opmerkelijk genoeg neigt ook Martin Heidegger 
inn deze richting. In een korte hymne op Mozart, uitgesproken ter gelegenheid van diens 
tweehonderdstee geboortedag, spreekt hij over de muziek van deze componist in termen 
vann Angelus Silesius' "LautenspielGottes." Heidegger, DerSat^vom Grund (Pfullingen: Neske, 
1957),, 118. Met dank aan Sabine Liechtenstein voor haar hulp bij de vertaling van Baltha-
sarss bekentenis. 
522 Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la gloire de Dieu," 111, cf. 95, 101,110. 
533 Ide, "Olivier Messiaen théologien?," 42, 44. Cf. Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la 
gloiree de Dieu," 100, 105,109,110. 
544 Massin, Poétique, 183; cf. 129. 
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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 

207 7 



Deell  II 

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 
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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). 
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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. 
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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?" " 

225 5 



Deell  II 

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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Deell  II I  De aporetiek van de doorbraak 

Hett traject van Deel II kan worden samengevat met een stelling, waar-
vann de consequenties in Deel II I verder onderzocht zullen worden. De-
zee stelling luidt dat het besproken theologische denken weliswaar de 
christelijkheidd van muziek zoekt, maar op de verkeerde plek: namelijk in 
dee beheersbare (maar ten aanzien van de muzikaliteit reductieve) dimen-
siee van een rationaliserende interpretatie van de muziek. Hierbij is het 
begripp interpretatie zeer ruim genomen, namelijk als al die handelingen 
waarbijj  de religieuze onbepaaldheid van de klankervaring wordt bepaald 
doorr de inhoud van deze ervaring begrippelijk te maken.1 Het logocen-
trismee van een dergelijke benadering maakt, zoals gezien, het denken 
vann het christelijke moment in muziek weliswaar mogelijk, echter, met 
eenn buiging voor de paradox, ten koste van het muzikale. Het muzikale 
hebb ik hierbij niet alleen begrepen als het klankmatige (het "zinnelijk-
erotische""  van Kierkegaard), maar ook als datgene wat zich verzet tegen 
eenn logocentrische interpretatie in termen van logica, discursiviteit en 
conceptualiteit. . 

Dee bespreking van het muzikale in het denken van Heidegger, Der-
ridaa en Lyotard, heeft een nieuwe mogelijkheid geopend om dit ver-
schijnsell  te denken - een mogelijkheid die zich weliswaar reeds aandien-
dee in het denken van Augustinus, maar die bij Thomas, in het denken 

11 De hier geformuleerde kritiek moet mede worden begrepen als een kritiek op de wijd 
verbreidee tendens in de recente theologie om de door haar gezochte "christelijkheid" (term 
vann Overbeck en Heidegger) te situeren in de act van zingeving. Zij ontneemt zich daar-
doorr het zicht op wat aan de zin voorafgaat, en dat wellicht (deze mogelijkheid wordt met 
namee in het volgende hoofdstuk onderzocht) dichter bij haar objectief staat dan welke her-
meneutischee act of welk hermeneutisch gewonnen 'zin' dan ook. Ik sluit mij wat dit betreft 
aann bij de retorische vraag die Jean-Luc Marion, in De surcroit (Paris: PUF, 2001), 34, stelt: 
"[WJaaromm ondernemen [de theologen] niet of zo zelden (H.U. von Balthasar blijf t hierbij 
ontoereikendd en uitzonderlijk) een fenomenologische lectuur van de openbaringsverschijn-
selenn die besloten liggen in de Schriften, met name in het Nieuwe Testament, in plaats van 
steedss de voorkeur te geven aan ontische, historische of semiotische vormen van herme-
neutiek?" " 
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vann Balthasar en in de receptie van Messiaens muziek vergeten lijkt . Het 
muzikalee is bij de eerstgenoemde het andere van het mathematische, de 
"Sinn,""Sinn," het rationele of logocentrische dat het denken over muziek bij 
dee laatsten beheerst2 Zoals gezien bij Lyotard, hoeft deze alteriteit ech-
terr niet te betekenen dat muziek zich daarmee in religieuze, of specifiek 
christelijkee zin, zou diskwalificeren. Integendeel, haar onttrekking aan 
hett discursieve leek juist te wijzen op een meer oorspronkelijke religi-
eus-christelijkee mogelijkheid van muziek. Het muzikale en het religieus-
christelijkee leken zelfs te convergeren, namelijk in een zekere alteriteit 
(eenn 'gene zijde') van de animus en zijn activiteiten (retentie, protentie, 
reflectie,, etc). 

Inn hoeverre is het nu mogelijk, om vanuit deze alteriteit ook datgene 
tee denken wat Messiaen onder de figuren van éblouissement en "door-
braak""  heeft opgevoerd? Zoals ik hieronder zal laten zien, zijn deze ver-
schijnselenn inderdaad, binnen bepaalde grenzen, denkbaar als liggend 
voorbijvoorbij (of voorafgaand aan) de in Deel I getoonde effecten van de mu-
zikalee retorica. Om dit te kunnen laten zien, moet allereerst onder ogen 
wordenn gezien wat de representatie van de muziek, op grond waarvan 
dee werking van deze retorica kon worden getoond, impliceert. Deze 
representatie,, te weten de partituur, alsmede de methoden waarmee 
dezee werd geanalyseerd, impliceren de reductie van de muziek tot een 
objectt dat zich kenmerkt door zelfidentiteit, beschikbaarheid, herhaal-
baarheid,, meetbaarheid en interpreteerbaarheid. Wil de reflectie over 

22 Balthasar stelt in Herrlicbkeit dat de Gestalt geenszins signum is. Hij legt nadruk op incarna-
tiee en sacramentaliteit, en verzet zich (net als overigens Davenson, zie hoofdstuk 11-5.3) te-
genn een neo-platoonse reductie van de fenomenaliteit tot een teken dat verwijst naar een 
transcendentee werkelijkheid. "[D]e openbaringsgestalte [...] is meer dan een platoonse 
economiee van symbolische tekens die boven zich uit naar iets geestelijks verwijzen [...]." 
En:: "Jezus de mens in de zichtbaarheid is niet een teken dat boven zich uit wijst naar een 
onzichtbaree 'Christus van het geloof" (Herrlicbkeit, I, resp. 423 en 420). Zoals gezien is de 
melodischee gestalte in de vroege tekst Die Entwicklung der musikalischen Idee nog wel te zien 
alss een in de logica van het teken ingeschreven drager van zin. De mogelijkheden van een 
GestaltGestalt in de zin van Herrlicbkeit (globaal geformuleerd: de openbaringsgestalte als een 
eenheidd van vorm en inhoud, van immanentie en transcendentie) onderzoek ik in hoofd-
stukk III-10.4. Het vormt tevens een belangrijke referentie voor Marion, wiens denken van 
hett ikoon schatplichtig is aan Balthasars theologische esthetica. 
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hett christelijke moment in de muziek van Messiaen (of de ervaring van 
dezee muziek) zich niet tevreden stellen met een beschrijving van de lou-
teree representatie van het christelijke in muziek, dan zal zij met andere 
ogenn moeten kijken naar de objectiverende en rationaliserende voor-
stellingg van muziek die deze representatie uitdraagt. De analyses van 
Deell  I zal ik daarom in een nieuw licht bezien: niet als min of meer ade-
quatee beschrijvingen van een muzikale werkelijkheid, maar als indicaties 
diee mogelijk sporen vertonen van (een) (christelijke) alteriteit. Zoals ik 
zall  laten zien, zijn éblouissement en "doorbraak" niet reduceerbaar tot een 
objectiveerbaree muzikale structuur of een begrippelijke interpretatie van 
hett werk, maar staan zij evenmin geheel, of eenvoudigweg, los van deze 
representaties. . 

Dee drie hoofdstukken van dit derde Deel zijn proeven van een an-
deree benadering van de verhouding tussen het muzikale en het religieu-
zee bij Messiaen, gebaseerd op de differentiële benadering die ik be-
schreeff  in hoofdstuk II-8. Deze proeven staan enigszins op zichzelf, 
maarr zijn tegelijk verenigd doordat zij als het ware drie assen vertegen-
woordigen.. De eerste, in hoofdstuk III-9 , concentreert zich op de her-
halingenn van het moment van doorbraak in het negende en twaalfde 
Deell  van ha Transfiguration, waarbij de vraag centraal staat of deze her-
halingenn inderdaad, zoals aangenomen in hoofdstuk II-4, de bevestiging 
vann de "doorbraak" in deze Delen in de weg staat. Kan, met andere 
woorden,, eenvoudig een lijn worden getrokken tussen retorica (of com-
positietechniekk in het algemeen) en "doorbraak" als één tussen repetitie 
enn singulariteit, of moet een andere, mogelijk niet-exclusieve relatie 
tussenn beide mogelijk worden geacht? De tweede proeve, in hoofdstuk 
III-10,, concentreert zich niet zozeer op de horizontale, temporele as, 
alswell  op het 'vertikale, fenomeen van verzadiging van de klank, zoals 
dezee met name een rol speelt in de twee slotkoralen (Deel VI I en XTV). 
Wijstt het bijzondere aurale effect van deze Momenten wellicht op een 
inn religieus opzicht bijzonder evenement? Bij de analyse van deze verzadi-
gingg zal ik een beroep doen op de fenomenologie die Jean-Luc Marion 
heeftt gepresenteerd in Etant donné. Een kritiek op deze fenomenologie 
zall  andermaal de notie van repetitie in het spel betrekken. De derde en 
laatstee proeve zal zich in hoofdstuk III-11 richten op de rol van de luis-
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terendee verhouding tot het klinkende fenomeen, de as, met andere 
woorden,, van het perspectief. Nadat de voorgaande proeven steeds een 
aspectt onderzochten van het muzikale fenomeen als zodanig, zal het 
hierinn gaan om de vraag of het religieuze moment in Messiaens Momen-
tenn niet veeleer gelegen is in een bijzondere verhouding tot muziek dan in 
enigee kwaliteit van het muzikale evenement zelf. Dit laatste hoofdstuk 
voertt langs van de bijbelse notie van een 'besnijdenis van het oor' en de 
traditionelee theologische topos van de 'geestelijke zintuigen,' om uit te 
komenn bij, opnieuw, de enigmatische figuur van de herhaling. 
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Hoofdstukk 9 Temporaliteit: Doorbraak en repetitie 

Hett verschil tussen de geest {animus) en de ziel {anima) kan, langs de lij -
nenn van Lyotards analyse van de Belijdenissen, worden vertaald als het 
verschill  tussen enerzijds de verschillende vormen van repetitie die de 
vermogenss van de geest (geheugen, synthese, reflectie, etc.) kenmerken, 
enn anderzijds de singulariteit van de aanraking (de affectio)y aan de hand 
waarvann Lyotard de ontmoeting met de absolute Ander naderbij pro-
beertt te komen. Een dergelijke opvatting van het goddelijke sluit aan bij 
dee traditie van het geloof in openbaring en in wonderen. Zoals gezien 
sluitt ook Messiaen met zijn gevoeligheid voor het wonderbaarlijke, bij 
dezee traditie aan. Het is derhalve van belang deze lijn te volgen. Wat is 
echterr herhaling? Is herhaling een louter mechanische iteratie? Is de 
techniekk het domein waarin zij uitputtend wordt geëxemplifieerd? Wat 
tee denken van het wonder der techniek (of de herhaalbaarheid) en, min-
derr voor de hand liggend, de techniek van het wonder? Wat is het ver-
bandd tussen het onberekenbare van het eenmalige, het wonder, en het 
calculatievee van de techniek? Of, om dichter bij de casus van Messiaen 
tee blijven: hoe moet de verhouding worden gedacht tussen de figuur 
vann een goddelijke "doorbraak" en de gehanteerde muzikale technieken, 
tussenn de singulariteit van het wonder en de repeteerbaarheid (en feite-
lijkee repetities) van de Momenten? 

Omm deze verhouding op een andere wijze te denken dan in termen 
vann de in hoofdstuk II-4 gedemonstreerde opposities, is het allereerst 
nodigg om de effecten te beschrijven die een metafysisch concept van re-
petitiee heeft gehad op de wijze waarop muziek in de analyse (zoals bij-
voorbeeldd in de analyses van Deel I) wordt voorgesteld. Zoals ik zal la-
tenn zien (9.1), heeft het wetenschappelijk en theoretisch primaat van de 
herhaalbaarheidd een zekere reductie van de voorstelling van muziek in 
dee hand gewerkt - een reductie die zichtbaar wordt in de meest exem-
plarischee gedaante van deze voorstelling, te weten de partituur. Ik zal 
betogenn dat de veronderstellingen waar deze representatie op berust, 
hett singulier muzikale van de muziek niet zozeer toegankelijk maken, 
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alswell  opofferen aan een musicologische vorm van nihilisme. Via Jean-

Lucc Marions analyse van het phénomène pauvre beland ik vervolgens in 9.2 

bijj  de - in wezen ethische - vraag hoe aan het bezwaar van een nihilisti-

schee reductie van muziek kan worden ontkomen. Is er een manier om 

hett singuliere van de muziek recht te doen, een 'beschrijving' die het 

middenn houdt tussen beschrijven (dat de muziek tot een herhaalbaar 

discourss zou maken) en het zich laten tonen van het muzikale feno-

meenn 'vanuit zichzelf,' in zijn singulariteit? Ik evalueer de mogelijkheden 

diee Heideggers notie van formele indicatie, waarin een zekere afstand 

wordtt nagestreefd ten aanzien van reductieve werking van de herhaal-

baarheid,, in dit verband biedt, en eindig met de constatering dat het do-

meinn van de repetitie (waartoe niet alleen voorstelling en beschrijving 

behoren,, maar ook muzikale technologie, zoals het componeren zelf, de 

techniekk van het herhalen van een muzikaal gegeven, zoals bijvoorbeeld 

dee wonderbaarlijke "doorbraak naar gene zijde") zal moeten worden sa-

mengedachtmengedacht met de singulariteit van het zich aandienende muzikale, of 

musicosacrale,, fenomeen. 

Mett het oog op deze taak introduceer ik in de loop van 9.2, gaande 

vann de gebruikelijke empirische en metafysische opvattingen, een decon-

structiefstructief begrip van herhaling, dat een dergelijk samendenken mogelijk 

maakt.. Met deze deconstructieve notie wordt bij Derrida niet de common 

sensesense herhaling gedacht van een reeds geconstitueerde entiteit, moment 

off  instantie, maar wordt de mogelijkheid van deze 'eerste optredens' zelf 

geproblematiseerd.. De logica van de iterabiliteit maakt het mogelijk om 

tee begrijpen dat, aldus Rodolphe Gasché, "ieder singulier en uniek mo-

mentt herhaalbaar moet zijn om te kunnen bestaan." Vertaald in termen 

vann dit onderzoek: dat iedere wonderbaarlijke "doorbraak" noodzakelijk 

iss uitgeleverd aan de mogelijkheid van zijn herhaling. Gasché vervolgt 

zijnn beschrijving van Derrida's iterabiliteitsbegrip als volgt: 

Dezee 'oorspronkelijke herhaling' is niet van dezelfde orde als herhaling in de 
gewonee betekenis, die de uniciteit, singulariteit en integriteit van een 'eerste 
keer'' veronderstelt. Het is niet, zoals empirische herhaling, een herhaling die 
mogelijkk plaats kan hebben [takeplace]. De term verwijst eerder naar de 'herha-
lingg van de herhaling,' of herhaling in het algemeen, herhaalbaarheid. Teneinde 
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dezee mogelijkheid niet te verwarren met de altijd toevallig optredende herhaling 

vann de common sense, noemt Derrida het niet iteratie, maar iterabiliteit [...]. 

IterabiliteitIterabiliteit verenigt twee tegenovergestelde, of liever incommensurabele, bete-

kenissen:: de mogelijkheid van iteratie of repetitie, en de mogelijkheid van alte-

ratie.1 1 

Aann de hand van deze herinterpretatie van de verhouding tussen herha-
lingg en singulariteit, tracht ik in 9.3 te laten zien dat in Messiaens muziek 
dee extreme uitersten van enerzijds een wonderbaarlijke "doorbraak" en 
anderzijdss de techniek van hun concrete herhaling, in dezelfde beweging 
vann iteratie ontstaan, dat zij ingeschreven zijn in dezelfde logica van de 
iterabiliteit.22 De figuur van het singuliere en die van de herhaling keren 
hierbijj  op verschillende niveau's en in verschillende gedaanten terug. 
Hett singuliere is de sleutelterm als het gaat om het denken van de alteri-
teitvanteitvan muziek ten opzichte van haar representaties (9.1), maar beheerst 
ookk het denken over het wonderbaarlijke, de "doorbraak" en de unieke 
signatuurr van het christelijke. De figuur van de herhaling, op haar beurt, 
keertt onder meer terug in de syntheses van de geest, de herhalende be-
wegingg van de representatie, de circulaties van de economie, het ruilmo-
mentt van de commercie, en niet in de laatste plaats in de wederkeer van 
dee doorbraak-momenten in ha Transfiguration.1' De logica van de iteratie 
zall  uiteindelijk, maar niet zonder een zekere herinterpretaite teweeg te 

11 Rodolphe Gasché, The Tain of the Mirror  Derrida and the Philosophy of Reflection (Cambridge, 
MAA - London: Harvard University Press, 1986). 212. 
22 Ik beroep mij hierbij afwisselend op de vijf verschillende, maar onlosmakelijk samenhan-
gende,, betekenissen die Gasché verbindt met de notie van iterabiliteit bij Derrida: 1) Itera-
biliteitt als de oorsprong van iteratie of repetitie, 2) Iterabiliteit als oorsprong van idealisatie 
enn identificatie, 3) Iterabiliteit als oorsprong van alteratie, 4) Iterabiliteit als duplicatie, en 5) 
Iterabiliteitt als de mogelijkheid van de uitwissing van het spoor. Cf. Gasché, The Tain of the 
Mirror,Mirror,  213-17. 
33 Ikk neem aan het slot van het hoofdstuk de vrijheid om Derrida's notie van iterabiliteit, of 
althanss bepaalde aspecten ervan, in verband te brengen met Messiaens denken over ritme 
enn repetitie, en met name ook Kierkegaards notie van herhaling als een specifiek christelij-
kee "beweging krachtens het absurde." Ik bedoel hier geenszins de verschillende gehanteer-
dee noties van herhaling aan elkaar gelijk te stellen; mij gaat het zoals gezegd om het aftas-
tenn van de mogelijkheden tot herinterpretatie van de verhouding tussen de "doorbraak" en 
haarr herhalingen. 
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hebbenn gebracht, terugleiden naar Augustinus' observatie dat muziek te 
^elfder^elfder tijd onmisbaar is en gevaarlijk - dat zij te zelfder tijd leidt (i.e. naar 
dee hemelen) en misleidt (als musico-technologisch idoot). 

9.11 Singulariteit en reducties 

SieSie achten nicht darauf, 
daftdaft die Noten^eichen 

imim Grunde mehr verbergen 
alsals deutlich sagen [.. . ] .4 

Gegevenn de hierboven geciteerde uitspraak van Heinrich Schenker mag 
hett verbazing wekken dat een ruime meerderheid van musicologische 
studiess zich nog altijd baseert op notaties van muziek. Dit geldt zowel 
voorr traditionele, filologisch georiënteerde studies als voor de talrijke 
tekstenn die de zogeheten New Musicology sinds het midden van de ja-
renn '80 heeft voortgebracht.5 Op de vraag op welke plaats muziek bij 
uitstekk wordt gevonden, lijk t het antwoord nog steeds: in de partituur. 
Hoewell  deze verwijzing verdedigbaar is (de partituur maakt een zekere 
objectiveringg van muziek mogelijk, en opent daardoor de mogelijkheid 
voorr toetsing van muziekanalytische uitspraken), is het zeer de vraag of 
(enn in hoeverre) met een verwijzing naar de partituur, of naar enige ana-
lysee van deze representatie, wordt verwezen naar 'de muziek zelf (wat 
daaronderr ook precies moet worden verstaan). Wat verbergen de "no-
tationelee symbolen" van de partituur? Hoe verhouden zij zich tot 'de 
muziekk zelf,1 dat object, die horizon en die legitimerende figuur van mu-
sicologischh onderzoek? Markeren zij inderdaad een plek waar muziek op 
geprivilegeerdee wijze aanwezig is? In de dialoog van De musica stelt Au-

44 Heinrich Schenker, Kontrapunkt, Erster Halbband (Stuttgart - Berlin: J.G. Cotta'sche 
Buchhandlung// Universal Edition, 1910), VIII . 
55 Zie in dit verband bijvoorbeeld Lawrence Kramer, Classical Music and Postmodern Knowledge 
(Berkeleyy fete.]: University of California Press, 1995), Susan McClary, Feminine Endings: 
Music,Music, Gender, and Sexuality (Minnesota - Oxford: University of Minnesota Press, 1991) of 
Rosee Subotnik, Deconstructive Variations: Music and Reason in Western Society (Minneapolis — 
London:: University of Minnesota Press, 1996). 
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gustinus'' meester aan zijn leerling de vraag naar de topologie van mu-

ziek,, en geeft hem daarbij verschillende mogelijkheden (wat hij hier 

vraagtt met betrekking tot een gesproken vers lijk t mij evengoed ge-

vraagdd te kunnen worden met betrekking tot dezelfde hymne wanneer 

dezee gezongen wordt): 

Wanneerr wij dit vers uitspreken: 'Deus creator omnium: Heer, Schepper van alle 
dingen,'' waar 2ijn naar jouw mening dan de vier jamben of de twaalf tijden 
waaruitt dit vers bestaat? Zijn ze slechts in het gehoorde geluid? of ook in het 
gehoorr van degene die ze hoort? of in de act van degene die het vers uit-
spreekt?? of moet men ten slotte bekennen dat deze ritmes, aangezien ze be-
kendd zijn, ook in ons geheugen zijn?6 

Hett is duidelijk dat Augustinus naar de getallen toe wil die hij in het ge-

heugenn vermoedt, om uiteindelijk terecht te komen bij de speculatieve, 

preëxistentee numeri judiciales? Het antwoord van de leerling echter, na-

melijkk dat muziek zich in al deze plaatsen bevindt, wijst in een geheel 

anderee richting. Indien muziek in al deze plaatsen (en nog een aantal an-

dere)) is, en bijgevolg iedere musicologische discipline (muziekhistorie, 

muziekpsychologie,, ethnomusicologie, etc.) het recht heeft om muziek 

opp de door haar geprivilegieerde plaats te zoeken (in de historische 

ervaring,, in de cognitie, in de geo-sociale context, e tc ), dan dient zich 

dee vraag aan hoe over muziek in een eigenlijke zin kan worden gespro-

ken.. Wanneer, waar en hoe is muziek ongedeeld aanwezig, dat wil zeg-

gen:: beschikbaar voor onderzoek? In de analyses van Deel I heb ik de 

traditionelee weg gevolgd van een analyse van de structuur van Mes-

siaenss muziek op basis van de representatie door de partituur.8 Maar 

66 Aurelius Augustinus, De musica, texte de 1'édition bénédictine, introduction, traduction et 
notess de Guy Finaert et F.-J. Thonnard. CEuvres de Saint Augustin, lre série, VII : 
Dialoguess philosophiques, IV: La musique (Paris: Desclée de Brouwer 1947), 360 (VI, II , 
2). . 
77 Zie hoofdstuk II-5.2. 
88 Messiaens eigen relatie tot de partituur is op verschillende wijzen complex. Enerzijds 
heeftt hij volgens Alexander Goehr (in Finding the Key, 286) gezegd dat het lezen in de 
partituurr in plaats van te luisteren "een complot" is tegen de muziek; anderzijds echter me-
moreertt Claude Samuel (in Permanences, 48), hoe Messiaen steevast zat mee te lezen bij ie-
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watt behelst deze representatie? Waarvan is zij nu eigenlijk de represen-
tatie?? In hoeverre is 'de muziek' er als referent in aanwezig gesteld (gere-
presenfeerd)?presenfeerd)? Wat wordt er precies gezegd met een uitspraak, zoals die van 
Messiaen,, dat er hier (in deze maat, bij dit akkoord, rond deze overgang, 
etc.)) sprake is van een "doorbraak"? Waaraan ontleent de verwijzing 
naarr de partituur haar status als waarborgg voor uitspraken over de muzi-
kalee 'werkelijkheid'? 

Lydiaa Goehr beschrijft in haar boek over het muzikale werkconcept 
dee historische ontwikkeling die er rond 1800 toe heeft geleid dat de par-
tituurr een uitzonderlijke status heeft gekregen. Ondanks de twintigste-
eeuwsee kritiek op de idealen van de romantiek en haar concepten, heeft 
dee partituur, en de met haar samenhangende rolverdeling tussen com-
ponist,, uitvoerder en luisteraar, deze status behouden. Waaruit beston-
denn de veranderingen die tot deze status hebben geleid? Goehr laat zien 
datt muziek voor 1800 geen autonomie bezat; zij werd steeds gelegiti-
meerdd door te wijzen op haar funktie, met name haar religieuze en mo-
relee funktie. Deze gebondenheid aan het extra-muzikale (met name, zo-
alss reeds gezien in Deel II, verbaal gereguleerde betekenissen in de vorm 
vann tekst en uideg) neemt echter geleidelijk af, en maakt plaats voor het 
ideaall  van autonomie. Dit ideaal wordt in eerste instantie ontleend aan 
dee schone kunsten, waar muziek op dat moment nog geen deel van uit-
maakt: : 

Muziekk zocht in het begin, net als zoveel geëmancipeerde personen en rassen, 

haarr onafhankelijkheid door te worden zoals iets anders dat reeds geëmanci-

peerdd was of dat leek te zijn. Muziek lieerde zich met de schone kunsten, in 

hett bijzonder de plastische schilder- en beeldhouwkunsten, die (zij het onvol-

deree uitvoering die hij kon bijwonen. Enerzijds stond hij erop dat zijn partituren naar de 
letterr werden uitgevoerd; anderzijds trad hij zijn partituren, met name in de uitvoering van 
zijnn orgelwerken, met voeten. Messiaen lijk t vervolgens in grote lijnen een idealist: hij ging 
compositorischh nimmer terug naar eenmaal voltooide werken (zoals bijvoorbeeld Pierre 
Boulezz voortdurend sleutelt aan zijn works in progresr, Massin, Poétique, 176), en was van 
meningg dat van een werk slechts één enkele versie de juiste kan zijn (Samuel, Permanences, 
338).. Maar hij zegt elders "voortdurend een relatie van onrust" met zijn werken te hebben, 
watt eerder wijst op een onophoudelijke terugkeer naar deze werken dan op een 
eenvoudigee voltooiing fin Massin, Poétique, 208). 
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ledige)) onafhankelijkheid hadden bereikt in de loop van de achttiende eeuw. 
Terwijll  muziek er echter naar streefde een schone kunst te worden, dicteerde 
hett idee van schone kunst (en van geëmancipeerd zijn) dat muziek moest 
wordenn beschouwd en gewaardeerd in haar eigen termen. Muziek als een ge-
ëmancipeerdee schone kunst zou in ideale zin en geleidelijk een onafhankelijke, 
autonomee praktijk worden, voor haar funktioneren, macht en betekenis 
slechtss afhankelijk van zichzelf - haar eigen interne ideeën en haar eigen medi-
um.9 9 

Voorr deze emancipatie was het volgens Goehr noodzakelijk dat muziek 

konn bogen op artistieke producten. Terwijl muziek voorheen kon vol-

staann met een bestaan in (en door) de vluchtigheid van uitvoeringen, 

vereistee haar nieuwe ideaal dat zij 2ich, net als de andere schone kun-

sten,, zou uitdrukken in bestendige artefacten. De focus voor het defini-

ërenn van dergelijke artefacten wordt het concept van het muzikale werk: 

"Muziekk moest een object vinden dat kon worden gescheiden van alle-

daagsee contexten, een deel kon vormen van verzamelingen van kunst-

werken,, en zuiver esthetisch kon worden aanschouwd. [...] Aldus werd 

eenn object gevonden door projectie en hypostasering. Dat object werd 

'hett werk' genoemd."10 Het concept van het werk zou in toenemende 

matee het denken over muziek gaan overheersen: "[a]ll e verwijzingen 

naarr gelegenheid, activiteit, funktie of effect werden ondergeschikt 

gemaaktt aan verwijzingen naar het product - het muzikale werk zelf."11 

Err voltrok zich een proces van objectificatie van muziek: zij werd niet 

langerr gezien als een activiteit van voorbijgaande aard (zonder eind-

product),, maar als de productie, door de componist, van muzikale wer-

ken.ken.12 12 

Mett deze verandering kreeg ook de notatie van muziek een nieuwe 

status.. In de periode voor ongeveer 1800 was er nog geen sprake van 

eenn strikte arbeidsverdeling tussen componisten, dirigenten en uitvoer-

99 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works (Oxford: Clarendon Press, 1997), 
148. . 
100 Ibid., 173-74. 
"Ibid.,, 152. 
122 Zie wat betreft deze ontwikkeling ook Wilhelm Seidel, Werk. und Werkbegriff in der 
MusikgescbicbteMusikgescbicbte (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987), deel 1. 
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ders,, en speelde het improviseren nog een belangrijke rol. Er was daar-

omm geen behoefte aan uitputtende notaties, en de notaties die er waren 

haddenn een andere funktie dan na de eeuwwisseling. Goehr: 

Dee aanname dat muzikale uitvoeringen van voorbijgaande aard waren, en ge-
bondenn aan de gelegenheid, ondermijnde de behoefte aan wat wij nu kennen 
alss een volledige, gedetailleerde notatie. In vroeger eeuwen, zeg, in de zestien-
dee eeuw, werd het afdoende gevonden om de becijferde bas en de melodische 
contourr te noteren, het aan de uitvoering overlatend om, volgens de geves-
tigdee conventies en smaak, te versieren en uitweidingen te spelen. Zelfs in de 
achttiendee eeuw gebruikten uitvoerders gevestigde en traditionele conventies 
voorr het lezen van onvolledige partituren.13 

Naarmatee echter het denken over muziek verschoof van het funktionele 

naarr het esthetische, nam de behoefte aan uitputtende, en boven de va-

riatiee van de uitvoeringen staande representaties toe. Het muzikale werk 

wass niet alleen een meer gesloten gestalte van muziek dan de weergave 

inn baroknotaties toeliet, maar ook een meer naar het ideële en meta-

fysischee getrokken gestalte. Het werk werd niet beschouwd als het 

toevalligee resultaat van een muzikale praktijk, maar als creatieve vrucht 

vann de componist, nu beschouwd binnen het paradigma van de (al dan 

niett goddelijk) geïnspireerde genius. De partituur kreeg een meer pre-

scriptieff  karakter, daarbij de rol aannemend van een abstract ideaal, dat 

voorr zijn bestaan zelfs geen uitvoeringen meer nodig heeft. Voor zover 

hett moest worden uitgevoerd, werd van de uitvoerder onvoorwaardelij-

kee trouw aan de partituur (de zgn. Werktreuè) geëist. De partituur werd 

dee meest heldere reflectie van de intentie van de componist, en liet daar-

omm geen enkele (tenzij kritische) verandering toe. Daniel Chua: 

[D]ee onveranderlijke, door de criticus te decoderen partituur is geboren. On-
dankss de chaotische en oneindige betekenis van instrumentale muziek, kan 
hett werk niet langer een proces van verandering ondergaan, want er liggen 
goddelijkee geheimen in besloten, ingekapseld als microscopische reflecties van 
transcendentalee structuren. Omdat het werk heilig is, staat het niet langer 

Goehr,, The Imaginary Museum, 187. 
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openn voor improvisatie, die de goddelijke openbaring zou bevlekken. De 
geestt wordt dus niet geopenbaard door interpretatie, maar slechts door parti-
cipatie,, die de ziel vergroot, maar niet de partituur. In tegenstelling tot de ba-
roknotatie,, is de partituur niet langer de plaats van uitvoering, maar lokaliseert 
muziekk zich buiten de tijd en de handeling, in een geïdealiseerde sfeer waarin 
uitvoeringg niet langer een vereiste is voor het bestaan van het werk. De parti-
tuurr is de geest van de componist geworden, in de vorm van een absolute 
muziek,, en is daarom volmaakter dan zijn uitvoering. Het belooft een denk-
beeldigee muziek waarvan de uitvoerder slechts kan dromen deze te realiseren, 
doorr trouw te blijven aan de notatie.14 

Mett deze heiliging van het muzikale werk in de hoedanigheid van de 

normatieve,, geautoriseerde en ideale Gestalt van de partituur, is de basis 

gelegdd voor het idee van absolute muziek en voor haar aanbidding in 

eenn Kunstreligion. Muziek heeft zich, eenmaal verenigd met de ideeën van 

autonomiee en sublimiteit, losgemaakt van iedere concrete, historische 

enn profane context, en wordt een fenomeen dat vanuit, voor en op 

zichzelff  bestaat. Haar onvermogen om een betekenaar te zijn voor iets 

concreetss buiten haar (of tenminste zelf enige concrete betekenis te dra-

gen),, en dat haar aanvankelijk diskwalificeerde als volwaardige kunst-

vorm,, slaat nu om in haar voordeel. Muziek wordt als meest autonome, 

wantt iedere binding aan het concrete transcenderende kunstvorm, het 

voorbeeldd voor alle kunsten. Wat muziek aan betekenis draagt, dankt zij 

aann een zekere inkeer die haar losmaakt van de wereld en richt op haar 

innerlijkee bestaan. Deze inkeer verwijst enerzijds naar het transcendente 

enn universele, en wekt daarom spirituele interesse, maar verwijst 

anderzijdss ook naar de abstracte wetmatigheden waar haar gestalte op is 

gebaseerd.155 Het onderzoek naar deze 'zuiver muzikale' wetmatigheden 

iss het object geworden van de formalistische traditie van muziekanalyse, 

waarr mijn analyses in Deel I , voor zover zij Messiaens muziek als een 

zuiverr immanente muzikale structuur presenteren, op zijn gebaseerd. 

144 Daniel K.L. Chua, Absolute Music and the Construction of Meaning (Cambridge: Cambridge 
Universityy Press, 1999), 186. 
155 Cf. Goehr, The Imaginary Museum, 152-57. 
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Tegenn de geschetste romantische representatie van muziek zijn talrijke 
bezwarenn aan te voeren. Ik zal mij tot enkele beperken: enerzijds een 
kritiekk op de impliciete metafysische pretenties ervan, en anderzijds op 
hett idee van representatie als zodanig; deze laatste kritiek sluit aan op de 
representatiekritiekk die reeds bij Lyotard ter sprake kwam, en zal op zijn 
consequentiess worden onderzocht. De partituur, om met het eerste en 
belangrijkstee te beginnen, schetst een beeld van muziek dat beheerst 
wordtt door een logica van de identiteit. De romantische en formalisti-
schee lezingen van partituur veronderstellen dat de partituur een adequate 
representatiee biedt van de essentie van het werk, dan wel deze essentie 
zelff  als abstractie presenteert. In beide gevallen gaat het om een tau-
tologischee herhaling van muziek: in het eerste geval door een adequate 
representatiee die opnieuw, en op getrouwe (adequate) wijze, de essentie 
vann het werk present stelt (representatie); in het tweede geval gaat het 
omm een presentatie van de essentie van het werk zelf, die weliswaar om 
analysee vraagt (de partituur is zelden evident voor het begrip), maar als 
zelfonthullingg van de essentie evident en zelfidentiek is (representatie). De 
partituurr pretendeert langs beide wegen toegang te geven tot het wezen 
vann het werk, dat onvervreemdbaar samenvalt met zichzelf, los van wel-
kee historische omstandigheid dan ook.16 Het is langs deze weg dat de 
uitspraakk kan worden gedaan dat "muziek muziek [is], en meer niet,"17 

eenn uitspraak die in zijn tautologie riskeert iedere zin te verliezen, maar 
diee zich tegelijk inschrijft in de totaliteit van Gods enigmatische "Ik ben, 
diee Ik ben" (Ex 3, 14). Beide mogelijkheden blijven in laatste instantie 
hermetischh voor het begrip, alleen al omdat zij het verschil dat voor een 
dergelijkee herhaling constitutiefis, buiten beschouwing laten. 

Meerr aan de oppervlakte van de partituur (ik neem die van La Transfi-
gurationguration als voorbeeld) trekt de logica van de identiteit haar sporen in de 
rationalisatiee van het beeld van muziek. Muziek wordt voorgesteld als 
zichh afspelend in een homogene, objectieve tijd, gebaseerd op identieke 

166 Muziek wordt hier met andere woorden met een platoniserend oog bekeken: het werk is 
inn essentie een buiten-tijdruimtelijke idealiteit. Zie in dit verband "A Platonist Theory of 
Musicall  Works," in Goehr, The Imaginary Museum, 44-68, waarin deze optiek wordt bespro-
kenn aan de hand van Nicholas Wolterstorff en Jerrold Levinson. 
177 Cf. Harm Visser, "Muaiek is muziek, meer niet," in NRC Handelsblad, 22 augustus 1998. 
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teleenheden,, een meestal gekwantificeerd tempo van identieke tijdinter-

vallen.. De ruimte waarin muziek zich afspeelt (de verticale richting in de 

partituur)) wordt op eendere wijze als homogeen voorgesteld, bemeten in 

zelfldentiekee klassen van intervallen. Wat de muziek zelf betreft: deze 

staatt onder regime van octaaf-identiteiten, toonhoogte-klassen, in-

strument-typenn en dynamische graden, etc., die elk een grondige rationa-

lisatiee beogen van wat zich in de klank voordoet - althans, die aspecten 

waarr wij ons bewust van zijn. Zoals Nicholas Cook opmerkt, is in de 

gangbaree Westerse notatie immers niet alles gerationaliseerd, maar 

slechtss datgene wat in de Westerse cultuur, en op een bepaald ogenblik 

inn de geschiedenis, voor de muziek bepalend werd geacht. 

Inn het Westen rationaliseren wij de klanken van onze muzikale producties, en 
dee wijze waarop deze worden ervaren, in hoge mate. Anderzijds rationaliseren 
wijj  niet op dezelfde manier hun fysiologische, psychologische, affectieve, mo-
relee of sociale consequenties. Maar dat betekent niet dat onze muziek niet zul-
kee consequenties heeft. Het betekent eenvoudig dat wij niet de gewoonte 
hebbenn om reflectief over ze te denken. In andere culturen is het omgekeerd. 
Hett feit dat zulke culturen de perceptuele aspecten van hun muziek niet ratio-
naliseren,, betekent niet dat dergelijke aspecten in zulke culturen geen beteke-
niss hebben [...].18 

Eenn dergelijke voorstelling van muziek is noodzakelijk een vervorming, 

enn verbergt, zoals Schenker zegt, niet minder dan zij expliciet maakt. De 

partituurr mag dan een rationalisatie zijn, het blijf t de vraag waarvan het 

eenn rationalisatie is, en in het verlengde daarvan, of die rationalisatie wel 

ietss begrijpelijk maakt (hetgeen impliciet wordt aangenomen wanneer, 

bijvoorbeeldd door sommige formalisten, gesteld wordt dat er in de par-

tituurr niets voor niets staat). De partituur schept met andere woorden 

eenn beeld dat, alleen al door een beeld te zijn, vragen oproept over zijn 

eigenn legitimiteit. De grenzen van de in (en als) dit beeld opgeroepen ra-

tionalisatiess zijn het meest voelbaar waar het pretendeert een getrouwe 

weergavee te bieden van de buitenmuzikale werkelijkheid. De vogels die 

Messiaenn (zo vaak met ampele verwijzing naar de wetenschappelijke na-

Cook,, Music, Imagination and Culture, 6. 
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men,, vindplaatsen en -tijden) in zijn partituren weergeeft, zijn nauwe-
lijk ss als zodanig herkenbaar door de verregaande, separatieve rationali-
satiess van het gangbare notatiesysteem (getempereerde intervallen, ho-
mogeenn tijdsverloop, scheiding van parameters, etc.). Nicholas Cook 
wijstt in dit verband op het alternatief van de middeleeuwse neumen-notz-
ties,, die op een meer holistische wijze de geste of Gestalt van een melo-
diee weergeven.19 

Messiaenss La Transfiguration lijkt , afgaande op de partituur, een ab-
stractiee die zich aan iedere historiciteit onttrekt. Als reflectie van de idea-
liteitliteit  van de muziek als 'werk,' als een abstracte en gesloten identiteit van 
dee muziek met zichzelf, geeft de partituur de muziek de illusie van zui-
veree herhaalbaarheid. Het maakt La Transfiguration tot een supra- of trans-
historischh object, dat op iedere tijd en op iedere plaats beschikbaar is 
voorr het denken of de (religieuze) contemplatie. De muziek wordt een 
zuiverr metafysische gestalte, vergelijkbaar met het zuivere object van de 
mathematica.. Messiaen verwijst in dit verband naar het Getal als de 
hoogstee en meest bevrijde vorm van muziek, de "Orde van het Inner-
lijk ee Ritme," die hij zoals gezien in quasi-transcendente termen be-
schrijft.200 Wanneer de naam van La Transfiguration wordt uitgesproken, 
klinktt hiermee niet slechts een naam, maar de eigennaam van een unie-
ke,, onvervreemdbare, abstracte muzikale identiteit, waarover men her en 
derr meent te kunnen spreken, die tot onderwerp lijk t te kunnen worden 
gemaaktt van geschiedenissen van de muziek (inclusief die van zichzelf), 
diee in verband lijk t te kunnen worden gebracht met uitvoeringen zonder 
mett deze samen te vallen, en die tot object lijk t te kunnen worden 
gemaaktt van musicologische studies. De partituur, als tempel van het 
'werk,'' stelt de ontsluiting van een transcendent geheim in het vooruit-
zicht,, het wezen en de waarheid van het werk, dat aan gene zijde van het 
concretee in een intieme relatie verkeert met de (andere) mysteriën. Zoals 
gezegdd grenzen het formalisme en de spiritualiteit van de absolute mu-

199 Ibid., 219-21. Messiaen heeft zich weliswaar verdiept in de gregoriaanse semiologie, maar 
heeftt nimmer zijn melodische ideeën in »«M«ff-notatie gepubliceerd. Wel heeft hij zijn 
modernee partituren in termen van neumen en cbeironomie geanalyseerd. Zie hiervoor zijn 
TraiteTraite de rythme, IV, hoofdstuk I en II . 
200 Messiaen, Traite de rytbrne, I, 52. Zie boven, hoofdstuk II-5.3. 
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ziekk aan elkaar; het valt moeilijk te beslissen of het geheim dat de ene 
zoektt te doorgronden, niet in laatste instantie samenvalt met dat van de 
ander,, en vice versa. 

Eenn benadering van ha Transfiguration die deze transcendentale struc-
tuurr als vooronderstelling heeft, zoals bijvoorbeeld de gangbare herme-
neutischee interpretaties van deze muziek (c.q. dit werk zoals gereflec-
teerdd in de partituur), heeft als keerzijde dat alles wat muzikaal zou kun-
nenn worden genoemd aan muziek, in het bijzonder dat zij klinkt, weer-
klinktt en uitklinkt (en, niet in de laatste plaats, dat zij beluisterd wordt), 
buitenn beschouwing blijft . De materialiteit van muziek keert echter on-
vermijdelijk,, langs nominalistische weg, terug.21 Een rechte parallel doet 
zichh hier voor met de reeds besproken deconstructie van het teken. De 
partituurr is in semiotisch opzicht een betekenaar van het transcendente 
betekendee van het werk, dat juist door zijn noodzakelijke inscriptie is 
uitgeleverdd aan de materialiteit waaraan het pretendeert te ontkomen.22 

Dee partituur geeft toegang tot de algemeenheid van een kunstwerk, het 
werkk waar her en der over gesproken wordt, dat te openen lijk t voor een 
interpretatiee of analyse, etc. Al deze particuliere voorkomens van het 
algemenee muziekwerk zijn in hun mogelijkheid echter afhankelijk van 
eenn of andere vorm van uit-voering (uit de algemene gedaante), die 
onvermijdelijkk singulier zal zijn. Tot een dergelijke uitvoering kan niet 
alleenn iedere instrumentale of vocale executie van het werk worden 
gerekend,, maar ook iedere lezing van de partituur, in stilte, wellicht zelfs 
zonderr audition inférieure. De partituur maakt het mogelijk het werk te 
delenn met elkaar, samen te zijn met hetzelfde, maar zij kan als zodanig 
pass bestaan in (en door) de lezing, die haar uit haar algemene gedaante 
voert,, naar de crypte van de singulariteit. Deze uitvoering is niet een toe-
valligee gebeurtenis die de partituur nu en dan zou kunnen overkomen 
(eenn gebeurtenis in de tijd), maar bepaalt de mogelijkheid van haar be-

211 Zie voor de bespreking van een nominalistische kijk op het muziekwerk de bespreking 
vann Nelson Goodman in Goehr, The Imaginary Museum, 13-43. 
222 Voor het merendeel zijn deze alinea en de volgende ondeend aan mijn doctoraalscriptie, 
HetHet ritme van de partituur: Messiaen, Derrida en bet au-dela van Livre d'orgue (Universiteit van 
Amsterdam,, 1996). 
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staann als 2odanig. De partituur is immers slechts in (of doorheen) de uit-
voeringg een partituur. 

Dee idealiteit die de partituur een uitvoerder te spelen geeft, is bij nade-
ree beschouwing dus noodzakelijk onspeelbaar. Het beeld dat hierdoor 
ontstaatt vraagt om een beschrijving in deconstructieve termen. De parti-
tuurr (letterlijk verdeling of incisie)23 schrijft onderscheidingen en delin-
genn voor (rationalisaties van de muziek), die, door hun noodzakelijke in-
scriptiee in hun singuliere contexten, noch in hun totale aantal, noch in 
hunn onderlinge verschil eenvoudig of helder te begrenzen zijn. De de-
lingg (de partitie) is doortrokken van een zekere waanzin, die uitgelegd kan 
wordenn (voor zover waanzin binnen het domein van begrip en betekenis 
kann worden gehaald) als het uit zichzelf gevoerd zijn, het niet-samenval-
lenn met zichzelf, of het verlies van zichzelf, welke tot het wezen gere-
kendd moeten worden van de betekenis en het bestaan van de partituur. 
Dee partituur schrijft dus voor (prescriptie) wat niet gespeeld kan worden, 
watt teloor gaat zodra het aan uitvoering (lezing etc.) ten prooi valt (zon-
derr welke zij echter onmogelijk is), en schept daardoor een onmogelijke 
verwachting.. De partituur profeteert een onmogelijke muziek, een ge-
heimm dat altijd onontcijferbaar zal blijven, dat altijd toe-komstig is, zon-
derr mogelijkheid van aankomst (in volle aanwezigheid). De partituur in 
diee zin, blijf t altijd de partituur. Zij geeft zich nimmer, zij voltooit zich in 
geenn enkel moment: nu niet, en ook niet later. Wat de partituur te spelen 
geeft,, blijf t altijd achter, als niet-gegeven, als restante, als belofte. Zij be-
looft,, en geeft een invulling aan die belofte: zij beschrijft {descriptie) wat 
toe-komstigg is, maar onduidelijk blijf t of en wanneer deze toekomst reali-
teitt wordt. In zekere zin zou gezegd kunnen worden, dat zij een onmo-
gelijkee descriptie geeft (van een onmogelijkheid), namelijk van een ge-
beurteniss die zich nimmer binnen de coördinaten van het 'of en 'wan-
neer'' laat plaatsen. De partituur luidt als tekst (in deconstructieve zin) 

233 Cf. het lemma "score," in Stanley Sadie and John Tyrrell (eds.), The New Grove Dictionary 
ofof Music and Musicians (London - New York: Macmillan, 2001): "Het gebruik van het woord 
scorescore (Oud Noors skor, Oud Eng. scoru: 'incisie1) is afgeleid van de act van het markeren, 
teneindee maten te vormen, van vertikale lijnen door een of meer notenbalken. Dit proces 
werdd oorspronkelijk in het Latijn beschreven als partin of cancellare, vanwaar de term 
partiturapartitura canceilata (afgekortpartitura), een in compartimenten {cancelii) verdeelde partituur." 
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steedss het einde in van de metafysische pretenties van zijn realistische, 
formalistischee of conceptuele lectuur. 

Jean-Lucc Marion heeft - in minder deconstructieve termen, maar met 
eenn vergelijkbaar 'postmodern' momentum - de reductie van het feno-
meenn tot het metafysische en wetenschappelijke bekritiseerd. Marion 
spreektt slechts bij uitzondering over specifiek muzikale fenomenen. Zijn 
fenomenologischee analyse van de genoemde reducties van het fenomeen 
raaktt echter ook de eerder beschreven reducties van muziek, en maakt 
dezee processen inzichtelijk. In Etant donné richt Marion zich in hoofd-
zaakk op de idealistische traditie in de filosofie, "van Plato tot Descartes, 
vann Kant tot Husserl."24 Deze denkers zien, aldus Marion, het fenomeen 
slechtss onder twee van de drie "oorspronkelijke figuren van de fenome-
naliteit,""  te weten die van het "aan intuïtie arme fenomeen \phénomène 
pauvrepauvre d'intuition]" en die van het "fenomeen van het gemene recht \phéno-
mmemme du droit comtnun]" In de derde figuur, het "intuïtie-verzadigde feno-
meen""  ziet hij zijn alternatief; maar daarover later meer.25 

Watt verstaat hij onder deze geprivilegieerde figuren? Marion relateert 
zee alle drie aan de dualiteit van intentie en intuïtie (significatie/vervul-
ling,, noesis/noëma, etc), waaraan het fenomeen in de metafysica van 
Kantt en de fenomenologie van Husserl (de twee die hij in het bijzonder 
bespreekt)) is onderworpen. Husserl streeft naar een "terugkeer naar de 
dingenn zelf' en meent deze te kunnen vinden in de hoogste manifestatie 
vann de fenomenaliteit, zijnde, aldus Marion, "de volmaakte adequatie 
tussenn deze twee termen [het verschijnen en het verschijnende, svm], 
wanneerr het subjectieve verschijnen overeenkomt met het objectief 
verschijnende."26 6 

Husserll  slaagt er volgens Marion echter niet in deze fenomenaliteit te 
denken,, omdat bij Husserl "de intuïtie (bijna) altijd (gedeeltelijk) tekort 
schiett ten opzichte van de intentie [...]. Anders gezegd, de intentie en de 

244 Jean-Luc Marion, Etant donné: Essai d'une phénoménologie de la donation (Paris: PUF, 1998), 

273. . 
255 Ibid., 309-17. Marion, De sunrn% 133-34. Zie verder het volgende hoofdstuk (III-ll) . 
266 Marion, Etant donné, 266. Marion verwijst hier naar Husserls gebruik van de termen das 
ErscheinenErscheinen selbst en das Erscheinende, in Die Idee der Pbdnomenologie en in de Logische Vntersuchun-
gen. gen. 
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significatiee gaan de intuïtie en de vervulling [remplissement\ te boven."27 

Hett is dan ook niet verrassend, aldus Marion, dat Husserl de adequatie 

slechtss binnen de mathematica en de logica kan denken, "precies omdat 

zijj  zich slechts betrekken op een ideaal object - dat wil zeggen, strikt ge-

nomen,, een object dat zich nauwelijks hoeft te geven om volmaakt te 

verschijnenn [...]."28 Marion noemt hier de formele intuïtie van de mathe-

matischee ruimte, de categoriale intuïtie van de logische entiteiten en het 

volstrektee ontbreken van intuïtie in de lege tautologie. "De adequatie 

wordtt hier gemakkelijk tot stand gebracht, omdat het gaat om fenome-

nenn die geringe of geen intuïtieve eisen stellen."29 De (overigens ook bij 

Kantt gevonden) beslissing om de intentie te laten prevaleren boven de in-

tuïtie,, weerhoudt de fenomenologie er volgens Marion van haar beoog-

dee terugkeer naar de dingen zelfwaar te maken. Want 

[hjett spreekt niet vanzelf dat deze marginale armoede kan dienen als paradig-
mama voor de fenomenaliteit als geheel, noch dat de zekerheid die zij garandeert 
dee prijs waard is die voor haar wordt betaald. Aan geheel de fenomenaliteit 
hett wezenlijk marginale geval van aan intuïtie arme, of zelfs ontbrekende, 
fenomenenn ten voorbeeld stellen, belet de toegang tot f...] de zijnden van de 
natuur,, het levende in het algemeen, het gebeuren van de geschiedenis, het 
gelaatt van de ander in het bijzonder, etc. Deze keuze volgend, kan in feite 
geenn enkele van de werkelijke fenomenen waar wij dagelijkse en noodzakelijke 
omgangg mee hebben, adequaat worden geanalyseerd [...]. Aldus bevestigt de 
metafysicaa haar nihilisme, door een voorbeeld te nemen aan het paradigma 
vann fenomenen die niet of nauwelijks verschijnen [..-].30 

Marionn noemt ze weliswaar niet, maar tot dergelijke fenomenen beho-

renn ook de abstracte muzikale 'werken,' die in hun absolute, geformali-

seerdee en tautologische gestalte (conform de logica van het "muziek is 

muziek")) het voorkeursobject zijn van musicologische en muziektheore-

tischetische analyses. Ook deze worden immers gedacht als een boven de 

concretee fenomenaliteit verheven gestalte die in hun idealiteit het wezen 

277 Ibid., 268. 
288 Ibid, 268-69. 
299 Ibid. 
300 Ibid, 274. 
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vertegenwoordigenn van de mu2iek - met achterlating van alles wat daar-
inn historisch, zintuiglijk, lokaal of irrationeel is. En ook zij leggen hun 
normm op aan een muzikale rijkheid aan verschijnselen die juist het te-
gendeell  is van de 'povere' idealiteit van het phénomène pauvre?x 

Marionn geeft nog een tweede "oorspronkelijke figuur" van de feno-
menaliteit,, waarvoor in wezen dezelfde kritiek geldt: het "fenomeen van 
hett gemene recht." Het gaat hierbij om het object van de wetenschap 
(fysicaa en natuurwetenschappen) en vooral om het technische product 
vann de industrie, waarover later meer. In beide gevallen wordt de rol van 
dee intuïtie geminimaliseerd ten gunste van de intentie en het concept. 

Tott het gemene fenomeen behoren [...] de objecten van de fysica en de na-

tuurwetenschappen.. Het gaat, in al deze gevallen, om het vestigen van de ob-

jectievee zekerheid van een maximum aan concepten (significaties, theorieën, 

311 Messiaens bewering dat componisten meer van de tijd weten dan de filosofen 
("[ZJonderr musici zou de rijd minder goed begrepen zijn. Filosofen zijn minder ver 
gevorderdd op dit gebied. Maar wij, musici, bezitten het grote vermogen om de tijd in stuk-
kenn te hakken en om hem achterstevoren te laten lopen." In Samuel, Permanences, 43) kan 
begrepenn worden tegen de achtergrond van Marions kritiek op de filosofische reductie van 
hett historische fenomeen (of het fenomeen van de tijd) tot een phénomène pauvrt of commun. 
Componistenn hebben niet enkel te maken met de rijd als abstract fenomeen voor het 
denkenn of als gegeven van de klok, maar met het concrete, complexe, paradoxale 
fenomeenn van de muzikaal-historische tijd. 
Overigenss geeft Descartes, die door Marion vaak wordt genoemd en die mede bekend 
staatt om zijn muziektraktaatje Musica compendium (1618), geen uitsluitend naar het mathe-
matischee gedreven beeld geeft van muziek. Hoewel zijn benadering van muziek overwe-
gendd mathematisch is, verschilt deze door zijn empirische en praktische oriëntatie van de 
speculatieve,, pythagoreïsche traditie die hem op dit punt voorafging. Cf. Brigitte van Wy-
meersch,, Descartes et I'evolution de Nsthétique musicale (Sprimont: Mardaga, 1999), 165-67. Ook 
uitt Descates' correspondentie met Mersenne blijkt overigens dat het zinnelijke in zijn den-
kenn over muziek geen louter negatieve rol speelt. Zo verdedigt hij de gedachte dat de 
kwartt aangenamer kan zijn voor het gehoor dan de grote terts, door hun zinnelijke effec-
tenn met kennelijk genoegen te vergelijken met respectievelijk olijven en suiker "Men kan 
[...]]  zonder meer kan beweren dat de kwart meer beter accordeert dan de grote terts, hoe-
well  zij voor de gewone man minder aangenaam is dan deze, zoals suiker [ia casse] veel zoe-
terr is dan olijven, maar naar onze smaak toch niet zo aangenaam." Descartes, in een brief 
aann Mersenne gedateerd oktober 1631, in Charles Adam et Paul Tannery (eds.), (Euvrts de 
Descartes,Descartes, Correspondance, I (Paris: Cerf, 1897), 223; cf. 126, 227. Met dank aan Albert van 
derr Schoot die mij op deze passages opmerkzaam maakte. 
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etc.)) op grond van een minimum aan intuïtie {sense data, experiment-protocol-
len,, statistische gegevens, etc.). De 'materie,' opgevat als de verstoring die de 
hylèhylè met zich meebrengt, moet worden geëlimineerd, of op zijn minst gere-
duceerd:: de natuurwet is slechts waar op de verstoringen na, dat wil zeggen, 
slechtss zichzelf corrigerend teneinde de factoren die haar ondermijnen te 
integreren,, slechts door ook datgene te calculeren wat zich aan haar calculatie 
onttrekt.32 2 

Dee muziekwetenschappelijke variant van Marions phénornène de droit com-

munmun is te vinden in die disciplines van de Musikwissenschaft, die zich voor 

hunn methode, technieken en objectieven beroepen op de natuurweten-

schappen:: volgens het systeem van Guido Adler zijn dat het onderzoek 

naarr de muzikale basiselementen harmonie, ritme en melodie, de es-

thetiekk van de toonkunst, de muziekpedagogiek en de vergelijkende mu-

ziekwetenschapp (het zij opgemerkt dat de 'linkerzijde' van zijn systeem, 

dee historische muziekwetenschap, zich betrekt op het onderzoek naar 

dee werken)?2' In modernere termen gaat het om de natuurwetenschappe-

lij kk geïnspireerde benaderingen van muziek: de akoestiek, de muziekpsy-

chologie,, en de analyse van genoteerde (getranscribeerde, getranslite-

reerde,, etc.) muziek met aan de kwantitatieve wetenschappen ontleende 

methoden,, zoals het werken met modellen (cf. Baroni & Jacoboni, 

Lerdahll  & Jackendorff) en ^/-theorieën (cf. Milto n Babbitt, Alan Forte). 

Dee kritiek die vanuit fenomenologisch standpunt op deze benaderingen 

kann worden geformuleerd, is dat zij, analoog aan wat Marion zegt, mu-

ziekk voorstellen als een zaak van de intentie (significatie, theorie, con-

cept,, noësis, e tc ), daarbij het materiële {hyletische), singuliere, historische, 

meerduidige,, kortom haar para-doxale, tegen-schijnlijke (tegen-represen-

tatieve)) aspecten marginaliserend. En deze, zo zal opnieuw blijken, zijn 

juistt onmisbaar wanneer het gaat om een begrip van Messiaens ébiouisse-

322 Marion, Etant donné, 311-12. 
333 Het model van Adler, geformuleerd in 1885, geldt als de "geboorteakte" van de muziek-
wetenschapp en is nog altijd van grote invloed op het zelfbeeld van deze discipline. Een 
reproductiee van het model, met een discussie over zijn actualiteit kan worden gevonden in 
Markk Delaere, "Over het nut en nadeel van de muziektheorie voor de muziekanalyse," in 
TijdschriftTijdschrift voor Muziektheorie, jaargang 4 nummer 3 (november 1999), 217-221. 
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ment.ment.3434 Het denken over muziek als een wetenschappelijk object onttrekt 
muziekk in feite aan de analyse (met name waar het gaat om een zo op 
klankk en effect, op 'bijzaken' gerichte muziek als die van Messiaen). 
Voorr zover zij hun uitspraken relateren aan muzikale objecten, werken 
enn partituren, betrekken de systematische en de historische muziekwe-
tenschappenn zich op representaties van muziek die de alteriteit en (feno-
menologische)) transcendentie van muziek geen recht doen, met andere 
woorden:: op musicologische (en muziektheoretische) idolen. De vraag is 
nuu of deze idolatrie in de analyse van muziek kan (en moet) worden ver-
meden. . 

9.22 Indicaties en scrupules 

Indienn de traditionele musicologische manieren om muziek te benade-
ren,, door hun rationalisatie van muziek, het muzikale aan het denken 
(en,, zoals 2al blijken, ook het luisteren) onttrekken, hoe kan dit muzika-
lee dan wel recht worden gedaan? Deze vraag raakt aan de meer algeme-
nee vraag naar de ethiek van het denken van (en over) het fenomeen. 
Marionss kritiek op de wetenschappelijk objectificatie is in wezen een 
kritiekk op de toeèigening van het fenomeen door het denken, een reduc-
tiee van het andere, het 'buiten,' tot de syntheses van het denkende Ik 
(hett cogito van Descartes, het transcendentaal subject van Kant, het Ik 
vann Husserl).35 Er is, om met Husserl te spreken, een "terug naar de 

344 Er zij aan herinnerd dat Kant in zijn esthetica precies die aspecten terzijde schuift die 
toegangg geven tot Messiaens denken: klank en kleur (cf. het voor ébiouissement cruciale 
fenomeenn van son-couleur). Een op Kants esthetica gebaseerde (e.g. formalistische of analy-
tische)) benadering van Messiaen ligt alleen al om die reden niet voor de hand. Cf. 
Immanuell  Kant, Kritik der Urteilskrafi (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1990), 65. 
355 Hij staat daarin niet alleen. Soortgelijke kritiek kwam reeds ter sprake bij Lyotard, en in 
overeenkomstigee zin grijpt Jean-Luc Nancy achter of vóór de representatie om "de 
geboortee tot aanwezigheid" op het spoor te komen. Cf. Jean-Luc Nancy, The Birth to 
PresencePresence (Stanford: Stanford University Press, 1993), 4: "Vóór elke representationele greep, 
vóórr een bewustzijn en zijn subject, vóór wetenschap, en theologie, en filosofie, is er dat: 
hett dat van, precies, er is." Ook de naam van Maurice Merleau-Ponty mag in dit verband 
niett onvermeld blijven. Zie voor 'de destructie van de representatje' in diens werk Jenny 
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dingenn zelf [3» den Sachen se/bst\" nodig - niet alleen om muziek recht te 
doen,, maar ook om, uitgaande van Lyotards analyse van de "toon van 
hett absolute" als een singuliere "toon," de figuur van een religieuze 
"doorbraak""  in Messiaens muziek op het spoor te komen.36 Beide vra-
genn leiden voorbij de representatie, naar het 'gene zijde van de represen-
tatie,'' en het is dan ook de vraag of (en op welke wijze) dit 'gene zijde' 
kann worden gehoord, gedacht en beschreven. Ten aanzien van muziek 
zijnn pogingen daartoe reeds ondernomen door auteurs uit de Franse 
post-heideggeriaansee traditie, zoals met name door Peter Szendy, Marie-
Louisee Mallet, Francois Nicholas en, in iets mindere mate, door 
Philippee Lacoue-Labarthe.37 Enkele teksten van deze auteurs gaan, zij 
hett vaak terzijde, ook in op het probleem van de 'religieuze muziek,' 
zoalss Mallets "La musique et Ie Nom," dat reeds ter sprake kwam. De 
aandachtt voor het probleem van de religieuze muziek blijf t echter over-
wegendd marginaal en zonder (expliciete) discussie met de theologie, 
haarr thema's, methoden en/of concepten. Dat dit echter niet hoeft te 
betekenenn dat zij zich buiten het theologische denken ophouden, wordt 
betoogdd door Hent de Vries. Over diens opmerkelijke lectuur van 
Heidegger,, en de betekenis daarvan voor het geschetste probleem van 
dee benadering van muziek, gaat het hieronder. 

Gezochtt naar wegen tot het muzikale fenomeen, dringt zich echter 
eerstt de parallel op met de wegen (en de sluip- en omwegen) van de 
theologie.. Indien dit fenomeen niet langs katafatische (positieve, beves-
tigende)) weg, via eminentiay bereikbaar is, kan (c.q. moet) zij dan niet wor-

Slatman,, ^'expression au-deld de la representation: Sur /aisthêsis et festhétique che  ̂Merleau-Ponty 
(Dissertatie,, Universiteit van Amsterdam, 2001). 
366 Cf. Edmund Husserl, Ideen I, §19. 
377 Peter Szendy, Musica practica: Arrangements et phonographies de Monteverdi a James Brown (Paris 
-- Montreal: L'Harmattan, 1997). Marie-Louise Mallet, "La musique et le Nom," in L<? 
passagepassage des frontières: Autour du travail de Jacques Derrida (Paris: Galilee, 1994), en 
"Hétéronomies,""  in La Loi Musicale (Lille: Les Cahiers de Philosophic), numero 20, 
printempss 1996. Francis Nicholas, La singularity Schoenberg (Paris - Montreal: L'Harmattan, 
1997).. Philippe Lacoue-Labarthe, Musicaficta (figures de Wagner) (Paris: Bourgois, 1991). Het 
iss wellicht goed om te constateren dat het hier, op Peter Szendy na, steeds gaat om auteurs 
diee zich vanuit een andere achtergrond dan de muziekwetenschap bezig houden met mu-
ziek. . 
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denn benaderd langs negatieve weg, via negationist7  ̂ Het gebruik van de 
methodenn van de theologische apofase ligt voor de hand, indien volge-
houdenn moet worden dat muziek zich verzet tegen de reductie tot de 
besprokenn positieve categorieën van de musicologie. De vraag is hoe een 
dergelijkee apofatische musicologie er uit zou moeten zien, en of zij in de 
eerstee plaats mogelijk is. Kan het singuliere, zoals Lyotards "timbre" en 
"nuance,""  die zich aan iedere synthese van de geest onttrekken, worden 
uitgedruktt in zuiver ontkennende termen? Mallet stelt zich deze vraag in 
haarr betoog over muziek en de Naam, en komt daarbij terug op de vraag 
diee Augustinus aan de leerling laat stellen: waar is muziek? Van de vijf 
plaatsenn die Augustinus noemt (de vijf numeri), en die volgens Mallet 
"tegelijkk onderscheiden en onafscheidelijk" zijn, lijk t het geheugen een 
geprivilegieerdee positie in te nemen.39 Is daar de muziek één en aan-
wezig?? Mallet toont aan de hand van een lectuur van de Belijdenissen dat 
ditt niet zonder meer kan worden gesteld. Ook het geheugen is versplin-
terd,, "verdeelt zich tussen het vasthouden van het verleden en de ver-
wachtingg van hetgeen komt, deelt, verdeling \partition] zonder middeling 
enn zonder eind." "Het geheugen houdt slechts vast door los te laten wat 
hett vasthoudt, door het 'te laten vallen,' om te verwachten wat komt 
[...].""  En dit moet op zijn beurt weer worden losgelaten, etcetera, zodat 
vann de aanwezigheid van muziek, ook in het geheugen, slechts een 
enigma,, een "ruïne," overblijft, zonder welke zij anderzijds niet zou kun-
nenn bestaan: "Er bestaat slechts muziek in de permanente imminentie 
vann de dood, die zelf de voorwaarde is van haar voortgang [marche]." 
Watt rest is een verscheurde en verscheurende muziek: "Komend uit een 
plekplek ponder plek, plaatshebbend maar men weet niet waar, en passant, zal 
eenn gebeurtenis hebben plaatsgevonden, uniek, meervoudig, die iedereen op 
zijnn eigen manier zal hebben ontvangen, die niet zal terugkeren (zelfs 
niett wanneer men hem op schijf zet). Wat blijft  ervan over? Niets dat 
lokaliseerbaarr of definieerbaar is, maar 'niet niks,' een 'spoor.' 'Niet niks. 

Ziee voor een beschrijving van de via tminmtia hoofdstuk I-2.3.b hierboven. 
Mallet,, "La musique et Ie Nom," 517-18. 
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Maarr dit niet niks presenteert zich nimmer, het is niet iets dat bestaat en 
verschijnt.. Het wordt door geen enkele ontologie gedomineerd.'"40 

Muziekk is volgens Mallet een echo, "dat wil zeggen, resonantie en dus 
repetitie,, divisie, versplintering, alteriteit, afstand, spatiëring, verdeling 
vann stemmen, verwijzing zonder einde, 'polyfonie,' verschil, 'différance,' 
'zuiverr differentiële vibratie,' tot aan de slotcadens van het meest vol-
maaktee akkoord."41 Hoe, zo vraagt zij zich dan ook af, te spreken over 
eenn dergelijke muziek (als voorbeeld neemt zij het derde deel van Mes-
siaenss Quatuorpour la fin du Temps, de clarinet-solo "Abime des oiseaux")? 
"Enn ook, 'Hoe niet te spreken [Comment ne pas par/er]'? [...] Wat te doen om 
niett te spreken, om niet te spreken over een muziek, aangezien men er, 
hoee dan ook, alleen maar slecht over kan spreken? Met andere woorden, 
waaromm spreken, waarom niet eenvoudig zwijgen? Wellicht [...] omdat 
hett niet 'eenvoudig' is, en omdat een zeker moeten, en ook een 'belofte,' 
onss ertoe 'verplichten'...."42 Op het eerste gezicht lijk t muziek zelf het 
antwoordd te geven op de vraag hoe zij kan worden benaderd, namelijk 
langss de via negationis. Zij weerspiegelt immers de ontlediging van het 
sprekenn ("[kjenose du discours") die de apofase kenmerkt, en wekt daar-
doorr de suggestie dat zij zelf toegankelijk is door middel van deze keno-
tischee procedures. Muziek kan, zo lijk t de suggestie, in haar hoedanig-
heidd van een apofatisch 'spreken' ^^"het beste worden benaderd door 
middell  van een apofatisch spreken.43 Mallet wijst deze gelijkenis van de 

400 Ibid., 519. Mallet citeert hier Derrick, "Ce qui reste a force de musique," in Psyche: Inven-
tionstions de f autre (Paris: Galilée, 1987), 102-03. 
411 Ibid., 519. 
422 Ibid., 516. Mallet verwijst hier naar Derrida, "Comment ne pas parier," in Psyche. De 
thematiekk van de belofte en van de onmogelijkheid om te zwijgen wordt aldaar door 
Derridaa uitgewerkt in een discussie met het apofische denken van pseudo-Dionysius. Wat 
dee precieze relatie is tussen enerzijds deze belofte (die, zoals Derrida zegt, "ouder is dan ik 
benn of dan wij zijn") en aporetische onmogelijkheid (i.e. de onmogelijkheid om te zwijgen 
overr datgene wat boven de taal uit gaat), en anderzijds muziek en onze verhouding tot 
muziek,, wordt door Mallet niet geheel duidelijk gemaakt. 
433 Cf. de reeds in hoofdstuk II-8.1 geciteerde passage uit Mallet, ibid., 524-25: "Muziek zegt 
'niets,'' benoemt niets noch niemand, zelfs niet haar auteur, zegt noch Wat, noch Wie. 
Wellichtt probeert zij iets anders dan iets te zeggen. Moet men daaruit concluderen dat zij dat 
genee zijde van het wezen probeert te zeggen, dat gene zijde van het Zijn, die God zonder 
naamm probeert te noemen, en dat zij dus lijk t op de negatieve theologie? Of moet men 
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hand,, omdat muziek, net als deconstructie, iedere laatste, hoogste en uit-
eindelijkee bepaling zou opschorten. Door haar gelijkenis met decon-
structiee zou muziek volgens Mallet eerder in deconstructieve termen 
moetenn worden beschreven (zij lijk t zelfs te willen beweren dat muziek 
bijj  uitstek deconstructie is, en vice versa, dat het werk van Derrida neigt 
naarr muziek).44 Dit lijk t echter nauwelijks een alternatief voor de spiege-
lingg met de apofase, omdat beide wegen recht in de armen leiden van de 
overbepaaldheidd (en de bijbehorende demonische cloture) van het tauto-
logischee spreken (het formalistische 'muziek is muziek' lijk t hier immers 
eenvoudigg te worden vervangen door de nieuwe tautologie 'muziek is 
deconstructie1). . 

Err dient met andere woorden een weg te worden gevonden die de 
verklarendee herhaling van muziek verenigt met een heterologisch res-
pectt (een scrupule of religio)45 voor haar onderscheidenheid, haar unici-
teitt en eenmaligheid (singulariteit). Een opening naar een dergelijke weg 
kann naar mijn idee gevonden worden in Philosophy and the Turn to religion. 
Dee Vries spreekt hierin niet zozeer over muziek, alswel over de fenome-
menn van de religie en (via deze) die van het 'historische.'46 Het gaat er, 
naastt overigens zeer veel andere zaken, om de vraag op welke wijze toe-
gangg kan worden verkregen tot het fenomeen, zonder dit te reduceren 

proberenn dit iets anders dan iets anders te denken, en ook datgene wat de naam van God kan 
noemen?" " 
444 Cf. ibid., resp. 528 en 515. 
455 Jacques Derrida, "Foi et Savoir: Les Deux Sources de la 'religion' aux limites de la simple 
raison,""  in La Religion, Jacques Derrida et Gianni Vattdmo, eds. (Paris: Seuil, 1996), door 
Hermann Note en J.M.M. de Valk vertaald als "Geloof en weten," in God en de godsdienst: 
GesprekkenGesprekken op Capri (Kampen - Kapellen: Kok Agora/Pelckmans, 1997), 48. 
466 Hent de Vries, "Formal Indications," in Philosophy and the Turn to Religion (Baltimore -
London:: The Johns Hopkins University Press, 1999), 158-243. Het is uitdrukkelijk niet 
mijnn intentie om met deze bespreking in te gaan op de bij De Vries gevoerde, zeer 
gecompliceerdee discussie met betrekking tot Heidegger en de theologie. Het gaat mij om 
eenn belichting van het (in mijn ogen analoge) probleem van de benadering van het 
fenomeenn van de muziek, alsmede de ethiek van deze benadering, vanuit de mogelijkheden 
diee in dit verband (zij het meer in filosofische en/of theologische zin) door De Vries, aan 
dee hand van onder anderen Heidegger en Paulus van Tarsus, worden gedacht. Ik laat mij 
doorr bepaalde van deze mogelijkheden inspireren omdat deze, zo beweer ik in het 
volgende,, bruikbaar zijn bij (het denken over) de beschrijving van muzikale verschijnselen. 
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tott de categorieën van de empirische wetenschappen (de theologie met 

name),, tot de formele principes van de logica of tot "theologische pre-

conceptiess van het Zijn en de menselijke existentie."47 In zijn Hinleitung 

inin die Phanomenologie der Religion tracht Heidegger door middel van een fe-

nomenologischh begrip, of minder nog, een "aanleiding" tot een dergelijk 

begripp in de vorm van een "voorlopig begrip" (een Vorverstandnis), een 

dergelijke,, "nieuwe" toegang tot het Nieuwe Testament vrij te maken.48 

Zij nn lectuur richt zich daarbij in hoofdzaak op Paulus' brieven aan de 

Galatenn en de Tessalonicenzen. Hoe gaat hij precies te werk? De Vries 

beschrijftt de bijzonderheid van Heideggers manier van werken: 

Vanaff  het allereerste begin geeft Heidegger zijn inzicht in de sleuteltermen, 
frasenn en verzen van de bijbeltekst een heel bijzondere status. Zij zijn niet zo-
zeerr stellingen (Sdt%è) met betrekking tot feiten die in principe (empirisch, his-
torisch,, exegetisch, dogmatisch) kunnen worden getoetst of bevestigd of ge-
rechtvaardigd.. In plaats daarvan suggereert hij aan te vangen met preconcep-
tiesties die de rol spelen van louter provisionele, om niet te zeggen arbitraire, 
middelen,, die niet zozeer het betreffende fenomeen vatten, alswel er toegang 
toee verschaffen.49 

Dergelijkee bijzondere preconcepties, die het fenomeen weliswaar aan-

duiden,, maar er tegelijk afstand van houden en er vreemd aan blijven, 

noemtt Heidegger "formele indicaties \formale An^eigen]."50 De formele 

indicatiee wordt gedacht als een fenomenologische procedure die vooraf 

gaatt aan de categorieën van de theologie, en die wordt geacht ze vanuit 

dezee positie te kunnen bekritiseren en corrigeren.51 Haar funktie kan 

477 Ibid., 172. 
4949 Martin Heidegger, Einleitung in die Phanomenologie der Religion, in Gesamtausgabe, bd 60: 
PhanomenologiePhanomenologie des Religösen Lebens (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1995), 3-159. 
499 De Vries, "Formal Indications," 182. 
500 De notie van formele indicatie ontleent Heidegger aan Husserl, echter niet zonder het 
uitt de husserliaanse context van de analyse van theoretische handelingen te lichten. Zie 
ibid.,, 206. 
511 Er kan volgens De Vries zelfs worden gesteld dat de formele indicatie zelf bij Heidegger 
aann de fenomenologie en het fenomeen vooraf gaat. De Vries: "De procedure van formele 
indicatiee geeft toegang tot - of onthult de betekenis zelf van - de fenomenologie en van het 
fenomeen,, in plaats van andersom. [...] Strikt genomen behoort de formele indicatie nog 

256 6 

file:///formale


Hoofdstukk 9 

wordenn vergeleken met die van de kruisgewijze doorstreping {kreusgveise 
Durchstreicbung),Durchstreicbung), die waarschuwt dat het betreffende fenomeen, 20 niet 
langss de via negatïonïs of via eminentia, dan toch "met zoveel mogelijk om-
zichtigheidd en correcties" moet worden geëvoceerd.52 "[Tjn de procedu-
ree van formele indicatie en in die van de kruisgewijze doorstreping 
wordtt het fenomeen een zekere vrijheid verleend, opdat zijn explicatie 
niett reeds vooraf (en voortijdig) ontisch, ontologisch, theologisch, axio-
logischh of anderszins wordt beslist."53 De formele indicatie is op metho-
dologischh niveau verwant aan de eidetische en transcendentale reducties 
vann de fenomenologie, en vormt "het centrale methodologische sup-
plementt bij iedere fenomenologie die haar naam waardig is." Als sup-
plementt is zij echter bedoeld om te ontkomen aan een bepaalde "theo-
retischee Einstellung" die het de fenomenologie volgens Heidegger ver-
hindertt om het fenomeen van de religie, en, zoals De Vries het formu-
leert,, "het kernfenomeen van het historische, de ervaring van het feitelijke 
leven,, zijn flux, zijn temporaüteit [...]," te waarderen.54 

Dee formale indicatie blijkt haar pretenties echter niet geheel te kunnen 
waarmaken;; het bevrijdt het fenomeen niet volledig van alle pre-
concepties.. Er lijk t met andere woorden slechts een formele indicatie 
mogelijkk van de formele indicatie.55 In dit tekort ligt volgens De Vries 

niett tot de fenomenologie en [...] het maakt zelf geen deel uit van de orde van de fenome-
naliteit,, tot welke het louter de via regia is." Ibid., 210-11. 
522 Ibid., 209. . 
533 Ibid., 209-10. 
544 Ibid., 211-12, waar dit verkort als volgt wordt uitgelegd: "Door zich aldus te distantiëren 
vann de onto-theoretische vooronderstellingen van de klassiek-transcendentale fenomeno-
logie,, geeft Heidegger een verregaande herinterpretatie van de betekenis van de husserl-
iaansee eidetische reductie, die in zijn ogen nimmer voorbij haar vermogen reikt om het feno-
meenn zwevend te houden {in der Schwbe). Hij transformeert echter ook het fenomenolo-
gischh begrip van de transcendentale reductie. Want in Heideggers ogen houdt de fenome-
nologischee blik niet stil bij het intentionele bewustzijn, voor zover deze laatste nog wordt 
gedachtt in termen van de bepaalde regio (want Husserl natuurlijk categorisch zou ont-
kennen).""  Ook zou Heidegger, aldus De Vries, door het hanteren van de term An^eige, een 
strategischee positie hebben willen innemen ten aanzien van Husserls problematische on-
derscheidd tussen An^eicben en Be^eichnung. Dit alles valt echter buiten het bestek van het 
huidigee onderzoek. 
555 Ibid., 215. 
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echterr juist haar succes - en bovendien haar religieuze, specifiek paulijns-

christelijke,, betekenis. De formele indicatie, die Heidegger als via regia wil 

hanterenn naar het fenomeen van de religie, en waar hij haar als fenome-

nologischee procedure strikt onderscheiden van wil houden, kan worden 

beschrevenn als een theologeem, of althans als een niet of nauwelijks uit 

hett paulij nse denken los te maken figuur. De figuur waar het hier voor-

namelijkk om gaat is die van het 'als ware het niet' (Gr. boos mê), dat bij 

Pauluss een specifiek christelijke ervaring van het feitelijke leven aan-

duidt: : 

Di tt bedoel ik, broeders: de tijd is kort. Ten slotte, laten zij, die een vrouw 
hebben,, zijn als zonder vrouw; die wenen, als weenden zij niet; die blijde zijn, 
alss waren zij niet blijde; die kopen, als zouden zij er niets van behouden; die 
vann de wereld gebruik maken, als zouden zij haar niet ten einde toe gebruiken. 
Wantt het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen. (1 Kor 7, 29) 

Dee ervaring waar het hier om gaat is die van een houding of dispositie 

"diee [...] vreemd blijf t aan iedere mogelijke psychologische, antropolo-

gische,, historische, epistemologische en axiologische karakterisering; 

eenn die zich bovendien overal en nergens kan manifesteren, die overal 

thuiss is - en daarom nergens thuis - en die ten slotte, in deze wereld [...] 

is,, maar niet van deze wereld, of anders gesteld, in deze wereld maar 

hooshoos mè [als ware het niet, svm]."56 Deze dispositie hangt samen met de 

eschatologischee temporaliteit die bij Paulus wordt uitgedrukt in de con-

ceptt kairosy de eschatologisch vervulde tijd of tijden, en parousia, de aan-

komstt (in het bijzonder die van de wederkeer van Christus aan het einde 

derr tijden). Deze laatste staat in het teken van een specifieke tijdserva-

ring,, "die er nauwelijks één is van de gefundeerde verwachting [...] van 

eenn op handen zijnde gebeurtenis, maar eerder de ervaring van een rus-

telozee waakzaamheid [...] ten aanzien van de imminentie van een toe-

komstigheid,, een to-come of a venir die [...] voor altijd onzeker en uiterst 

ambiguu blijft , en tegenover welke geen enkele theoretische houding ooit 

toereikendd zal zijn [...]."57 Dezelfde rusteloosheid (een augustijns the-

566 Ibid, 201. 
577 Ibid., 189. 

258 8 



Hoofdstukk 9 

ma)) kenmerkt de ervaring van kairos, een concept dat, zoals De Vries 
opmerkt,, bij Paulus voorkomt in het meervoud: niet als een bepaald 
momentt in de tijd, maar als tijden. De onbepaalbaarheid van het mo-
mentt doet Heidegger besluiten dat het in kairos niet gaat om, in de 
woordenn van De Vries, "een moment in de tijd of van de tijd, maar om het 
hebbenn (of niet hebben) van deze tijd, van enige tijd, een bepaalde ma-
nierr van tijd hebben wanneer er in feite geen tijd meer is, maar ook 
wanneerr er geen tijd te verliezen is, en wanneer het altijd al te laat is."58 

Dee formele indicatie enerzijds, die op een onstabiele wijze deelneemt 
aann de wereld van het fenomeen maar 'als ware het niet,' en de dispo-
sitie,, temporaliteit en rusteloosheid van het paulijnse hoos me anderzijds, 
kruipenn in de analyse van De Vries (die verfijnder is dan hier kan wor-
denn weergegeven) dermate dicht tegen elkaar aan, dat de vraag zich aan-
dientt of het bij Heideggers notie van formele indicatie nu gaat om een 
filosofeemm of een theologeem; of, met andere woorden, het begin van 
dee fenomenologie zich inschrijft in een vroeg-christelijke logica, of dat, 
andersom,, deze logica een prefiguratie is van "de ontologie van het Da-
seinn en de eigenlijke existentiële analytica."59 Heideggers verwijdering 
vann de theologie zou zich volgens De Vries voltrekken doorheen een 
terugkeerr naar deze; diens verwijdering is een keer, een Umstellung, een 
conversie.. De formele indicatie schrijft zich met deze 'keer' in de logica 
vann de zogenoemde "transcendentale historiciteit" in, die volgens De 
Vriess "niets anders [is] dan de waargenomen onvermijdelijkheid van een 

588 Ibid., 195-96. 
599 Ibid., 196-97. Cf. 213: "De funktie van de formeel indicerende concepten correspon-
deertt [...] op methodologisch niveau met die van het boos mè op het niveau van de existen-
tiëlee conversie: zij laten alles zoals het is en signaleren op louter negatieve wijze, in de ge-
daantee van waarschuwingstekens, dat geen enkel concept - noch de totaliteit van alle con-
ceptenn - de ware, volle of werkelijke betekenis van het fenomeen en de flux of onrust van 
hett feitelijke leven uitdrukt." Dat deze geciteerde vraag overigens voor De Vries 
onbeslisbaarr blijft , en daarmee het voor Heidegger zo belangrijke onderscheid tussen filo-
sofiee en theologie,59 valt buiten het huidige bestek, maar stemt wel tot nadenken over de 
verwantee (maar niet analoge) relatie tussen de agnostische of atheïstische vooronderstel-
lingenn van de musicologie en de theologische 'inhoud' van bepaalde van haar 'objecten.' 
Dezee disciplinaire vragen komen verderop nog aan de orde; het gaat op dit moment om de 
vraagg naar het muzikale fenomeen, in relatie tot het christelijke. 
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bepaaldee logica van meervoudige incarnaties in wat zich laat beschouwen 

alss een in principe oneindige serie van substituties of metamorfoses van het Onein-

digedige in de orde van het eindige" Deze logica biedt geen garanties voor een 

adequatiee verwijzing naar het Oneindige: zij is namelijk dezelfde logica 

alss die van "onvermijdelijk verraad ot idolatrie, ja, blasfemie,."60 

Watt is nu de betekenis van De Vries' analyse van Heideggers formele 

indicatiee voor de analyse van dit muzikale fenomeen? Ik licht er drie mo-

mentenn uit: de gedachte van de "kortste omweg," het formele aspect van 

dee indicatie, en de thematiek van het singuliere en de herhaling. De 

Vriess beschrijft Heideggers idee dat religie toegang verschaft tot het 

"historische,""  tot het feitelijke leven, als het nemen van "de kortste rou-

te""  of de "korste omweg" naar dit fenomeen.61 De figuur van de omweg 

kann worden begrepen als een verwijzing naar Derrida's notie van de 

obliqueoblique benadering, die zich niet zozeer toegang verschaft door middel 

vann een directe, frontale weg (zo die al denkbaar is), maar eerder 

schuins,, met een omtrekkende beweging, een omcirkeling, een circum-

ventiee - en van daaruit Umstellung, conversio en circumcisie. Een oblique 

benaderingg (een methodologisch instrument dat overigens doet denken 

aann de analysemethodes van Freud) richt zich bij voorkeur op het epife-

nomenalee in (of rond) het fenomeen, teneinde langs indirecte weg (die 

dann als kortste geldt) datgene op het spoor te komen wat zich door de 

economiee van de representatie aan de waarneming (het kijken, luisteren, 

maarr ook het denken) onttrekt.62 Het epifenomenale doet zich voor als 

eenn special effect in de verschijning (of in het verschijnen zelf) van het 

fenomeen,, en vraagt op bijzondere wijze aandacht. Hierbij kan worden 

gedachtt aan de belangrijke rol van de barsten in de belijdenis-operatie 

vann Augustinus (Lyotard), aan de verstemming of het hortende ritme in 

dee teksten van Derrida, of de "anti-ritmische" interrupties van de césure 

Hentt de Vries, "Philosophy and the Task of Contemporary Comparative Religious 
Studies,""  in Henri Krop, Arie Molendijk en Hent de Vries (eds.), Post-Theism: Reframing 
Judeo-CbristianJudeo-Cbristian Tradition (Leuven: Peeters, 2000), 537-52: 552. Cf. de bespreking van de term 
"transcendentalee historiciteit" door Burcht Pranger, in "Reden über Religion?" in Krisis: 
TijdschriftTijdschrift voor empirische filosofie, jrg 1 (2000), nr 4,17-24. 
6!! Ibid., 177. 
622 Ik verwijder mij nu, in vrije improvisatie, van de tekst van De Vries. 
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bijj  Lacoue-Labarthe.63 Deze figuren wijzen naar het fenomeen waar zij 
toee lijken te behoren, maar waar zij tegelijk vreemd aan blijven. Een ver-
wijzingg naar de "nuance" van een muzikaal fenomeen (Lyotard) dreigt 
voortdurendd te vervallen tot de leegte van de nietszeggendheid, maar 
zegtt tegelijk meer dan het waar lijk t te kunnen maken, namelijk toegang 
tee zijn (de via regia zelfs) tot het fenomeen in %ijn singulariteitf* De prijs 
diee onvermijdelijk betaald moet worden voor de mogelijkheid van een 
dergelijkee toegang (langs de "kortste omweg"), is het intrinsiek daarmee 
gepaardd gaande risico van uitsluiting, dat wil zeggen, het risico altijd om-
wegg te blijven (Derrida's "destinerrance"). Dit laatste effect kan worden 
herkendd in de beschrijving die ik eerder gaf van de partituur als beteke-
naarr van een fictie.65 

Hett tweede punt betreft het formele aspect van de formele indicatie. 
Watt is de betekenis hiervan? Betekent het dat bij formele indicatie iedere 
inhoudd van het muzikale fenomeen buiten spel wordt gezet? Een ant-
woordd op deze vraag is lastig te geven. Enerzijds beschrijft De Vries de 

633 Lacoue-Labarthe, Musicaficta, 256-57. 
644 Deze aporetiek beheerst ook de formele indicatie, die net als de besnijdenis de figuur is 
vann de toegang (de rite de passage), en "te zelfder kere," die van uitsluiting: "Formele 
indicatiess hebben het karakter van stepping stones die het denken in staat stellen het 
betreffendee fenomeen te ontvouwen [explicate] en aldus uiteindelijk te begrijpen. [...] 
Heideggerr voegt er echter onmiddellijk aan toe dat formele indicaties in feite ook struikel-
blokkenn zijn. De intrinsieke ambiguïteit [...] is precies wat de aard en funktie van formeel 
aanduidendee concepten, en wellicht van filosofische concepten in het algemeen, 
kenmerkt.""  De Vries, in Philosophy and the Turn to Religion, 182. Cf. Jacques Derrida, 
Schibbokth:Schibbokth: Pour Paul Celan (Paris: Galilee, 1986), door Ger Groot vertaald als Sjibbokt: Voor 
PaulPaul Celan (Leuven - Apeldoorn: Garant, 1992) 
655 De vraag rijst hier vanzelfsprekend of deze betekenaar niet op enigerlei wijze een 
voorbeeldd zou kunnen zijn van de tentatieve, scrupuleuze indicatie die ik hier zoek. Ik 
gelooff  zeker dat deze vraag positief kan worden beantwoord, echter niet zonder een 
lectuurr van de partituur die geheel tegen de logica van een 'adequate' referentialiteit in gaat. 
Err zullen in de loop van dit Deel nog een aantal passages voorkomen waarin ik gebruik 
maakk van het partituurbeeld zonder mij te voegen in de identiteitslogica die dit beeld 
impliceert.. Een voorbeeld hiervan is mijn analyse van de herhalingen van de doorbraak in 
dee laatste paragraaf van dit hoofdstuk (10.4). Hierin grijp ik de door de partituur gesugge-
reerdee figuur van herhaling aan om op verschillende niveau's en in verschillende betekenis-
senn de verwikkelingen van deze figuur en die van de "doorbraak" te volgen en te 
beschrijven,, zonder daarbij terug te vallen op een notie van 'adequate' referentialiteit. 
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formelee indicatie als een "ontisch voorbeeld" dat is "ontdaan van zijn 

concretee historische determinaties";66 anderzijds echter waarschuwt 

Heideggerr dat het niet gaat om een klassieke generalisatie, noch om een 

formalisatie. . 

Heeftt het woord formeel in het spreken over de 'formele indicatie' de betekenis 
vann het geformaliseerde of krijgt het een andere betekenis? Wat formalisering 
enn generalisering gemeenschappelijk hebben, is dat ze onder de noemer van 
'algemeen'' vallen, terwijl formele indicatie met algemeenheid niets van doen 
heeft.. De betekenis \an formeel'm de 'formele indicatie1 is oorspronkelijkere 

Generaliseringg en formalisering worden door Husserl gezien als diffe-

rentiatiess van het algemene concept van Verallgemeinerung, waarbij gene-

ralisatiee de overgang markeert naar een grotere categorie, terwijl forma-

liseringg de "bepaling van iets [is] als voorwerp \Gegenstand\" waarop het 

bewustzijnn betrekking heeft.68 De formele indicatie heeft echter niets 

mett hiërarchiserende ordeningen te maken; het is eerder verwant aan de 

nevenschikkendee logica van het metonym: "De oppositie tussen ge-

neralisatiee en abstractie enerzijds, en anderzijds formele indicatie, is die 

tussenn een synchrone, immanent-structurele fixatie van het object, en een dia-

chrone,chrone, transcendent-transitieve en daarom fundamentele vrije benadering van 

hett fenomeen als zodanig."69 De formele indicatie kan voorts worden 

gezienn als een verre nazaat van de antieke en middeleeuwse doctrine van 

dee zijns-analogie {analogia entis), en daarmee lijken we onverwacht terug 

bijj  Hans Urs von Balthasar.70 Want was hij het niet die de antinomische 

structuurr van de melodie zag als, in de woorden van Saint-Pierre, "het 

analogonanalogon bij uitstek van de zijnsanalogie {analogia entis)," omdat de 

melodie,, "enigszins op de wijze van God, volkomen gelijktijdig het 

meestt nabije en het meest ongrijpbare, immanent en transcendent" is?71 

666 De Vries, Turn, 147. 
Heidegger,, "Generalisierung und Formalisierung," in Einkitung in die Phdnomenologie der 

Religion,Religion, 59. Geciteerd in De Vries, Turn, 211. 
688 Heidegger, ibid., 61-62. 
699 De Vries, Turn, 209. 
700 Ibid., 208. 
711 Zie hoofdstuk II-7. 
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Dee melodie lijk t als "analogon" inderdaad een indicatie van het godde-
lijk ee mysterie te kunnen zijn (of in eerste instantie van de analogia entis 
alss zodanig), wellicht zelfs een 'formele indicatie' ervan, maar heeft tege-
lij kk - net als de analogie of de 'indicatie' - de onderbepaaldheid van een 
"relation"relation satis relation? die om het even welk ander mysterie (zoals bijvoor-
beeldd dat van het pantheïsme of het demonische kwaad, i.e. idolatrie) 
niett uitsluit. Balthasars pogingen deze onderbepaaldheid te ondervangen 
doorr middel van hermeneutische kaders (gericht op garantie van zin en 
zijn)) zullen hem hierbij niet helpen, omdat zij het melodische fenomeen 
aann het oog onttrekken en het daardoor nog oncontroleerbaarder 
makenn dan zij op voorhand leek.72 

Hett derde en laatste punt betreft de thematiek van het singuliere en de 
herhaling.. Ik wil hierbij een voorschot nemen op de terugkeer naar de 
muziekk van La Transfiguration in de volgende paragraaf (een terugkeer, 
overigens,, waar dit hele boek door wordt georiënteerd). De aanleiding 
omm verder na te denken over de christelijkheid van Messiaens muziek 
betroff  het conflict tussen deze christelijkheid en haar representatie. Waar 
Messiaenn spreekt over de actualiteit van het religieuze, spreekt de musico-
logiee over het religieuze in louter historiserende of thematiserende 
termenn (religieuze representatie), en trekt de theologie zich terug in een 
theologiserendee zingeving van het muzikale fenomeen {religieuze repre-
sentatie).. Het christelijke kon in Lyotards lezing van de goddelijke vi-
sitatiee bij Augustinus beschreven worden in termen van het singuliere en 
hett actuele {anima). Hoewel hij het singuliere in die context beschreef als 
datt wat zich in absolute zin aan iedere synthese van de geest onttrekt, 
bewandeldee hij elders een minder radicale weg: het singuliere van het 
timbretimbre of de nuance onttrok zich enerzijds aan iedere inscriptie (in het ge-
heugen,, in de techniek van de opname, etc), maar was anderzijds "ver-
oordeeldd om te weerklinken en te consoneren," en moest toch veron-
dersteldd worden het gehoorsveld (en daarmee de mogelijkheid van repeti-

722 Wat hier gezegd is over de formaliteit van de melodie, kan ook worden gezegd van het 
formelee in Messiaens muziek, die zoals besproken in hoofdstuk 1-2.1, zich tracht te 
verwijderenn van het muzikaal-inhoudelijke door een ritualisering van de vorm. Een derge-
lijkee kenosis van muziek lijk t de weg vrij te maken voor een ervaring van het (gans) andere, 
maarr blijf t tegelijk leeg, holle gestiek en, mede daarom, vatbaar voor idolatrie. 
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tie)tie) binnen te (kunnen) treden. Reeds het benoemen of thematiseren van 

hett singuliere impliceert de mogelijkheid van herhaling, en ook de visita-

tiee trekt haar spoor in het domein van de geest, dat wil zeggen, schrijft 

zichh in de economie van de geest in. Dezelfde dubbele beweging ken-

merktt de formele indicatie, die de vrijheid (i.e. absolute singulariteit) van 

hett fenomeen wil waarborgen, maar tegelijk reeds, hoe preliminair ook, 

deelneemtt aan de economiserende Einstellung van de fenomenologie. 

Daarmeee wordt opnieuw, en onvermijdelijk, het fenomeen geweld aan-

gedaan,, wordt het singuliere doorheen de scrupule (cf. Derrida's notie 

vann religió) van de formele indicatie uitgeleverd aan repetitie, reproductie, 

vervreemdingg en vernietiging. Een voorbeeld hiervan zou zijn, om terug 

tee komen op het vorige hoofdstuk, de vertaling van de Stimmung van 

Heidegger,, Kant of Levinas, als een pleidooi voor de stilistische vorm van 

dee tonale of modale oriëntatie op een tooncentrum, of de vertaling van 

dee Verstimmung bij Derrick als een pleidooi voor a-tonaliteit, of voor een 

mobiliteitt van tooncentra. Met andere woorden: voor de vertaling als 

eenn herhaalbare, technologische stemming. Deze vertaling behoort tot de 

mogelijkheden,, zelfs tot de mogelijkheid %elfvan de Stimmung of Verstim-

mung,mung, en moet dus niet worden begrepen als de pervertering van een 

'oorspronkelijk'' gebeuren. 

Dezee overwegingen leiden tot de conclusie dat de eerder in deze para-

graaff  ingezette zoektocht naar een manier om het meest eigen, singuliere 

vann (een) muziek te denken, stuit op het inzicht dat er niet zoiets bestaat 

alss een zuivere muzikale singulariteit die zich geheel kan onttrekken de 

onteigenendee werking van de herhaling. Iedere indicatie, hoe scrupuleus 

ook,, brengt inscriptie met zich mee, en doet het fenomeen een zeker 

geweldd aan. Deze bevinding weerspiegelt mijn veronderstelling in de 

eerstee paragraaf dat een benadering die muziek impliciet of expliciet re-

duceertt tot de logica en coördinaten van de (zelf-) identiteit, voorbij gaat 

aann het singuliere en vraagt om een meer differentiële strategie. Deze 

veronderstellingg moet nu in zoverre worden bijgesteld dat ook hier geldt 

datt deze logica en coördinaten (met name de besproken representaties 

vann muziek) niet in termen van zuiverheid moeten worden gedacht, 

maarr altijd reeds getuigen van een zekere singulariteit. De 'tussenfiguren' 

diee ik hierboven besprak, zoals de notie van 'formele' indicatie (die ove-
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rigens,rigens, het zij herhaald, niets met formalisme of formaliteit te maken 
heeft)) - deze tussenfiguren wijzen de weg naar het samendenken van sin-
gulariteitt en repetitie in een notie van iteratie of iterabiliteit die centraal 
zall  staan in de rest van dit hoofdstuk. Dat het denken van een tussenfi-
gurenn niet weg hoeft te leiden van het singulier-wonderbaarlijke en reli-
gieus-christelijkee is aangetoond door De Vries' analyse van de analogie 
tussenn de formele indicatie en de paulijnse figuur van het hoos mè. Met dit 
inzichtt gewapend zal ik hierna trachten om nieuwe deuren te openen 
naarr het fenomeen van de "doorbraak" bij Messiaen. 

9.33 Kunstmatige christelijkheid3 

a.. Technologie en het wonder 

Bijj  het samendenken van singulariteit en repetitie is een transformatie in 
hett spel van het geweld dat ik eerder aanwees - het geweld tegen het mu-
zikaall  singuliere. De logica van de iterabiliteit geeft aanleiding om te 
denkenn in termen van 'oorspronkelijk' geweld, dat het singuliere zowel 
mogelijkk maakt als corrumpeert. De repetitie (vertaling, Umstellung) van 
hett christelijke voorbij de grenzen van het christendom (zoals het hoos mè 
vann Paulus), kan worden gezien als een van een dergelijk geweld. Het is 
eenn inschrijving van het singuliere in de animus, de (verlichte) rede, de 
wetenschapp en de technologie. Deze beweging (en aaneenschakeling) 
wordtt door Derrida opgenomen in "Foi et savoir," waar het onder meer 
gaatt over de relatie tussen religie en technologie.74 Deze relatie is, zoals 
Jayy Newman en Emmanuel Mesthene laten zien, traditioneel gespan-

733 De titel van deze paragraaf is mede geïnspireerd door de titel van Burcht Prangers 
voordrachtt De kunstmatigheid van bet christendom: Enkele opmerkingen over contemptus mundi 
(Amsterdam:: Academische Pers, 1995). Enige thema's uit deze voordracht zullen aan het 
slott van dit hoofdstuk ter tafel komen, evenwel zonder verwijzing naar deze inspirerende 
tekst. . 
744 Derrida, "Geloof en weten," 44-45. Voor alle duidelijk zij opgemerkt dat mij betoog zich 
vanaff  nu meer en meer zal oriënteren op Derrida's logica van de iterabiliteit, die het door 
mijj  gezochte samendenken van singulariteit en repetitie mogelijk maakt. 
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nen.755 Het religieuze anti-technologisme (in belangrijke mate vertegen-
woordigdd door Jacques Ellul), klaagt de technologie aan wegens zijn in-
strumentaliserendee effect op de mens, die zich voortdurend aanpast aan, 
enn toenemend afhankelijk wordt van techniek, wegens de onttovering 
diee de technologie in de wereld teweeg zou brengen, en wegens de ido-
latriee waar hij toe uitnodigt: "[Tjechnologie verleidt ons zoals de aloude 
slang,, die belooft dat als we in voldoende mate deelnemen aan zijn 
vruchten,, we gelijkheid met God bereiken."76 De archetypes van techno-
logischee idolatrie zijn de fabricage van het gouden kalf en de bouw van 
dee Toren van Babel (waar ik eerder Messiaens project mee vergeleek). 
Hett religieuze anti-technologisme vreest de technologie als een rivaal en 
zelfss een substituut. "Het succes van de technologie om bij te dragen aan 
dee verwezenlijking van idealen zoals vrijheid, kennis, geluk en vrede -
idealenn die de meeste apologeten van religie zien als historisch geassoci-
eerdd met het traditionele ethico-sociale programma van religie - kan de 
praktischee toeschouwer doen geloven dat technologie de eigenlijke op-
volgerr is van religie."77 Het demonische van het substituut (in de gedaan-
tenn van de repetitie, vertaling, berekenbaarheid, etc.) erkent Derrida als 
eenn gevaar, echter als een gevaar dat altijd reeds deel uitmaakt van de 
religie,, niet alleen in de verdubbeling van de wortel van de religie zelf 
("Deuxx Sources"), maar ook als een onvermijdelijke implicatie van (en 
voorwaardee voor) het singulier, "onvertaalbaar" religieuze. Zoals De 
Vriess het in een andere context onder woorden brengt: "De angst voor 
ritualisering,, automatisering, het artificiële, lege hulzen, just words - en 
daarmeee voor idolatrie, blasfemie, inderdaad de leugen - is [...] niet hele-
maall  gegrond maar kan nu eenmaal niemand bespaard blijven."78 

Dee positieve relatie tussen het religieuze (het gaat hier om de drie 
abrahamitischee geloven, met name het joden- en christendom) en tech-

755 Emmanuel G. Mesthene, Technological Change: Impact on Man Man and Society (Cambridge: 
Harvardd University Press, 1970), 59-65, geparafraseerd in Jay Newman, Religion and 
Technology:Technology: A Study in the Philosophy of Culture (London - Westport: Praeger, 1997), 9. 
766 J. Mark Thomas, in Newman, Religion and Technology, 14. 
777 Newman, Religion and Technology, 110-11. 

Jacquess Derrida, "Geloof en weten," 78, 97-98. Hent de Vries, "Horror religiosus," in 
Krisis,Krisis, jaargang 1 nummer 4, 41-53: 43. 
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nologie,, de beschrijving van technologie als een religieus verschijnsel, en 
zelfss de beschrijving van religie als een technologische onderneming, 
hebbenn alle wortels in de bijbel - om te beginnen in de technologie van 
hett schrift zelf. De recente associatie van het officiële christendom met 
(tele-)communicatievee technologieën zoals de CD(-Rom), internet, ra-
dio,, televisie, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van vervoerstechnolo-
giee door de paus, is slechts een voorzetting van de bijbelse technologi-
schee traditie van Gods scheppende werk, zijn voorschriften voor de 
bouww van de ark van Noach, zijn schriftuur in de kleitabletten, de bouw 
vann de ark en het tabernakel, etc., tot en met de Zoon van de timmer-
man,, de wonderwerker, die geschapen is naar het beeld van Vader, en in 
wienss naam verschillende medische technologieën de chart tas hebben 
vormgegeven,, vervoerstechnologieën de missie romp, wielen of vleugels 
hebbenn gegeven, de boekdrukkunst de Schrift heeft verspreid, commu-
nicatietechnologieënn de kerkgemeenschap bijeen hebben gehouden, om 
niett te spreken over de katholieke traditie, waarin de 'werken van barm-
hartigheid'' (het voeden van de hongerigen, het begraven van de doden, 
etc.)) een zo centrale rol vervullen.79 Gods zegening van de mens met de 
woordenn "Weest vruchtbaar en talrijk; vervult de aarde en onderwerpt 
haar,, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en 
overr al het gedierte, dat op de aarde kruipt" (Gn 1, 26) is volgens 
Newmann in het christendom geïnterpreteerd als een opdracht aan de 
menss om de schepping te voltooien, en deze heeft met behulp van de 
techniekk de wereld in veel opzichten "christelijker" gemaakt. De techno-
logiee heeft echter niet alleen de manifestatie van het christendom mo-
gelijkk gemaakt; het christendom kan zelf ook beschouwd worden, aldus 
Derrida,, als de volbrenging en het voorbeeld bij uitstek van het medi-
atiserendee karakter van de technologie, met name die van de tele-tech-
nologie,, niet alleen door haar beroep op een hyperbolisch idee van com-
municatiee op afstand (met 'gene zijde': het gebed, de engelen, etc), maar 

799 Newman, Religion and Technology 115-18. Derrida, "Geloof en weten," 39nl3. 
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voorall  ook in de figuur van de Incarnatie, als de mediatie bij uitstek van 
hett immanente en het transcendente, het 'hier en het 'ginds.'80 

Hett is langs deze lijnen denkbaar dat juist in het calculatieve domein 
vann de technologie, of meer in het algemeen in het domein van de repe-
titiee in zijn uiteenlopende gedaanten (de animus, het werk-concept, de 
notatietechniek,, etc.) de religie gezocht moet worden, dat religie zich kan 
voordoenn in (en als) een machine, daaruit kan voortkomen als een pro-
ductt {deus ex machina) zoals bijvoorbeeld een gouden kalf.81 Inclusief dus 
watt Marion noemt een phénomène de droit commun ̂waarvan het technisch-
industrieell  product als beste voorbeeld geldt.82 Het machinale houdt 
zichh volgens Derrida op in (en tussen) de twee wortels of bronnen van 
dee religie: enerzijds het beroep op (of de ervaring van) de gelovigheid en 
hett vertrouwen, en anderzijds de "de ervaring van het ongedeerde, van 
dee sacraliteit of de heiligheid"  ̂Elk is op zich afhankelijk van de mogelijk-
heidd van zijn herhaling (zoals het leven, dat slechts sacraal is "uit naam 

800 Derrida zelf spreekt in dit verband ook over de relatie tussen de "onteigenende en 
delokaliserende""  effecten van de "tele-techno-wetenschap" en de joodse diaspora. Zie 
ibid.,, "Geloof en weten," 82-84. Zie wat betreft de verhouding tussen religie en media (in 
breedstee zin) de binnenkort te verschijnen bundel onder redactie van Hent de Vries en 
Samuell  Weber, Religion and Media (Stanford: Stanford University Press, 2001), in het 
bijzonderr De Vries' sectie over wonderen en special effects'm "In Media Res: Global Religi-
on,, Public Spheres, and the Task of Contemporary Comparative Religious Studies," in 
ibid.,, 23-29. Hij komt in deze sectie tot een conclusie die strookt met het argument dat ik 
hierr ontwikkel: "[E]r zijn niet alleen empirische, historische en technologische, maar ook 
systematischee redenen om te betwijfelen dat magie en het wonderbaarlijke ooit zouden 
kunnenn worden onttrokken (of ooit onttrokken zijn geweest) aan religie, net zo goed als er 
redenenn zijn om te vermoeden dat religie nimmer volledig onttrokken is geweest aan de 
rede,, secularisatie, mechanisatie, technisering, mediatisering, virtualisering, enzovoort." 
Ibid.,, 28. 
811 Cf. Derrida, "Geloof en weten," 65: "'De' religie begeleidt bijgevolg de kritische en tele-
techno-wetenschappelijkee rede, ze gaat die zelfs voor, ze waakt erover als over haar 
schaduw.. Ze is er de bewaakster van, de schaduw van het licht zelf, de waarborg van het 
geloof,, het rekwisiet van betrouwbaarheid, de fiduciaire ervaring die door elke productie 
vann een gedeeld weten wordt verondersteld, de testimoniële performativiteit die ingezet 
wordtt bij elke techno-wetenschappelijke performantie en in elke kapitalistische economie 
diee er onlosmakelijk meer verbonden blijft." 
822 Marion, Etant dotttté, 312-14. 
833 Derrida, "Geloof en weten," 51, 70. 
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vann wat meer waard is dan het leven zelf," het over-leven na de dood; en 
hett getuigenis dat herhaalbaar moet zijn bij afwezigheid van hetgeen het 
getuigeniss in de eerste plaats mogelijk maakt), en de ene ervaring roept 
automatischh de andere op.84 De figuren van de technologie en de religie 
convergeren,, maar stoten elkaar tegelijk krachtig af. De meest relevante 
gedaantee waarin beide samenkomen, en waar hun filiati e (on-
afscheidelijkheidd en concurrentie, zelfs vijandigheid) zich toont, is die 
vann het wonder, de figuur die niet voor niets wordt gebruikt om de be-
loftenn van de techniek aan te duiden, en er zijn kredietwaardigheid en 
onaanraakbaarheidd mee tot uitdrukking te brengen (de wonderen der te-
chniek),, en dat tegelijk de figuur bij uitstek is van de manifestatie (de 
auto-[re-]]  productie) van het goddelijke, de gebeurtenis zelf van de religie 
(alss het dubbele respect voor "de twee zuivere bronnen" van fiduciariteit 
enn sacraliteit). In de laatste sectie van deze paragraaf keer ik, met de hier 
geschetstee meervoudige betekenis van de figuur van de repetitie in geda-
chte,, terug naar Messiaens unieke 'wonder' van de "doorbraak naar gene 
zijde."** * 

b.. Commercialiteit en virtualiteit 

Hett conflict tussen het openlijk geconstrueerde karakter van Messiaens 
muziekk en zijn suggestie van een religieuze "doorbraak," is een late echo 
vann het conflict tussen theatermuziek en geestelijke muziek, dat bij Au-
gustinuss al een zo grote rol speelde, en dat door de eeuwen heen leidend 
iss geweest in de kerkelijke opvattingen over muziek. Augustinus' kritiek 
opp de theatermusici was niet mals: zij beoefenen muziek louter met het 
oogg op het applaus, de recette en de waardering van het publiek, die zij 
menenn te kunnen verdienen met muziek onwaardige vingervlugheden 

844 Zie ibid., 70,77 en 95. 
855 Wellicht ten overvloede: het gaat hier om een opvatting van herhaling die zich inschrijft 
inn Derrida's logica van de iterabiliteit. Uitgaande van deze logica zal ik in de volgende para-
graaff  de verhouding tussen "doorbraak" en repetitie herinterpreteren. Ik zal hierbij gebruik 
makenn van wat ik zie als sporen van deze logica in de context van Messiaens muziek: in 
haarr commercialiteit, haar mechaniciteit, haar wederopstandingen, etc. 
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enn geheugenprestaties. Theatermusici zijn, aldus Augustinus, bereid om 
overr de prijs van muziek te onderhandelen, terwijl muziek volgens hem 
eenn hoge, en zelfs onbetaalbare waarde en waardigheid toekomt.86 De 
ware,, geestelijke muziek is, met een ander woord (zoals het Engels het 
zoo treffend uitdrukt) priceless: zij staat buiten iedere economische circula-
tiee van goederen (zij is wat dit betreft verwant aan het leven zelf, dat 
doorr Kant met behulp van vergelijkbare termen, Würdigkeit en Markt-
preis,preis, boven het economische werd uitgetild).87 

Dee theatermusici maken geen muziek met het oog op deze geestelijke 
waarde,, maar met het oog op andere, op het aardse gewin gerichte, be-
langen,, en trachten daartoe krediet te verzamelen bij het publiek. Voor 
zoverr nu Messiaens muziek het heilige verkoopt als een product van zijn 
muzikalee retorica, ontstaat hiermee, zoals gezien in hoofdstuk II-4, een 
schandaal:: het heilige wordt geprofaneerd door het voor te stellen als 
eenn effect van de muzikale retorica. Deze is in eerste instantie gericht op 
hett binden van de luisteraar aan de muziek die klinkt, en onthult daar-
meee het onvermijdelijk commerciële karakter van de retorica, alsmede haar 
alliantiee met de technologie door haar machinerie van overredingstech-
nieken.. Messiaens muziek slaagt er op veel momenten buitengewoon 
goedd in de luisteraar te binden, zoals onder andere blijkt uit de opmer-
kingg van Paul Griffiths, dat de klankobjecten die Messiaen ons "in Les 
corpscorps glorieux ter inspectie aanbiedt, zozeer uniek zijn, dat we hierdoor 
minderr geneigd zijn ze te aanvaarden als uitnodigingen om op iets an-
derss te mediteren, en er de voorkeur aan geven om ze zelf tot centrum 
vann onze contemplatie te maken."88 Voor zover het heilige als een effect 
reduceerbaarr is tot de circulatie van deze economie, commercie en tech-
nologie,, wordt het een product (een techno-commercieel effect) dat met 
geavanceerdee middelen kan worden geproduceerd en gereproduceerd, 
enn dat met niet minder verfijnde musico-retorische strategieën aan de 
mann kan worden gebracht. Dit is niet alleen een schandaal vanwege de 
betrokkenn profanatie van het heilige, maar ook vanwege het skandalon 

866 Augustinus, De musica, 38-52 ([1, IV , 7] - p, VI, 12]). Zie hierboven, hoofdstuk II-5.2. 
877 Zie Derrida, "Geloof en weten," 78. 
888 Paul Griffiths, Olivier Messiaen and the Music of Time (London - Boston: Faber and Faber, 
1985),, 70. 
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(i.e.. verlokking) dat er vanuit gaat: de productie van goden komt 20 in 
menselijkee handen, het admirabile commercium tussen mens en God kan 
wordenn beslist in het voordeel van de eerste, die vervolgens ongekende 
machtt kan gaan uitoefenen met zijn profijtelijke artefacten en art effects. 

Hett schandaal treedt bij Messiaen niet alleen aan de dag rond de figu-
renn van éblouissement en "doorbraak." In zijn latere werk blijkt opnieuw 
hoee dicht religieuze transcendentie enerzijds, en technologische repetitie 
enn de commerciële (versus religieuze) economie anderzijds, tegen elkaar 
aann liggen. Na zijn opera over Franciscus te hebben voltooid, meende 
Messiaenn zijn compositorische carrière te hebben volbracht. Uitgeput 
doorr het grote werk aan dit ruim vier uur durende muziekspektakel werd 
hij,, aldus zijn vrouw Yvonne Loriod, "erg gedeprimeerd - hij kon niet 
meerr eten of lopen of wat dan ook. En hij vertelde iedereen dat het 
afgelopenn was met het componeren."89 Een jaar later echter, herrezen 
uitt zijn creatieve dood, schreef hij zijn meest omvangrijke orgelwerk 
(Livre(Livre du Saint Sacrement, 1984), gevolgd door een serie kortere stukken 
enn zijn laatste grote werk Eclairs sur l'au-de/d... (1988-92). Messiaens mu-
ziekk ondergaat in deze periode een verandering (die zich overigens al 
vroegg in zijn oeuvre aankondigde): zij gaat meer en meer lijken op een 
productt uit een meccanodoos. Messiaen put uit een beperkte voorraad 
vann beproefde muzikale (akkoorden, melodische stijlen, vormschema's, 
etc.)) en biografisch-inhoudelijke (de hemelse stad, landschappen, kerkra-
men,, vogels, etc.) elementen. Het componeren wordt, zoals Boulez het 
eenss uitdrukte, het juxtaponeren en recombineren van deze telkens te-
rugkerendee elementen (zie boorbeeld het ensemblewerkje Un vitrailet des 
oiseauxoiseaux uit 1986). Door zijn mechanische karakter doet Messiaens werk-
wijzee in deze periode enigszins denken aan het formulier van een scho-
lastischh traktaat,90 waarin ieder denkbaar probleem volgens dezelfde me-
thodee wordt benaderd. In zijn geval leidt dat, naar eigen zeggen, tot een 

899 Yvonne Loriod, in Peter Hill (ed.), The Messiaen Companion (London - Boston: Faber and 
Faber,, 1995), 301. 
900 Voor een analyse van de parallelen tussen Messiaens muziek en de scholastische 
methodee verwijs ik naar mijn artikel "The Reception of Aquinas in the music of Olivier 
Messiaen,""  in Paul van Geest, Harm Goris en Carlo Leget (eds.), Aquinas as Authority. Leu-
ven:: Peeters, 2002. 
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passendee verwerking van allerhande ervaringen: "In elk van mijn werken 
iss er een ogenblik dat ik beleefd heb: landschappen waar ik van ge-
houdenn heb, dingen, mensen, vogels, bomen die ik tegengekomen ben, 
enn telkens wanneer ik deze weer hoor of lees, vind ik deze ogenblikken, 
dezee mensen, vogels en bomen weer terug - dat is zeer bevredigend voor 
mij,, het is alsof men mij een film of foto's van vroeger laat zien."91 De 
muziekk verdwijnt in de latere jaren van zijn componeren steeds meer 
achterr het programma, en het programma steeds meer achter 'pittores-
ke.'' De muziek lijk t te worden verdrongen door de automaat (cf. foto-
toestel),, en de aanspraken van het programma door de couleur locale. 
Vandaarr de vraag: is hier nog wel sprake van muziek in de zin van 
Messiaen,, van de door hem beoogde representatie van een inhoud, laat 
staann een klinken van muziek? Gaan beide niet ten onder aan het machi-
nalenale van Messiaens procedure, dat doorheen de herhalingen van beproefde 
receptenn (doorheen zijn eigen traditie, zijn canon van materialen, tech-
nieken,, thematische topoi) tot een uitholling en zelfs uitwissing lijk t te lei-
denn van zowel muziek als programma? 

Hett lezen van Paul Griffiths' toelichtingen bij de opname van Eclairs, 
waarinn andermaal dezelfde gemeenplaatsen omtrent Messiaens muziek 
inn het algemeen, en de structuur en het biografische programma van 
EclairsEclairs in het bijzonder (Australië, de lier-vogel, de hemelse Stad, etc.) 
wordenn opgedist, wordt in toenemende mate onmogelijk.92 Het verhaal 
overr deze muziek is te mooi om waar te zijn, het zegt zoveel als niets, 
hett draait rond zijn eigen nietszeggenheid, en is leeg en ijdel, kortom: va-
nitasnitas vanitatum. De herhaling, de herhaalbaarheid, het machinale, maken 
dee muziek in het verhaal van Griffiths en Loriod (en niet in de laatste 
plaatss ook in het verhaal van Messiaen zelf, die sterk geneigd was tot het 
repeterenn van een standaardversie van zijn levensverhaal, zijn toelichtin-
genn bij zijn werken, etc.) tot een spook, de gestalte van een overledene 
diee alsmaar terugkeert, rusteloos. Dit verhaal, deze machine, is even on-
geloofwaardigg als hulpeloos, alsof het geen rust kan vinden. Onwerke-

Messiaen,, in Almut RöBlcr, Beifrage %ur geistigen Welt Olivier Messiaens (Duisburg: Gilles 
undd Francke, 1984), 71-72. 
922 Paul Griffiths, "Messiaen: 'Eclairs sur 1'au-dela...,'" in Deutsche Grammophon 439 929-
2. . 

272 2 



Hoofdstukk 9 

lijk ,, veroordeeld tot wederkeer, onsterfelijk tegen wil en dank. De mu-

ziekk van Messiaen, die zoals gezien is gericht op de uitdrukking van de 

waarheidd van het geloof, van de meest Levende of het Leven zelf, en die 

alss boven iedere marktprijs verheven geestelijke muziek dit Leven in zeke-

ree zin verdubbelt, schrijft zich hier in de logica van de Wederkeer of 

Wederopstandingg in. Derrida: 

Dezee waardigheid van het leven kan slechts bestaan aan gene zijde van het 
feitelijkk levende. Vandaar transcendentie, fetisjisme en spookgestalte, vandaar 
ookk religiositeit van de religie. Dat alle leven overstijgende - waarvan het le-
venn slechts waarde heeft als het meer waard is dan het leven, meer dus dan 
zichzelff  - dat is wat de dodelijke ruimte opent die men verbindt met de 
(exemplarischh 'fallische1) automaat, de techniek, de machine, de prothese, de 
virtualiteit,, kortom met de dimensies van de auto-immunitaire en zelf-offe-
rendee supplementariteit [...].93 

Dezee "dodelijke ruimte" opent tegelijk de weg naar "het andere, de toe-

komst,, de dood, de vrijheid, de komst of liefde van de ander, de ruimte 

enn de tijd van een spookbeeld creërende Messianiciteit aan gene zijde 

vann elk Messianisme. Daar ligt de mogelijkheid van de religie, van de 

religieuzereligieuze [...] band tussen de waarde van het leven, zijn absolute 'waar-

digheid,'' en de theologische machine, de 'machine om goden te ma-

ken.'"944 Indien de analogie tussen de an-economische positie van het 

Levenn en die van de geestelijke muziek het toelaat, zou hier hetzelfde 

kunnenn worden gezegd van Messiaens 'messiaenistische,' immer op het 

apocalyptische,, op de Wederopstanding en het gene zijde gerichte 

muziek.. Deze zou haar openheid naar de "mogelijkheid van religie," de 

mogelijkheidd van een (religieuze, schroomvolle verhouding tot) gene 

zijdee slechts kunnen bewaren doorheen de mogelijkheid van haar repeti-

tie,, mechanisatie, automatisering, etc. Met andere woorden: door haar 

933 Derrida, "Geloof en weten," 78. 
944 Ibid., 77-78. 
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alliantiee met juist die technologieën die voor de religie een onduistering 
betekenen.95 5 

Dee logica die Derrick ontvouwt knoopt in zekere zin aan bij de 
gedachtee dat de godheid noodzakelijk in de gedaante van onwaarheid (of 
illusie)) moet verschijnen, omdat iedere verschijning hem of haar ver-
vreemdtt van zijn goddelijkheid. Zouden muziek, en de effecten van 
éblou'mementéblou'mement en "doorbraak" niet als constructie en effect verschijnen, dan 
zoudenn zij bij voorbaat in twijfel moeten worden getrokken. Een derge-
lijk ee logica wijst op de mogelijkheid van een omkering in de verhouding 
tussenn het religieuze en het constructieve (zie hoofdstuk II-4): de illusie 

955 Paul Griffiths' opmerking dat Messiaen in zijn laatste, apocalyptische werk een "speciale 
helderheid""  heeft bereikt gaat in dit opzicht een ongemakkelijke, maar onvermijdelijke 
relatiee aan met de mededeling op de ommezijde van de CD, die zegt dat de muziek van 
EclairsEclairs is opgenomen met de nieuwste technologie, "4D Audio Recording - A new 
dimensionn in clarity and realism." Cf. Griffiths, Modern Music and After Directions since 1945 
(Oxford:: Oxford University Press, 1995), 229. In het boekje bij dezelfde CD spreekt 
Michaell  Stegemann over een "opgeklaarde, zo niet verlichte transparantie van kleuren, 
klankenn en vormen." Nog een opmerking over een van de genoemde gedaanten van de 
technologie.. Derrida spreekt in het eerdere citaat over religie in verband met het fallische. 
Ditt brengt een aantal begrippen in herinnering die te verbinden zijn met de triomf, de 
potentie,, de eindstrijd en in laatste instantie met de hele teneur van de Apocalyps. Een 
analysee van een van Messiaens vroegste werken, Apparition de Féglise éternelle, kan de fallische 
bevestigingg tonen die schuilt in het idioom en de climax van dit stuk, een gebaar dat in het 
lateree werk op veel plaatsen terug komt, zoals deel VI van de Meditations. Derrida legt hier 
hett verband tussen het fallische (en de erectie) met de tele-techno-wetenschap, namelijk in 
dee losmaking van deze figuren van het leven in het fantasma van de fallus, die tendeert naar, 
enn zijn hoogtepunt vindt in, het virtuele, en in de erectie als "kolossaal" automatisme, als 
reflex,, en als mechaniek. Beide figuren zijn intiem verbonden met het religieuze "met 
namee het geloof in het meest levende [...] verrezen spookgestalte, [...] het heilige," etc. De 
opstandingg verbindt hij dus met de figuren van het spook en de (technische) virtualiteit en 
automaticiteit,, en stelt in feite dat het dode en mechanische gebracht wordt als het meest 
levende.levende. De figuren van de zwelling (erectie en zwangerschap) zijn uitdrukkingen van zowel 
hett leven als van de dode mechaniciteit; de fallus om kort te gaan staat hierin bloot aan de 
besnijdenis.besnijdenis. Dit aspect is zeker terug te vinden in de poging van Messiaen om het fallische in 
muziekk te gieten, en ook in de verschillend mogelijke reacties van luisteraars op muziek, 
variërendd van ontzag en 'opening,' tot ontgoocheling in de vorm van het inzicht dat deze 
muziekk op een mechanische wijze het sacrosancte probeert op te roepen. Het sacrale is bij 
Messiaenn dus altijd een funktie van het geschondene, de besneden fallus, maar neemt 
nietteminn langs deze weg volop deel aan het discours en de logica van de sacro-fallische 
"automaat." " 
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wordtt nu een kenmerk van het ware. Dat deze gedachte relevant is in 
verbandd met Messiaen, kan opnieuw worden duidelijk gemaakt aan de 
handd van de 'laatste dingen' in zijn compositorische leven, met name 
Eclairs.Eclairs. Dit werk klinkt, net als La Transfiguration, op veel momenten als 
tekenfilmmuziek,, als deel van de wereld van Disney. Hij heeft zijn liefde 
voorr de sprookjes, voor de 'Naïvité du Seigneur' nooit losgelaten. En 
daarmeee ook niet de suggestie dat de waarheden die hij even ernstig pro-
beertt uit te drukken, los zijn te zien van het imaginaire, in de vorm van 
dee idylle (cf. Turangalila, Eclairs, deel V en XI , Des canyons aux étoiles..., 
deell  VIII) , het fallische {Apparition of Eclairs, deel I) of de tekenfilm (het 
sprookje,, de avonturen, zie bijv. Eclairs, deel II I enX ,L? Transfiguration, 
deell  XIII, of Des canyons, deel VII) . In het laatste geval lijk t alleen de rea-
liteitt (of het realiteits^kf) van de zang de muziek nog te kunnen redden 
vann de volkomen fictie. Als At puissance het domein is van zowel de te-
kenfilmm als van de ecstasis (sterren die stralen van vreugde om hun 
Schepper),, waar ligt dan de grens tussen amusement en religieuze adora-
tie?tie? Messiaen klinkt niet alleen als een devoot, maar ook als een voorna-
melijkk visueel fantast (de 'visionair' waar hij vaak voor wordt versleten) 
mett een zekere hang naar salonmuziek uit de jaren 1920 (cf. de strijkjes 
inn Eclairs, deel V en XI) . Gaan de ijdelheid van het amusement en de 
ultiemee zin van het bestaan (de laatste dingen van Openbaringen) hand 
inn hand?96 Er is inderdaad een sterk element van theater in Messiaens 
muziekk alsmede een daarmee verband houdende performantie en bear-
gumenteringg van de waarheden van het geloof. De ongeschondenheid 
(Derrida'ss indemnitee7 van het sacrale wordt er gesuggereerd met midde-
lenn die de luisteraar vervoeren naar een domein waar het kwaad (en iede-

966 De omslag van het tekstboekje bij de Deutsche Grammophon CD van Eclairs is in dit 
verbandd suggestief: het idee van een au-dela wordt er bij uitstek vormgegeven als een 
theater.. Het gordijn lijk t geopend, een podium is zichtbaar in de verte, alsof een "door-
braak""  naar gene zijde van het voetlicht zojuist heeft plaatsgevonden. Er is een sterke sug-
gestiee van sluiers (percée, Isis) en een verdubbeling van horizon die de kijker in verwarring 
brengt.. De tunnel die hierdoor ontstaat krijgt een erotisch-religieuze lading door het vlies 
waarmeee de zon in de diepte is omgeven. En natuurlijk is er het licht dat gepresenteerd 
wordtt aan de kijker, alles getuigt van een theatrale enscenering van werkelijkheid en van de 
('diepere')) waarheid en haar beloften. 
977 Derrida, ibid., 51 en elders. 
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ree andere keerzijde, Diesseits/'Jenseits) vergeten kan worden. Dit is het amu-
sement,, het fantasma, en soms zelfs het sentiment geen waarheid, maar 
naïviteitt en 'sprookjes.' Maar wie zou durven beweren dat het geschieden 
vann waarheid, openbaring bijvoorbeeld, zich daardoor laat tegenhouden, 
off  zich er zelfs maar van zou willen distantiëren? Deze alternatieve lec-
tuurr van de verhouding tussen muziek en religie bij Messiaen maakt dui-
delijkk dat de verhouding tussen het singuliere enerzijds (gedacht als chif-
free voor het meest eigene van zowel muziek als religie), en het domein 
vann de herhaling en de herhaalbaarheid anderzijds (met al zijn technolo-
gische,, virtualiserende en commerciële effecten) op radicaal andere wijze 
moett worden gedacht dan in mijn eerdere analyses. In het nu volgende 
zall  ik trachten om de lijnen te schetsen waarlangs de herhalingen (in vele 
gedaanten)) van de wonderbaarlijke "doorbraken" in Messiaens muziek 
gedachtt kunnen worden als effecten die in hetzelfde momentum, in de-
zelfdee beweging of wending (keer, conversie, etc.) ontstaan als het effect 
vann singulariteit, van wonder en "doorbraak." 

9.44 Repetities van de doorbraak 

Inn de geschetste context van op het oog niet evident religieuze fenome-
nen,, dient zich de muziek aan de muziek aan van ha Transfiguration en 
hett haar begeleidende getuigenis van een "doorbraak naar gene zijde." 
Dee sterkste verdenking tegen de suggestie dat het hier om een religieus 
soortt doorbraak zou gaan, is zoals gezien het feit dat in twee van de vijf 
Momentenn (deel IX en XII ) de passage waarin deze doorbraken zou 
plaatsvinden,, herhaald wordt. Indien de doorbraak een herhaalbaar (en al 
tee falsifieerbaar) effect van muziek is, leek te moet worden uitgesloten 
datt het hier gaat om een gebeurtenis van bijzondere aard, een gebeur-
teniss die wonderbaarlijk is want afhankelijk van het unieke initiatief van 
hett transcendente absolute, dat doorbreekt in het historische (zoals de 
'historische'' gebeurtenis van de Incarnatie), en dat juist een doorbraak 
heett omdat het de op herhaling gebaseerde wetten van de natuur door-
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breekt.988 De 'echte' doorbraak dient van de orde van het wonder te zijn, 
enn verbindt zich als zodanig bij uitstek met het singuliere. In (en rond) 
dee genoemde twee momenten stapelen de machines, herhalingen, tech-
nieken,, reproducties, imitaties en dergelijke zich echter hoog op. Naast 
dee herhaling van de Momenten als zodanig, keert de herhaling terug in 
hunn opbouw. In Deel IX blijkt dit reeds in de inleiding tot het Moment, 
diee merendeels bestaat uit een herhaling van een patroon van akkoorden 
mett begeleidende figuren. Deze inleiding wordt gevolgd door een over-
weldigendee complexiteit van mechanische draaiende patronen, drie lagen 
bovenn elkaar, die elk bestaan uit een ostinato van, onder meer, "draaien-
dee akkoorden" en een repetitief ("niet-omkeerbaar") gestructureerde op-
eenvolgingg van deshi-tóla's." In Deel XI I speelt het principe van het osti-
natoo een minder belangrijke rol (de mechanische motoriek is echter ook 
zonderr strikte herhaling herkenbaar), en zijn het vooral de repetitief ge-
structureerdee kleurmodi die het klankbeeld bepalen, alsmede de nadruk-
kelijkee aanwezigheid van de prime. Naast hun interne bouw is ook de 
contextt van de Momenten repetitief. De overgangen naar de Momenten 
zijnn sterk gemarkeerd en spiegelen zich aan elkaar, en vormen een sche-
mer,mer, de inhoud van de momenten is bedoeld als mimesis (als uitbeelding 
off  afbeelding, en bijgevolg als herhaling van een origineel beeld: ^pre-
sentatie);; de Momenten maken deel uit van het tweeluik van het werk als 
geheel,, en weerspiegelen elkaar op formeel niveau; de notatie van de 
muziekk is bedoeld als representatie van het 'werk,' en vindt op haar beurt 
vermenigvuldigingg in druk; de uitvoering vermenigvuldigt het werk in 
zijnn particuliere concretiseringen, die hun weg vinden in herhaalbare 
digitalee opnames, etc. Wie zou in deze context nog durven spreken over 
zoietss singuliers als een "doorbraak naar gene zijde"? Gaat het niet veel-
eerr om een musico-technologisch special effèct?m 

988 Cf. G. Guest, "Repetition," in Sylvain Auroux (ed.), Encyclopédie Philosophique Universelle, 
Less Notions Philosophiques: bd 2 (Paris: PUF, 1990), 2233. 
999 Zie over dit laatste Aloyse Michaely, Die Musik Olivier Messiaens: Untersuchungen %um 
Gesamtscbaffen,Gesamtscbaffen, Hamburger Beitrage zur Musikwissenschaft, Sonderband (Hamburg: Karl 
Dieterr Wagner, 1988), 623. 
1000 Zie over de verrassing, de technologie en het mirakel in de muziek Peter Szendy, Musica 
Practica,Practica, 93-143. Overigens is het idee van de plotselinge doorbraak zelf ook weer een her-
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Wellichtt kan het eerste slechts wanneer de muziek vanuit een meer 
nominalistischh standpunt wordt beschouwd. Messiaen geeft hier zelf 
enigee aanleiding toe. Zo presenteert hij zich in de eerste plaats als ritmi-
cus.. "Een musicus," zo zegt hij, "is noodzakelijk een ritmicus [rythmicien], 
zoo niet, dan verdient hij het niet om musicus genoemd te worden."101 

Maarr wat is dan volgens Messiaen ritme, die eerste occupatie van de wa-
ree musicus? Uit de vele definities van ritme die hij opsomt in zijn Traite 
dede rythme destilleert hij drie termen die "voortdurend terugkeren in de 
mondenn van ritmoiogen: periodiciteit, onomkeerbaarheid, symmetrie."102 

Dee eerste term is voor Messiaen het belangrijkst, althans in die zin dat 
dezee het best laat zien wat ritme is, en wat het niet is. "Schematisch ge-
sprokenn is ritmische muziek muziek die repetitie, hoekigheid [carrure] en 
gelijkmatigee verdelingen vermijdt, kortom, die zich laat inspireren door 
dee bewegingen van de natuur, bewegingen van vrije en ongelijkmatige 
duren."1033 Het vermijden van repetitie is in dit verband meer dan een 
programmatischee keuze; Messiaen vermijdt inderdaad veelal zuivere her-
halingen,, of het moet de herhaling van vormschema's zijn, die hij 
(bijvoorbeeldd in de Meditations) volop gebruikt. Waar het hem om gaat is 
hett bereiken van een voortdurende variatie in de stijl van Debussy, een 
""  variation petpétuelle" die niet wordt gekenmerkt door de mechanische te-
rugkeerr van het identieke (das Gleichè), maar door de vrije terugkeer van 
hett erop gelijkende (Ie semb/ab/e, das Se/bé).'104 Messiaen verkiest met ande-
ree woorden ritme te denken in termen van verschil, en maakt daarmee 
eenn impliciete keuze tussen de twee andere termen die hij uit de monden 
vann rythmologen optekende: waar symmetrie identiteit vereist, leidt ver-
schill  tot onomkeerbaarheid.105 

halingg van een oude topos. Zie bijvoorbeeld Lawrence Kramers analyse van Haydns Die 
SchöpfungSchöpfung ("Und es ward Licht!") in Classical Music and Postmodern Knowledge (Berkeley, etc.: 
Universityy of California Press, 1995), 67-97: 87. 
1011 Messiaen, Traite de rythme, 1,9. 
1022 Ibid., 40-43. 
1033 Messiaen, in Samuel, Permanences, 102. 
1044 Messiaen, Traite de rythme, I, 29, 39. 
1055 Hoe valt dit te rijmen met zijn voorkeur voor symmetrische ritmes? Mijn antwoord op 
dezee vraag zou zijn dat symmetrische ritmes het best doen ervaren dat symmetrie in de 
temporelee ervaring van muziek niet bestaat (zelfs niet in de herinnering, zoals Messiaen be-
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Dee ware periodiciteit, die van de golven van de zee, is [...] het tegendeel van 

eenn zuivere en simpele herhaling. Iedere golf is anders dan de voorgaande en 

dee volgende, door zijn volume, zijn hoogte, zijn duur, de traagheid of snelheid 

vann zijn vorming, de kracht van zijn climax, de uitrekking van zijn val, van 

zijnn uitstroming, van zijn verspreiding. [...] Dat is de gevarieerde periodiciteit. 

Watt betreft het idee van een absolute periodiciteit, die het zelfde toevoegt aan 

hett zelfde en nogmaals het zelfde, zoals nu het gebruik is in de muziek in de 

vormm van ritmische pedalen en de ostinato's, zou men moeten zeggen dat er 

eenn verschil is tussen iedere letterlijke herhaling, dat geen enkel element zich 

opp dezelfde plaats bevindt in het klinkende verloop; er is een eerste element, 

eenn tweede element, een derde element, etc.106 

Watt Messiaen hier zegt over de herhaling van elementen uit een ostina-
to,, kan a fortiori gelden voor het werk als geheel. Hierboven is reeds de 
ontwikkelingg van het werk-concept ter sprake gekomen; op deze plaats 
kann op basis van Messiaens notie van varieerde periodiciteit een heel an-
deree notie geïntroduceerd worden. Waar het in muziek om gaat, is niet 
dee abstractie, isolatie en uitzuivering van een transcendente identiteit van 
hett 'werk' (een platoonse zelfidentiteit), maar om een herhaling van uit-
voeringenn die semblable zijn (volgens metonymische of analogische diffe-
rentialiteit),, zonder dat zij leiden tot, of zelf kunnen worden herleid tot, 
eenn dergelijke absolveerbare, zelfidentieke gestalte. Adorno spreekt in dit 
verband,, zij het niet met betrekking tot werken, maar tot de notie van 
transhistorischee muzikale vormen (sonate, etc.) over "muzikaal nomina-
lisme."1077 De wederkeer van Messiaens Momenten moet worden begre-

wcertt in Traite, I, 43, want ook de herinnering is aan de tijd onderhevig). Symmetrie doet 
(de)) tijd ervaren, niet de 'eeuwigheid' van de identieke terugkeer. Deze statische 
'eeuwigheid,'' waar de Messiaen-literatuur zo vol van is, heeft naar mijn idee niets te maken 
mett de Eeuwigheid die aan God wordt geattribueerd, integendeel. 
1066 Messiaen, Traite de rytbme, 1,43. 
1077 Th.W. Adorno, Philosopbie der neuen Musik, door Liesbeth van Harmeien vertaald als 
FilosofieFilosofie van de nieuwe muziek (Nijmegen: SUN, 1992), 77: "[...] het nominalisme, de 
afschaffingg van alle zich herhalende formules tot het uiterste [...]." Cf. de impliciete 
verwijzingg naar een nominalistische opvatting van de herhaling bij Lyotard, LÜnhumain: 
CauseriesCauseries sur Ie temps (Paris: Galilée, 1988), 166, die niet berust op een Platoonse zelf-identi-
teitt van datgene wat zich herhaalt, maar op analogie. Dit betekent, aldus Lyotard, "dat de 
identiteitt van wat wordt herhaald [...] niet bepaald is, dat het slechts wordt aangeduid als 
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penn als een optreden van herhaling, waarbij nimmer sprake is van iden-
tieketieke herhaling (daar is noch in de partituur sprake van, omdat het twee-
dee optreden steeds net even anders is, noch in de eenmalige uitvoerin-
genn van deze passages in hun verschillende contexten) maar steeds van 
eenn terugkeer van Ie semblable. Deze logica treft niet alleen het verschil 
tussenn de Momenten in Deel IX en XI I en hun respectievelijke herhalin-
genn (die, nogmaals, geen letterlijke, maar gevarieerde herhalingen zijn), 
maarr ook de eenheid van het bic et nunc van de doorbraak zelf, en van het 
ideee van de openbaring als moment 'in' de tijd (van de klok, van de par-
tituur,, etc.).108 

Voorr een deconstructie van het perceptuele nu-moment zou een ver-
wijzingg naar Augustinus' klassieke analyse van de tijd kunnen vol-
staan.1099 Ook bij Paulus is 'het' moment, bij uitstek gedacht als de kri-
tieke,, eschatologisch vervulde tijd van de kairvs, niet een enkelvoudig en 
aanwijsbaarr 'nu,' maar een meervoud aan tijden: "[i] n het Nieuwe Testa-
mentt [...], wordt kairos niet genoemd in het enkelvoud, maar in het 
meervoud.. Zijn geprivilegieerde moment of liever momentum is beslist 
'enigg in zijn soort,' maar deze singulariteit wordt niet langer gekenmerkt 
doorr zijn eenheid of ondeelbaarheid."110 De (christelijke) betekenis van 
Messiaenss "doorbraak naar gene zijde" moet dan ook niet worden ge-
zochtt in de door hem aangewezen momenten als zodanig {bic et nunc), 
maarr in de multipliciteit, differentialiteit en temporele modaliteit van 
hunn verschijningen. Dit leidt tot een belangrijke verandering van per-
spectieff  op Messiaens suggesties en aanwijzingen: niet de parametrische 
bepalingenn van de doorbraken als zodanig zijn betekenisvol, noch de 

hett object van een allusie die [op dit object] wordt gemaakt door de verschillende 
optredenss van een akkoord of frase, dat elk van deze optredens als gevolg van zijn verschil 
eenn soort supplement toevoegt aan de andere, en dat dit supplement [...] altijd de 
afwezigheidd of terugtrekking veronderstelt van het ding zelf, dat wil zeggen, het akkoord 
off  de frase waar deze optredens op alluderen." Zie voor Lyotard verder hoofdstuk II-8.2. 
1088 Ik verwijs hier andermaal naar mijn doctoraalscriptie {Het ritme van de partituur Messiaen, 
DerridaDerrida en bet au-dela van Livre d'orgue. Universiteit van Amsterdam, 1996), waar alles draait 
omm de figuur van de herhaling bij Messiaen. 
1099 Aurelius Augustinus, Confessiones, door Gerard Wijdeveld vertaald als Belijdenissen (Am-
sterdam:: Ambo, 1997), boek XI. 
1100 De Vries, Turn, 195. 
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verhoudingenn die op grond van deze bepalingen kunnen worden 
geconstrueerd,1111 maar de manier waarop het doorbreken (en zelfs het 
bepaaldd worden) van de doorbraak zich (al dan niet) inschrijft in een 
specifiekk christelijke temporele modaliteit (zoals bijvoorbeeld de Nieuw-
testamentischee noties van kairos enparousia). Ik zal trachten te laten zien 
datt een dergelijke modaliteit ook in muziek kan worden gevonden, en, 
watt mijn voorbeelden betreft, in het bijzonder bij Messiaen. 

Eenn instructief voorbeeld is in dit verband Daan Mannekes ArchipelII, 
voorvoor altviool, cello en contrabas (1985), een stuk dat opvallende parallellen 
heeftt met Messiaen. Zoals Rokus de Groot in zijn artikel over deze 
compositiee beschrijft, gaat het ook bij Manneke om muzikale "momen-
tenn van gratie," waarin het "numineuze" kan worden ervaren.112 In 
ArchipelArchipel II gaat het om een akkoord dat merendeels is opgebouwd uit ge-
stapeldee kwinten, ingeleid door een stijgende lij n waarin opnieuw 
kwintenn de hoofdrol spelen, en uitgeleid door een dalende beweging. De 
technischee beschrijving van deze korte passage laat echter een aspect on-
besprokenn dat volgens Manneke onuitsprekelijk is, en dat nog het best 
kann worden vergeleken met de Transfiguratie van Christus op de berg 
Tabor.. De Groot laat zien dat Manneke in zijn muziek de bijzonderheid 
vann dit heilige moment recht wil doen door terughoudend te zijn: "[i] n 
dee woorden van de componist: 'je moet dit moment loslaten, je kunt er 
niett verwijlen, je kunt er niet naar terug.' Zo gauw het moment in de 
muziekk arriveert, wordt het weer verlaten."113 Na het moment is er dan 
ookk "een terugkeer naar het dagelijkse leven" in de vorm van de eerste 
uitgesponnen,, heterofone melodie in het werk. Hoewel Manneke over 

1111 Ik verwijs hier naar Paul Griffiths' fraaie observatie dat het Moment in Deel XII , en zijn 
herhaling,, de basis vormen van een drieklank op E groot. Een volgende herhaling, 
"wellichtt plaatsvindend in de hemel," zou deze drieklank volgens Griffiths voltooien. Deze 
symbolischee lezing van de herhaling maakt van de muziek een soort trap naar de hemel, 
maarr gaat mijns inziens voorbij aan de klankmatige fenomenaliteit die de muziek bezit 
voordatvoordat zij versteent in een symbolisch interpreteerbaar partituurbeeld. Griffiths, Olivier 
MessiaenMessiaen and the Music of Time, 214. 
1,22 Rokus de Groot, "Affirmation and Restraint: Relationships Between Concepts of 
Spiritualityy and Music in the Work of Joep Franssens and Daan Manneke," in ASCA Brief 
PrivaciesPrivacies (Amsterdam: ASCA Press, 2000), 123. 
1133 Ibid., 126. 
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dee bewuste passage spreekt als over een uniek moment van gratie, laat 
Dee Groot zien dat het moment later in het stuk, net als bij Messiaen, 
wordtt herhaald en uitgewerkt. Hij vergelijkt dit met de reactie van Petrus 
opp zijn getuigenis van de Verheerlijking (Mt 17, 4: "indien Gij het wilt, 
zall  ik hier drie tenten opslaan, voor U een, voor Moses een, en voor Elia 
een"),, die bedoeld lijk t om deze unieke gebeurtenis vast te houden door 
err een monument voor op te richten. Dit vasthouden wordt door De 
Groott begrepen als een verraad aan de heiligheid van het moment; de 
herhalingg plaatst de muziek op afstand van datgene wat (wellicht) in een 
momentt van gratie werd aangeraakt. Een soortgelijke diskwalificatie lijk t 
aann de orde bij Messiaens herhalingen van zijn Momenten, want ook 
daarr wordt het heilige - althans volgens deze lezing van de herhaling — 
verraden.. Maar, zo zou ik hier willen vragen, bestaat er dan zoiets als het 
ontkomenn aan herhaling, zoiets als een zuivere getuigenis van een 
zuiveree presentie, die vervolgens (in een secundair moment) kan worden 
gecorrumpeerd?? En: is niet juist de herhalende disseminatie van het ge-
tuigeniss van de Verheerlijking, in de verkondiging van het Evangelie 
(doorr Mattheüs, en opnieuw door Markus, door Lucas, etc), het bij 
uitstekk christelijke moment? Zoals gezien heeft het christendom een bi-
zonderee relatie met de technologische gedaanten van de herhaling; ook 
opp temporeel gebied is er, zo zal ik tot slot van dit hoofdstuk trachten te 
latenn zien, sprake van een bijzondere, zij het niet ondubbelzinnig stabiele 
off  stabiliserende, alliantie tussen het christelijke en de figuur van de her-
haling. . 

Volgenss Jean-Luc Nancy is de "oorspronkelijke structuur" van het 
christendomm de aankondiging van het einde. "Meer nauwkeurig, het 
christendomm is in het einde als aankondiging, als aangekondigd einde, als 
Evangelie,, als euaggelion, 'goede aankondiging.' De boodschap: dat is 
hett hart van het christendom."114 Het einde is in het christendom echter 
geenn bepaald einde. Nancy citeert de constatering van onder anderen 
Nietzschee dat het evangelie in feite flinterdun is, presque rien, en dat het 
niett veel meer is dan de geste zelf van aankondiging: 

1144 Jean-Luc Nancy, "La déconstruction du christianisme," in Les étudesphilosophiques, nr 4 
(1998),, 513. 

282 2 



Hoofdstukk 9 

Menn geeft te weinig aandacht aan het feit dat dat presque tien van de schrift 
deell  uitmaakt van alle voorafgaande biblia, het feit dat de eigenlijk christelijke 
schriftt (drie keer niks...) een schrift is die bestaat uit het buitengewoon vluch-
tigtig schetsen van het woord aankondiging, uit het zeggen dat 'het aankondigt' 
enn dat iemand heeft geleefd op zodanige wijze dat hij heeft aangekondigd.115 

Nancyy beschrijft het einde dat het christendom aankondigt, en dat het 

zelff  in wezen is, als een openheid of als het Opene zonder meer: "Het is 

hett Opene als zodanig, het Opene van de aankondiging, van het project, 

vann de geschiedenis en het geloof, dat, door de Levende God, zich aan-

dientt in het hart van het christendom." Di t Opene noemt Nancy met 

Hölderlinn ook wel "het vrije."116 Hoe kan dit vrije worden gedacht? Is 

hett dat wat los staat van iedere bepaling, van iedere economie, inscriptie 

off  incarnatie, dat wat ex abrupto verschijnt, als een wonder of een don-

derslagg bij heldere hemel? Iets, met andere woorden, dat de plotselinge 

overgangg signeert waar een aantal van Messiaens Momenten zich toe le-

kenn te reduceren (hoofdstuk 1-3)? In het licht van het Nieuwe Testa-

mentt zou deze vraag ontkennend moeten worden beantwoord. Want is 

hett niet zo dat Degene die, zoals Nancy zegt, "heeft geleefd op zodanige 

wijzee dat hij heeft aangekondigd," zelfs reeds werd aangekondigd 

(Johanness de Doper, Gabriel, etc.)? Is dit Testament niet juist een lec-

tuurr van het Oude Testament in het licht van de aankondiging, en de 

aankondigingg van de aankondiging (de Profeten), dat wil zeggen: van 

eenn onophoudelijke herhaling van de aankondiging (of van aankondi-

gingg zonder meer)? Wordt de parousie niet zelf ingeleid door de komst 

vann de valse wonderdoener, de Antichrist, die slechts door het oog van 

dee rechtvaardigen van die van tweede Wederkeer, die van Christus, is te 

onderscheiden?1177 De tussentijd van het christendom zelf lijk t gedomi-

neerdd door juist de figuur van de wederkeer, die, ondanks zijn unieke, 

'historische,'' en ongetwijfeld wonderbaarlijke karakter, zich reeds in-

schrijftt in zijn aankondiging, de Incarnatie, en zoals Nancy hier aan toe-

1155 Ibid. 
1,66 Ibid., 519. 
1177 2 Tes 2, 8-12. Zie hierover De Vries, Turn, 194. 
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voegt,, in het dialectische of integrerende momentum van de heilsge-
schiedenis.118 8 

Dee herhalingen waar Messiaens figuur van de "doorbraak" en zijn be-
palingenn in verkeren, zijn niet strijdig met een christelijke notie van tem-
poraliteit.. Integendeel, juist doordat zij in een dynamiek van herhaling 
verkerenn nemen zij deel aan een beweging die voor het christelijke mede 
constitutieff  is. Ik denk hierbij niet alleen aan de verschillende Nieuwtes-
tamentischee noties van wederkeer, wedergeboorte, repetities van de 
Boodschapp of aan de paulijnse thematiek van de demonische dubbel-
ganger,, maar ook, in meer filosofische zin, aan de kierkegaardiaanse the-
matiekk van de herhaling. Het Opene of "het vrije" van Nancy kan tot op 
zekeree hoogte worden begrepen tegen de achtergrond van Kierkegaards 
denkenn van de herhaling als enerzijds een synoniem voor het geloof, en 
alss anderzijds een figuur van het demonische. Nancy verwijst bijvoor-
beeldd naar Kierkegaard wanneer hij heiligheid verbindt met "openheid 
naarr de aankondiging" en contrasteert met de "conditie van zondigheid," 
diee zich kenmerkt als "de geslotenheid" van "het egoïsme, dat het zelf is 
inn relatie tot zichzelf."119 Deze geslotenheid beschrijft Kierkegaard elders 
alss het demonische, als de uitsluiting, in verharde vertwijfeling, van alle 
externaliteit.1200 In muzikaal opzicht kan dit vergeleken worden met de 
sluitingg van de muziek in een zuivere repetitie van zichzelf, de terug-
buigingg van de muziek naar zichzelf in een "demonische" opsluiting. 
Eenn voorbeeld hiervan kan bij Messiaen worden gevonden in het zeven-
dee tableau van Saint Francois d'Assise, waar het heilige geweld wordt uit-
gebeeldd van de stigmatisering.121 Hier richt de muziek zich op een zuiver 
mechanischee repetitiviteit die ieder verschil, iedere openheid of onbe-
paaldheidd verdrijft. Wat Messiaen hiermee tracht te evoceren is evenwel 
niett een demonisch geweld, maar een sacraal geweld. Dat het verschil 

1,88 Cf. Nancy, "La déconstruction du christianisme," 509. 
1199 Ibid., 518. 

Sorenn Kierkegaard, Sygdommen til  Deden: En cbristelig psychologists Udrifting til  Opbyggelse og 
Opvakkelse,Opvakkelse, door H.A. van Munster en A.P. Klaver vertaald als Over de vertwijfeling: De piekte 
tottot de dood (Utrecht - Antwerpen: Prisma, 1963), 83-87: 84. 
1211 Zie partituur, Derde Acte, zevende Tableau, "Les Srigmates," met name p. 111. 
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tussenn beide niet of nauwelijks valt waar te nemen zal na bovenstaande 
overwegingenn niet verbazen. 

Eenn andere gedaante van de demonische herhaling is volgens Kierke-
gaardd de minder opzichtige, maar niet minder gevaarlijk categorie van 
"hett esthetische." Hierin neemt de verveling de overhand doordat de 
herhalingg van alledag, van de vriendschap, het huwelijk, het ambt, etc. 
iederee substantie aan het leven onttrekt. "Verveling is het demonische 
pantheïsme,""  zo constateert de jongeling in Enten/Eller. "Blijf t men erbij 
verwijlen,, dan wordt ze het kwade, zodra ze daarentegen wordt op-
gehevenn is ze wat ze is: verveling, niets minder en niets meer; maar ze 
wordtt slechts opgeheven doordat men zich amuseert - ergo men moet 
zichh amuseren."122 Hierboven heb ik de verschillende gedaanten bespro-
kenn waarin het amusement zich aandient in het werk van Messiaen. Zo 
lijk tt Messiaens gebod dat het ritme, dat hij beschreef als de hoogste op-
drachtt van iedere musicus, nimmer zuivere en simpele herhaling dient te 
zijnn maar altijd variatie, een voorbeeld van de gedachte van verstrooiing, 
charmee en amusement.123 In de herhalingen van de doorbraak-passages 
waartt bovendien in de muziek de geest rond van een "esthetische" zelf-
ironiseringg en de daarmee gepaard gaande ervaring van ondediging, dis-
tantie,, verveling en melancholie. Ik heb hierboven gewezen op de nauwe 
bandenn tussen amusement en een bepaalde logica van de religie; hier 
opentt zich een nieuwe dimensie van deze associatie. De vermijding van 
zuiveree en simpele herhaling, en de nadruk op amusement versluiert een 
dieperee vertwijfeling over muziek, een houding van contemptus mundi en 
dee ervaring van sleetsheids of akedeia. Dit toont de keerzijde van de her-
halingenn van de "doorbraak" en maakt tot op zekere hoogte het argu-
mentt inzichtelijk dat dit oplevert tegen Messiaens interpretatie van éblou-
issement.issement. Maar daarmee is slechts één zijde belicht van de voortdurende 
bewegingg van wederkeer waar muziek in het algemeen, en deze muziek 

1222 Soren Kierkegaard, "De wisselbouw," in Enten/Etter, door Jan Marquart Scholtz 
vertaaldd als Of/ Of (Amsterdam: Boom, 2000), 308. 
1233 Cf. de analyse van liturgische vormen van herhaling door Jeremy S. Begbie in Theology, 
MusicMusic and Time (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 155-175, waarin eveneens 
veell  nadruk wordt gelegd op de noodzaak van complexiteit, interessantheid en een zeker 
religieusreligieus amusement. 
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vann wonderbaarlijkheid en singulariteit wellicht nog het meest opmerke-
lijk ,, in verkeert. 

Dee notie van herhaling die Kierkegaard in stelling brengt tegen bo-
vengenoemdee vormen van herhaling (het esthetische, het amusement, 
hett demonische, de verveling), is "een religieuze beweging krachtens het 
absurde,, die aanvangt wanneer een persoon de grenzen van het wonder-
baarlijkee is genaderd."124 Deze herhaling is gemodelleerd naar de verha-
lenn van Abraham en Job, waarin respectievelijk Abraham zijn geofferde 
zoonn terugkrijgt en Job al hetgeen hij door rampspoed heeft verloren, 
zelfss tweevoudig. Het gaat hier niet zozeer om een psychologische ana-
lysee van het religieuze leven alswel om een vernieuwing van de wereld 
enn het leven, die ik interpreteer naar de woorden van Christus: "Zie, ik 
maakk alles nieuw" (Apk 21, 5). Deze vernieuwing is in het geval van 
Abrahamm en Job geen eenvoudige terugkeer van wat reeds was, en is 
volgenss Kierkegaard niet, of althans niet geheel, te vergelijken met bij-
voorbeeldd het herlezen van een boek, of het anderszins vernieuwen van 
eenn reeds opgedane ervaring (zoals, in deze context, de herhaling van de 
doorbraakk doorheen de repetities en herhaalde ervaringen van de mu-
ziek).. Toch gaat het in beide bijbelverhalen om de terugkeer van het ver-
lorenn gegane in zijn singulariteit', niet in abstracte of metafysische zin. 
Abrahamm krijgt niet zo maar een zoon terug, maar de%ey zijn enige, 
Isaak.1255 Herhaling is, aldus Kierkegaard, de paradoxale terugkeer van 

1244 Kierkegaard, geciteerd in Edward F. Mooney, "Repetition: Getting the world back," in 
TheThe Cambridge Companion to Kierkegaard (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 
282-307:: 298. 
1255 Cf. in dit verband de observatie van Samuel Weber: "fij n plaats van een tijdloze 
universaliteitt die op een of andere manier condenseert tot particulariteit, is er [in Kierke-
gaardss tekst] sprake van een temporeel en spatieel proces van herhaling waarin de herha-
lingg niet eenvoudig de terugkeer van het zelfde [the same] betreft, maar ook een alteratie. 
Watt dat produceert is iets dat, sinds Kierkegaard, meer en meer 'singulariteit' is gaan heten. 
Hett verschilt ook enigszins van de term 'individualiteit,' die ondeelbaarheid en een zelfge-
noegzamee kwaliteit suggereert. De term die Kierkegaard in het Deens gebruikt benadrukt 
separatie,, zoals een uitgeknipt silhouet \ciitoul\. Het is singulier, en in hedendaagse theorie 
iss de notie van singulariteit een manier om te proberen te spreken over deze accidentele 
concretisering,, deze non-absorptie van het algemene in het particuliere." Weber, in 
"Repetition:: Kierkegaard, Artaud, Pollock and the Theatre of the Image," transcript van 
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hett actuele, maar met een verschil, en is in deze dubbele gedaante de ab-
solutee voorwaarde voor iedere ethiek, metafysica of dogmatiek.126 De 
betekeniss van een dergelijke aporetische notie van herhaling voor de 
muziekk heb ik hierboven reeds besproken, zij het dat hier een nieuwe, 
enn unieke dimensie aan de notie van herhaling wordt toegevoegd. De 
herhalingg waar Kierkegaard over spreekt, is er volgens Edward Mooney 
niett één die gemaakt kan worden, maar die moet worden ontvangen, als 
eenn geschenk of gratie.127 Het is bij uitstek de figuur van openheid of re-
ceptiviteitt voor het wonderbaarlijke, het absurde of paradoxale (zoals 
bijvoorbeeld,, en bij uitstek, de figuur van de Incarnatie).128 Het is de 
openheidd voor de gedachte dat voor (of bij) God alles mogelijk is - zelfs 
dee onmogelijke herhaling van het singuliere.129 

Messiaenss gebaar van een herhaling van het unieke gebeuren van de 
"doorbraakk naar gene zijde," de meervoudige inscriptie van deze singula-
riteitt in het domein van herhaling, schrijft zich in de logica van deze on-
mogelijkee mogelijkheid in. De doorbraak breekt door in (en als) herha-
ling,, zonder direct en met zekerheid te kunnen aanwijzen waar en wan-

eenn ongepubliceerd interview met Terry Smith (Power Institute of Fine Arts, University of 
Sydney,, 16 september 1996), 16. 
1266 Kierkegaard, Frygt og baven/ Gjentagelsen, door Howard V. Hong en Edna H. Hong 
vertaaldd als Fear and Trembling/Repetition (Princeton: Princeton University Press, 1983), 149: 
"Herhalingg is de interesse van de metafysica, en ook de interesse waar de metafysica op stuk 
loopt;; herhaling is het wachtwoord van iedere ethische visie; herhaling is de conditio sine qua 
nonnon voor iedere dogmatische aangelegenheid." 
1277 Mooney (ibid., 294) vergelijkt dit met het verschil tussen muziek repeteren en het 
luisterenn naar muziek: "Overweeg, teneinde het verschil in beeld te krijgen tussen 
herhalingg als een taak en herhaling als een ontvangst [reception], het verschil tussen musici 
diee een herhaling spelen [talking a repeat] (een sectie opnieuw spelen met gepaste variatie) en 
hett aandachtig beluisteren, de 'receptie,' van die herhaling door ontwaakte luisteraars [an 
awakenedawakened audience]. Individuen spelen beide rollen, of krijgen beide toebedeeld: ze zijn zowel 
'uitvoerders'' als 'luisteraars' in de muziek van de schepping en zelfontwikkeling. Maar 
naarmatee men naar het religieuze of wonderbaarlijke beweegt wordt men minder een 
acteurr en meer een alerte ontvanger. De taak van de vrijheid is hier het onderhouden van 
receptiviteitt [d.w.z. openheid voor God, Voor wie alles mogelijk is,' svm]." 
1288 Cf. Soren Kierkegaard, Philosopbiske Smuler eller En smuk Philosophi/De omnibus dubitandum 
est,est, door Emanuel Hirsch vertaald als Pbilosopbiscbe Broekenl'De omnibus dubitandum est 
(Düsseldorff  - Köln: Diederichs, I960), 58. 
1299 Mt 19, 26; Mkk 10, 27 en 14, 36. Cf. Kierkegaard, Fear and Trembling/ Repetition, 46. 
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neerr dit gebeuren, de aanraking of inslag heeft plaatsgevonden. Luiste-
renn naar deze muziek is, om een metafoor van Messiaen te verdraaien, 
alss het staren naar de golfjes van een steentje dat je nooit in het water 
hebtt zien vallen.130 Er is geen 'oorspronkelijk' moment dat herhaald 
wordt;; er is slechts de golving van herhalingen. Het gaat hierbij niet om 
herhalingenn van hetzelfde of van een oorsprong. Het gaat om iteraties 
diee mogelijk het gezicht vrijmaken op het Opene ("drie keer niks"), op 
herhalingg in de transfiguratieve zin van Kierkegaard, of op datgene wat 
Messiaenn "doorbraak" heeft genoemd. Maar deze iteratie zal dan, vol-
genss de eerder door De Vries beschreven logica, tegelijk de verdubbe-
lingg aan boord halen van het antichristelijke (een idolisering van mu-
ziek).. Het denken van deze herhaling opent de religieuze mogelijkheid 
vann Messiaens muziek, maar opent tegelijk de mogelijkheid van haar pa-
rodie,, van het verlies van de Sinn waar Balthasar op insisteert. Zoals Sam 
Weberr het met verwijzing naar Kierkegaards liefde voor de klucht for-
muleert:: "Herhaling is de voorwaarde voor betekenis. Er kan geen bete-
keniss zijn die niet op enigerlei wijze herhaalbaar is. Maar deze voorwaar-
dee zelf produceert geen betekenis; het produceert de dubbelganger van 
betekenis,, de schaduw van betekenis, de theatrale klucht, de onserieuze 
serie.. De klucht is niet iets dat je naar believen aan boord kunt halen. Als 
jee betekenis wil , op welke wijze dan ook, zul je ook farce krijgen. Dit is 
wellichtt iets dat je niet onder ogen wilt zien."131 Het is deze verdubbeling 
-- de onafwendbare productie van de dubbelganger van betekenis die de-
zee kan verdraaien - die in de theologische bepalingen (duidingen, recep-
ties)) van de betekenis van Messiaens muziek wordt genegeerd. Daarmee 
blijf tt de ruimte waarin het religieuze (en zoals gezien muzikale) van zijn 
werkk zich opent, gesloten. Wordt deze verdubbeling echter wel gedacht, 
dann opent zich opnieuw de aporetiek die Augustinus ten aanzien van de 
ervaringg van muziek beschrijft: dat zij gevaarlijk is, - maar ook, en 'tezelf-

Messiaen,, in de documentaire van Alan Benson: "De muziek van Debussy is als het 
warenn kalm en verstild. Maar als je er een steen in gooit krijg je een schok die een golfbe-
wegingg veroorzaakt in het water rondom. Zo is Debussy ook: onderbreking en dan bewe-
ging.. Die onderbreking [ami] heeft me getroffen." 
1311 Weber, "Repetition: Kierkegaard, Artaud, Pollock," 17-18. 
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derr kere' (dat wil zeggen: doorheen dezelfde wending, keer, herhaling, 
etc):: onmisbaar. 

Tott besluit het volgende. Wat deze eerste proeve van een andere manier 
omm Messiaens muziek en denken te interpreteren onder meer laat zien, 
iss dat het bij Messiaen niet eenvoudig (of eenvoudig niet) gaat om een 
exemplarischee uiting van christelijke kunst die in termen van orthodoxie 
kann worden begrepen, maar om een complexe inéénvlechting van the-
ma'ss die de theologische demarcatie van het muzikaal-christelijke histo-
rischh hebben gekenmerkt. Messiaens muziek kent zowel momenten die 
verwijzenn naar de traditionele bepalingen van de musica sacra als naar 
juistt datgene wat in de muziektheologieën als heidens of idolatrisch van 
dee hand wordt gewezen. Hierboven passeerde in dit verband onder 
meerr de technologische, de commerciële en de theatrale of amuse-
ments-aspectenn van zijn muziek, die geenszins als vreemd aan het religi-
euzee konden worden aangemerkt. Messiaens werk wordt niet alleen ge-
kenmerktt door de uiterlijke tekenen waarmee het katholicisme zich be-
geleid,, maar ook - en ik zou zeggen tegelijkertijd - door datgene wat ten 
aanzienn van dit katholicisme onbestemd of onbepaald blijft . Deze open-
heid,, waarin zich de veel besproken publieke toegankelijkheid van zijn 
werkk voor luisteraars die zich als niet-gelovig beschouwen weerspiegelt, 
wordtt in bovenstaande interpretatie samengedacht met, en vanuit één 
enn dezelfde beweging verklaard als het mogelijke, exclusief christelijke 
gebeurenn van de "doorbraak." Deze dubbele gestalte van exclusiviteit en 
onbepaaldee openheid zal wederkeren in de volgende hoofdstukken, 
wanneerr het achtereenvolgens zal gaan over de "doorbraak" als verschij-
ningg van het muzikale idool (dat eveneens 'geplaagd' wordt door een re-
ligieuzee onbepaaldheid) en, in het laatste hoofdstuk, wanneer besproken 
zall  worden op welke wijze Messiaens getuigenis zelf reeds verklaart bui-
tenn de orthodoxie van het geloof te staan. 
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Hoofdstukk 10 Klank Het verzadigd fenomeen 

Inn de analyses van de Momenten in hoofdstuk 1-3 heb ik meermalen 
eenn beroep gedaan op de term 'verzadiging.' Het ging daarbij om de ver-
zadigingg van het klankbeeld door Messiaens "draaiende akkoorden" 
(Deell  VIII) , en om verschillende vormen van chromatische verzadiging, 
zoalss in het klankveld van het derde Moment (Deel XII ) en in sommige 
totaalchromatischee akkoorden van de beide koralen (Deel VI I en XIV) . 
Inn met name de beide laatste vormen van verzadiging gaat het om een 
parametrischparametrisch fenomeen: de term verzadiging duidt hier aan dat, in het 
veldd of in de betreffende akkoordvorm, alle twaalf tonen van de chro-
matischee toonschaal voorkomen. Dit begrip van verzadiging baseert 
zichh op de eerder beschreven parametrische reductie van muziek (in ter-
menn van Marion: op eenphénomène pauvre); de eerstgenoemde vorm van 
verzadigingg lijk t eerder te wijzen op een klankmatig surplus dat zich niet 
laatt beschrijven als een optelling van tonen - zelfs niet van alle twaalf, 
enn zelfs niet als een resultante die groter is dan de som der twaalf delen.1 

Zoalss gezien kan de christelijkheid van Messiaens muziek met (of al-
thanss niet afdoende) beschreven kan worden in termen van representa-
tiee (thematisering, symbolisering, klankschildering, etc). Het verbinden 
vann een representatie van het geloof met een muziek die zelf eveneens is 
gereduceerdd tot haar muziektheoretische beschrijving, zoals bijvoorbeeld 
Pascall  Ides analyse van het zevende deel uit Les corps g/orieux, levert een 
constructiee op die zowel muziek als religie minimaliseert, trivialiseert, en 
uiteindelijkk zelfs uitwist. Voor zover in een dergelijke analyse wordt ge-
zochtt naar muziek en religie (i.e. naar het musicosacrale of sacromuzika-
le),, zoekt het op de verkeerde plek - en daar kan men lang zoeken. Maar 
watt nu als de eerste vorm van verzadiging - die van een surplus dat niet 

11 Onder deze eerstgenoemde vorm kan ook de volheid worden verstaan die Messiaens 
werkk in het algemeen kenmerkt: de verzadiging met materiaal, perspectieven, variaties, etc. 
Messiaenss muziek is ook in die zin er niet een van een ondediging of leegte (cf. Feldman 
e.a.),, maar een van volheid. Dat is echter niet de volheid of verzadiging in de laatstge-
noemdee zin. 
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kann worden beschreven als het effect van de parametrische constellatie -
alss uitgangspunt wordt genomen? Wat zou de relatie kunnen zijn tussen 
ditt surplus enerzijds en anderzijds de fenomenen van éblouissement en 
"doorbraak"?? Betrekt, zo herformuleer ik mijn vraag, Messiaens ervaring 
vann éblouissement zich dan wellicht op een ander surplus dan dat van een 
overmaatt aan chromatiek (bijvoorbeeld ten opzichte van de omringende 
modaliteit,, of ten opzichte van het chromatisch totaal, als een resultante 
diee groter is dan de som der twaalf delen)? 

Jean-Lucc Marions fenomenologie van het "intuïtie-verzadigde feno-
meen""  (kortweg het phénomène saturé of verzadigd fenomeen) maakt, 
zoalss ik nu eerst zal laten zien, deze laatste gedachte niet alleen mogelijk 
maarr ook aannemelijk. Dit is met name het geval wanneer de muziek, of 
muziekk als zodanig, gezien wordt in het licht van respectievelijk de feno-
menologiee van het idool en het ikoon (10.2 en 10.3). Hoewel deze inter-
pretatiee een opening biedt om het christelijke in Messiaens muziek te 
denken,, introduceert zij anderzijds een zekere breuk tussen de esthe-
tischee en de theologische mogelijkheden van zijn muziek. Deze breuk 
looptt tussen de esthetische notie van het sublieme en het theologeem 
vann de heerlijkheid, en leidt, aan het slot van dit hoofdstuk, opnieuw tot 
eenn discussie met de theorieën en concepten die (mede) de romantische 
KunstreligionKunstreligion mogelijk hebben gemaakt (10.4). 

10.11 Het phénomène saturé 

Marionn bekritiseert iedere fenomenologie die berust op de beslissing om 
binnenn de dualiteit van het fenomeen (intentie/intuïtie, significatie/ver-
vulling,, noësis/noëma, etc.) de subjectieve constitutie voorrang te verle-
nen.. Zoals gezien leidt deze privilegiëring ofwel tot een reductie van het 
fenomeenn onder de figuur van het phénomène pauvre d'intuition (waarvoor 
dee ideële en ideale objecten van de logica en de mathematica als voor-
beeldd golden), ofwel tot een objectificatie van het fenomeen onder de fi-
guurr van hex phénomène du droit commun (i.e. het wetenschappelijk object 
enn het technisch-industrieel product). Deze reducties leiden tot een 
voorstellingg van het fenomeen die in de filosofie (en, zoals ik in het 
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voorgaandee heb beweerd, ook in de theologisch of musicologisch ge-
motiveerdee bestudering van muziek) al wat historisch, contingent, irra-
tioneell  of overweldigend is, uitsluit, en aldus de fenomenologische toe-
gangg belet tot juist die verschijnselen die ons dagelijks omringen 
(Marionn spreekt over "de zijnden van de natuur, het levende in het alge-
meen,, het gebeuren van de geschiedenis, het gelaat van de anderen") en 
diee het denken mede zou kunnen (en moeten) analyseren. Marion ver-
wij tt op grond van deze analyse de metafysica een nihilisme, dat tot ui-
tingg zou komen in het feit dat zij een voorbeeld neemt aan "het paradig-
maa van fenomenen die niet of nauwelijks verschijnen."2 Ik heb deze 
analyseanalyse gedeeld door te wijzen op soortgelijke tendenzen in de metho-
dess van de musicografie (de musicologie in het bijzonder), waar even-
eenss vaak sprake is van een idealisering, respectievelijk een objectificatie 
vann het onderzochte fenomeen. Verder heb ik gewezen op de hindernis 
diee deze reducties vormen bij de analyse van het muzikaal religieuze, in 
hett bijzonder waar het gaat om het singuliere karakter van Messiaens 
getuigeniss over een "doorbraak" in (de ervaring van) zijn muziek, en van 
dee figuur van een religieuze, wonderbaarlijke "doorbraak" zelf. 

Marionn brengt zijn kritiek op de fenomenologie en de metafysica niet 
naarr voren omwille van de kritiek, maar met het oog op een door hem 
voorgesteldd alternatief. Het is dit alternatief dat de leidraad vormt voor 
ditt hoofdstuk. Hoe terug te keren naar de dingen zelf? Het antwoord dat 
Marionn op deze vraag formuleert is: door uit te gaan van de gegevenheid 
{donation,{donation, Gegebenheit) van het fenomeen.3 Dit antwoord klinkt erg husser-
liaans,, maar de uitwerking, als volgt, is dat minder. Het fenomeen toont 
zichh in zijn verschijning, maar toont zich, aldus Marion, slechts voor zo-
verr het zich geeft. De wederkerigheid in deze formulering (zich geeft, se 
donne)donne) leidt naar de vraag hoe het zelf (sot) van het fenomeen gedacht kan 

22 Zie voor dit alles hoofdstuk III-10.1. 
33 Zie Marions trilogie rond het thema van de gegevenheid, bestaande uit Reduction et 
donation:donation: Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie {Paris: PUF, 1989); Etant donne' en 

DeDe surcroit. Deze laatste tekst werkt in het bijzonder de vier geprivilegieerde typen van het 
phénomènephénomène saturé uit waar het in dit hoofdstuk om draait. Deze typen werden reeds in Etant 
donnêdonnê beschreven (zie aldaar, 318-25) en zijn deels gebaseerd op de fenomenologieën van 
hett idool en het ikoon in Dieu satis Fétre (Paris: PUF, 1991), 15-37. 
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wordenn dat %ich geeft Deze gave, gedacht als "de beweging waarmee het 

fenomeenn rqch geeft," kan echter niet direct worden waargenomen, want 

zijj  gaat schuil achter het zich-tonen van het fenomeen.4 Bovendien, zo 

steltt Marion, kan niet worden aangenomen dat ieder zich-geven ook tot 

eenn zich-tonen leidt.5 Het 'zich' van het zich-tonen valt volgens hem niet 

altijdd samen met het 'zich' van het zich-geven. Teneinde tot dit laatste, 

tott het fenomeen zelf, te geraken, blijf t er uiteindelijk maar één weg 

over,, namelijk 

trachtenn om, in de ruimte van de manifestatie, regio's te ontwaren waarin fe-
nomenenn %ich tonen, in plaats van zich eenvoudig als object te laten presente-
ren.. Of beter, regio's vrijmaken waarin het %effvan hetgeen %ich toont onweer-
legbaarr de eruptie, de druk en om zo te zeggen de impact van hetgeen zich 
geeft,, aantoont. Het %e/fvan hetgeen %ich toont, zou er dan indirect blijk van 
gevenn dat het %icb wezenlijker geeft. Het zelfde %e/f, dat men dan opspoort in 
hett fenomeen dat zich toont, zou dan afkomstig zijn van het oorspronkelijke 
%eJfvan%eJfvan hetgeen zich geeft. Nog helderder: het %eJfvan de fenomenalisade zou 
dann indirect het %elfvw\ de gave [donation] manifesteren, omdat deze laatste de 
eerstee tot stand brengt en er, uiteindelijk, één mee is.6 

Hoee maakt Marion deze "regio's" vrij?7 Allereerst door het fenomeen 

alss gebeurtenis {evenement) te beschrijven. Hierbij moet een beweging 

wordenn gemaakt die tegen de bepalingen van het fenomeen als object 

bijj  Descartes en Kant in gaat. Zo stelt Kant in de eerste van zijn "vier 

rubriekenn die de categorie van het verstand organiseren, en aldus de fe-

44 Marion, De sunrvft, 36. 
55 Dit hangt samen met het vermogen van de blik (niet gedacht als constituerend toe-
schouwer,, maar als getuige of toegewijde - adonnê) om weerstand te bieden aan wat zich 
geeft.. Afhankelijk van deze weerstand komt het gegevene tot zichtbaarheid, en daarmee 
ook,, aldus Marion, de adonné zelf. De weerstand van de adonnê wordt door hem voorgesteld 
alss een scherm waartegen het gegevene uiteenspat. Cf. Marion, De sunrott, 60-63. 
66 Ibid. 
77 De term 'regio' begrijp ik als een verwijzing naar Marions notie van "een regionale feno-
menaliteitt - die van het gegeven fenomeen" {Etant dontié, 251) en naar de verdeling, vervol-
gens,, van deze fenomenaliteit in de gebieden van het pbénomène pauvre, commun en saturé (cf. 
EtantEtant donné, 309: "Topique du phénomène" en bijv. ibid., 325: "[...] de geprivilegieerde re-
gioo van de verzadiging [...]."). 
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nomenenn het viervoudige zegel van de objectiviteit opdrukken,"8 te we-
tenn de rubriek van de kwantiteit, dat ieder fenomeen, teneinde een ob-
jectt te worden, een kwantiteit moet bezitten, dat wil zeggen: ruimtelijke 
uitgebreidheidd moet hebben (cf. het cartesiaanse res extenso)? Tot deze 
uitgebreidheidd behoort dat de totaliteit van een fenomeen gelijk staat 
aan,, en resulteert uit, de som van zijn delen. Bovendien is het fenomeen 
alss object bij voorbaat ingeschreven in een eindige ruimte. Deze twee 
bepalingenn maken het mogelijk het fenomeen op voorhand te kennen; 
ookk al zien wij hoogstens drie vlakken van een kubus tegelijk, de andere 
driee volgen uit de opbouw en ruimtelijkheid van de vorm.10 "En zo gaat 
het,""  aldus Marion, "met alle technische objecten: wij kijken niet meer, 
wijj  hebben zelfs geen behoefte meer om ze te zien, want wij voorzien 
zee al lang van te voren. [...] Wij reduceren ze tot fenomenen van de 
tweedee orde, van het gemene recht [de droit commun\ zonder ze in hun 
volheid,, autonomie en belangeloosheid te laten verschijnen."11 Het 
denkenn over het fenomeen in termen van objectiviteit mystificeert de 
oorspronkelijkee fenomenaliteit van het fenomeen. 

Dee beweging die Marion maakt, gaat juist de andere kant op: van het 
objectt naar het evenement. De richting wordt daarbij aangegeven door 
driee karakteristieken van het evenement: onherhaalbaarheid, het surplus 
enn de mogelijkheid.12 Het evenement is in de eerste plaats onherhaal-
baar:: "[i]eder evenement, absoluut geïndividualiseerd, gebeurt slechts 
éénn maal [...] en eens en voor altijd [...], zonder toereikende anteceden-
ten,, zonder rest, zonder terugkeer." Het onttrekt zich aan iedere bepa-
lingg in termen van oorzaken of criteria: het komt uit zichzelf, zonder 
meer.. Voorts kenmerkt het evenement zich door zijn surplus ten aan-
zienn van ieder precedent. Het evenement lijk t nergens op, het is niet ge-

88 Marion, De surcroit, 41. 
99 Cf. Etant donné, boek II I (§ 13-17) en Immanuel Kant, Kritik derreinen Vernutift (Hamburg: 
Felixx Meiner Verlag, 1998), 261-62 (Al63/ B204). 
100 Dit voorbeeld verwijst naar Husserls befaamde analyse van de appresentatie. Zie 
Husserl,, Cartesianische Meditationen, § 50. Cf. Marion, De surcroit, 75-76, 126 en de gelieerde 
analysee in Etant donné, 280-84. 
111 Marion, De surcroit, 42. 
122 Marion, De surcroit, 43 en Etant donné, 240-44. 
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produceerdd en laat zich evenmin reproduceren. Het "indefinieert de we-

reld,, in de dubbele zin van on-eindig maken en het verbieden van defini-

tie."tie." En ten slotte opent het evenement door zijn mogelijkheid nieuwe 

horizons,, ook voor historisch oudere fenomenen. Deze mogelijkheid 

heeftt volgens Marion niets te maken met de 'mogelijkheid' van de meta-

fysica.. Waar deze mogelijkheid geheel, en op voorhand, is opgenomen in 

dee economie van de realiseerbaarheid, gaat het bij het evenement om 

eenn vrije mogelijkheid die zich in metafysische termen laat beschrijven 

alss een sprong van het onmogelijke (dat wat buiten iedere causaliteit, 

toereikendee grond of essentie staat) naar de facticiteit. Het initiatief om 

tee verschijnen, om een voldongen feit (fait accompli) te worden, ligt, zo 

benadruktt Marion herhaaldelijk, bij het fenomeen zelf, dat r$cb geeft. 

Onvermijdelijkk is dit een zich-geven dat zich in de tijd afspeelt, echter 

niet,, zoals Kant wil , voor een transcendentaal ego dat zich buiten de tijd 

ophoudtt en deze (evenals de ruimte) op magistrale wijze produceert. 

Datt dit niet het geval is, laat Marion zien aan de hand van een fenomeen 

datt bij uitstek de genoemde kenmerken heeft van het evenement: mijn 

eigenn geboorte. Mij n geboorte is een fenomeen dat %ich aan mij voordoet 

opp de wijze dat het %ich geeft.13 Ik heb mijn geboorte niet met eigen ogen 

gezien,, het is een gegeven dat ik alleen ken uit de getuigenissen van an-

deren. . 

Aangezienn zij zich voltrekt zonder mij en zelfs, strikt genomen, voorafgaand 
aann mij, kan zij zich alleen voordoen (als zij zich voordoet) aan om het even 
wie,, behalve aan mij. Toch houd ik haar terecht voor een fenomeen, omdat ik 
niett ophoud mij intentioneel op haar te richten [viser\ (willen weten wie en 
waarr ik ben, zoektocht naar mijn identiteit, etc.) en deze voorstelling met 
quasi-intuïtiess te vullen (secundaire herinneringen, indirecte en directe getui-
genissen,, etc). Mijn geboorte biedt zich aan als een geprivilegieerd fenomeen, 
omdatt mijn hele leven er voor een belangrijk deel uit bestaat haar te recon-
strueren,, haar een betekenis toe te kennen en te antwoorden op haar stille 
aanspraak.14 4 

133 Marion, De surcroit, 49-52. 
144 Ibid, 49. 
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Mij nn oorsprong doet zich aan mij voor door het feit dat mijn oorsprong 

zichh niet aan mij voordoet. Deze aporie kan op twee manieren wordt 

begrepen:: ten eerste dat ik niet aanwezig ben bij mijn eigen oorsprong, 

enn ten tweede dat er niets oorspronkelijks aan mijn oorsprong is 

(namelijk,, dat deze resulteert uit een onbepaalde serie van toevallige 

gebeurtenissen).. Mij n oorsprong doet zich volgens Marion aan mij voor 

alss de gave van een toekomst: "Mij n geboorte fenomenaliseert zich 

zeker,, maar in de hoedanigheid van zuiver evenement, onvoorzienbaar, 

onherhaalbaar,, iedere oorzaak te boven gaand en het onmogelijke mo-

gelijkk makend (te weten mijn altijd nieuwe leven), iedere verwachting, 

beloftee en voorspelling te boven gaand." En hij concludeert: "Di t feno-

meen,, dat zich voltrekt in een volmaakte reductie van hetgeen tgch voor-

doet,, toont dus op uitzonderlijke en paradigmatische wijze aan, dat de 

fenomenaliteitt direct voortvloeit uit datgene wat %ich geeft."15 Mij n ge-

boortee is met andere woorden een voorbeeld, wellicht zelfs het voor-

beeldd bij uitstek, van een fenomeen dat zich als evenement geeft, en dat 

zichh niet laat reduceren tot de coördinaten van de objectiviteit.16 Boven-

dienn vindt het plaats voorafgaand aan het transcendentaal ego: het maakt 

ditt ego (het Je) in de eerste plaats mogelijk doordat dit fenomeen mij 

{mot}{mot} aan mijzelf geeft.17 Het evenement opent met deze gave een onge-

155 Beide citaten ibid., 50-51. 
166 In Etant donné geeft Marion de historische gebeurtenis (hij noemt de slag bij Waterloo, 
Austerlitz,, de Revolutie) als voorbeeld van een dergelijk fenomeen dat zich geeft zonder 
zichh aan ons heden ten dage te tonen. Andere voorbeelden hiervan zijn (in De surcroit) de 
vriendschapp en mijn dood. Cf. Etant donné, 318-19 en De surcroit, 43ff, 46ff. 
177 Deze omkering van het perspectief brengt Marion in directe relatie met Hans Urs von 
Balthasar,, die het meer theologisch zo formuleert: "Het licht van het geloof stamt uit het 
object,, dat zich aan het subject openbaart en het boven zichzelf uit (anders zou het 
immerss geen geloof zijn) binnen de sfeer van het object trekt." Balthasar, in Herrlichkeit, I, 
174.. Dat de beweging rond het Je en het moi vanuit fenomenologisch perspectief niet 
geheell  evident is, komt onder andere ter sprake bij Marions repliek op een kritische 
analyse,, door C. Romano, van de fenomenologische methode zoals gebruikt in Etant donné. 
Cf.. Marion, De surcroit, 54ff. De verwerking van een dergelijke kritiek valt buiten het bestek 
vann deze studie; mij gaat het niet zozeer om de filosofische consistentie van Marions 
denken,, alswel om de wegen die het opent voor het onderzoek naar muziek en religie in 
hunn onderlinge verhoudingen - een onderzoek dat zijn uitkomsten zelfstandig zal moeten 
legitimeren. . 
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kendee reeks van temporele intuïties "waarvoor ik eindeloos, maar altijd 
tee laat, onvermijdelijk tekort schietende betekenissen, concepten en 
noësess zoek." Het fenomeen, gedacht als evenement, is altijd een inten-
tie-verzadigendd fenomeen, of, in minder nauwkeurige termen, een ver-
zadigdd fenomeen, eenphénomènesaturé™ 

Marionn verzet zich met zijn beschrijving van het evenement tegen de 
beperkingenn die de metafysica en de fenomenologie opleggen aan de 
(zuivere,, absolute) Gegebenheit van het fenomeen. Zijn pijlen zijn daarbij 
gerichtt op Leibniz' metafysische Wet van de toereikende grond, die ieder 
contingentt feit (en iedere mogelijkheid) beoogt te determineren door het 
tee binden aan een noodzakelijkheid. Deze Wet wordt vervolgens, aldus 
Marion,, door Kant onderschreven, want ook Kant maakt de mogelijk-
heidd van het fenomeen ondergeschikt aan noodzakelijke voorwaarden, 
inn casu die van het kenvermogen. In de fenomenologie is het fenomeen, 
ondankss de schijn, al niet minder gebonden: Husserl verwerpt weliswaar 
dee Wet van de toereikende grond, maar verbindt opnieuw voorwaarden 
aann de mogelijkheid van het fenomeen om te verschijnen. Marion analy-
seertt deze beperkingen onder twee noemers: die van de horizon en die 
vann het Ik.19 Bij de horizon gaat het erom dat het reeds gekende zich 
tegenn dezelfde achtergrond voordoet als het nog niet gekende: wanneer 
ikk drie vlakken van een kubus waarneem, en na draaiing de andere drie, 
dann voeg ik het ene samen met het andere teneinde tegen een enkelvou-
digee horizon (die uitgaat van het gekende) een coherent object te consti-
tueren.. "Hier volgt dus uit dat de onweerhoudbare nieuwheid van de 
stroomm aan belevingen [vécus\, de intuïtie dus, [...] steeds binnen een 
reedss gedefinieerde horizon blijft , waar nog niet gegeven belevingen zich 
verenigenn met reeds gegeven belevingen [...]. Binnen de horizon keert 

188 Marion, De sunroit, 52. Hij benadrukt dat de oorsprong hierdoor niet afwezig is door een 
tekortt (een absentie zoals bij Derrida, zie ibid., hfdstk VI) , maar door een overmaat: het 
doett zich niet aan mij voor, maar geeft zich des te meer - in zo'n grote mate zelfs dat ik 
dezee gave nimmer te boven kom. Het proces van significatie wordt volgens Marion uitein-
delijkk bezegeld niet door mijzelf of anderen, maar door God in zijn Laatste Oordeel. Pas 
hierinn wordt de uiteindelijke betekenis van mijn leven onthuld. Cf. ibid., 148. Over de ter-
minologiee en over de rol van de gegevenheid bij de verzadiging van de intentie: zie Etant 
donné,donné, 276nl, 
199 Marion, Etant donné, 251-64: 259ff. 
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hett onbekende op voorhand terug naar het bekende, omdat deze het 
ontvangtt en vestigt: 'Ieder onbekende is aldus de horizon van het beken-
de.'"20 0 

Ditt landschap van de fenomenaliteit doet zich, zo veronderstelt de 
fenomenologie,, voor aan een buiten de tijd staande waarnemer. Bij 
naderee beschouwing blijkt volgens Marion echter, dat voor Husserl de 
constantee horizon van het fenomeen in feite samenvalt met deze waar-
nemendee instantie: de horizon is het transcendentaal ego. Er doet zich 
bovendienn een "klassieke" omwenteling voor: het Ik, dat aanvankelijk 
optreedtt als getuige van het fenomeen dat zich geeft, slaat om in een Ik 
datt ieder fenomeen constitueert, waar iedere gegevenheid zich voor 
dientt te rechtvaardigen als "voor een tribunaal."21 Het fenomeen heeft 
bijj  Husserl dus te lijden onder een sterk idealiserende tendens. Zoals ge-
zienn stelt Marion tegenover de resulterende, beperkte fenomenaliteit een 
"evenementaall  [événementiel\" fenomeen, dat noch uitgaat van de limita-
tiess van een horizon, noch van (wat voor Husserl hetzelfde is) die van 
eenn transcendentaal ego. Waar deze beperkingen het fenomeen op voor-
handd veroordelen tot intuïtieve armoede, probeert Marions fenomenolo-
giee (als daar nog van gesproken kan worden) van het phênomène saturé 
juistt die verschijnselen te denken die een "vermeerdering [surcroit\ van de 
intuïtie,, dus van gegevenheid, ontvangen in verhouding tot de intentie, 
hett concept en de blik [visée]."22 Marion gaat hiertoe uit van (maar vooral 
inn tegen) de vier rubrieken die bij Kant de categorieën van het verstand 
organiseren.233 De eerste hiervan, die van de kwantiteit, is zojuist 

200 Ibid., 260. Het citaat is van Husserl, Idee» I, § 63. 
211 Marion, Etant dottné, 263. 
222 Ibid., 279. Cf. De surcroit, 135: "[FJenomenen waarin zeker de dualiteit aan de orde is 
tussenn intentie (significatie) en intuïtie (vervulling [rempiissemenfy, alsook een correlatie tus-
senn noësis en noëma, maar waarin, in tegenstelling tot pbénomèms pauvres en communs, de in-
tuïtiee (zich) op zodanige wijze geeft, dat zij datgene wat het concept (significatie, intentio-
naliteit,, blik, etc.) in haar kan voorzien en tonen, overtreft." 
233 Op de vraag waarom Marion vasthoudt aan deze kantiaanse bepalingen, en er zich niet 
veeleerr van losmaakt, antwoordt Ruud Weiten dat deze rubrieken van Kant - "de denker 
vann de limiet bij uitstek" - Marion de gelegenheid geven om te laten zien "hoe en waarom 
hett gesatureerde fenomeen grensoverschrijdend is" of het menselijk kenvermogen te 
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besprokenn onder de noemer van het evenement (dat wordt gekenmerkt 
doorr een overmaat aan aspecten en betekenissen); de andere drie - die 
vann de kwaliteit, de relatie en de modaliteit - worden door Marion op 
eenn vergelijkbare (indefiniërende, deconstituerende) manier geanalyseerd 
enn herleid tot een meer oorspronkelijke, verzadigende gave {donation),24 

Hijj  geeft bij elk van deze "regio's" een geprivilegieerd voorbeeld of type. 
Naa het historische evenement zijn dat respectievelijk het idool (verza-
digdd fenomeen volgens de kwaliteit), het vlees (volgens de relatie) en het 
ikoonn (volgens de modaliteit). Twee van deze typen, het idool en het 
ikoon,, vormen de leidraad van de volgende paragrafen; hier eerst nog 
eenn woord over het theologische (of theologiserende) perspectief van 
hett phénomène safari.25 

Binnenn het gebied van het verzadigde fenomeen onderscheidt Marion 
zoalss gezegd vier typen, die ieder een antwoord geven op één van de 
bepalingenn van het fenomeen door de rubrieken van het kantiaanse 
verstand.. Marion presenteert deze typen aanvankelijk als zijnde onder-
scheidenn maar volstrekt gelijkwaardig, "zonder enige hiërarchie," maar 
steltt later toch de vraag of er sprake kan zijn van een graad van verzadi-
ging,, c.q. van graduele verschillen tussen de typen, en daarnaast wellicht 
vann een maximale verzadiging.26 Dat hij de eerste vraag positief beant-
woordtt was te verwachten gezien zijn eerdere pleidooi voor het ikoon 

buitenn gaat. Ruud Weiten, Fenomenologie en beeldverbod bij Emmanuel Levinas en Jean-Luc Marton 
(Budel:: Damon, 2001), 196-97. 
244 Het evenement vervult in Etant donné een dubbele rol: het is zowel een algemene 
bepalingg van het fenomeen in zijn temporaliteit, en staat als zodanig model voor de vier 
verschillendee typen. Daarnaast is het ^eifecn geprivilegieerd type van het verzadigde feno-
meen,, namelijk volgens de kwantiteit. Cf. Etant donné, § 17 en § 23. 
255 Ibid., § 21-23 en De suravft, II-V . De figuur van het vlees (la chair), dat in de huidige con-
textt aanhaakt bij de (auto-)affectieve extase van de goddelijke aanraking (cf. Lyotards lec-
tuurr van Augusrinus), stel ik uit tot het volgende hoofdstuk, omdat daarin de (auto-) affec-
tiviteitt van het luisteren aan de orde komt. Voor de goede orde zij nog aangegeven dat de 
eerstee drie typen, aldus de auteur, een kritiek vormen op de husserliaanse notie van ho-
rizon,, terwijl de laatste (het ikoon) zich verzet tegen de idealistische notie van een trans-
cendentaall  ego. Cf. Marion, Etant donné, 280. 
266 Ibid., respectievelijk 317 en 325-26. 
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(tenn nadele van het idool) in Dieu sans être.21 Het ikoon heeft ook in Etant 

donnédonné en De surcroit een streepje voor op de andere typen, alleen al omdat 

hett de eigenschappen van de andere drie in zich verenigt, en over de (re-

ligieuze)) voorrechten kan beschikken die verbonden zijn met het gelaat 

vann de ander en /of Ander.28 De tweede vraag wordt door Marion even-

eenss positief beantwoord, zij het onder twee voorwaarden. Ten eerste 

dientt het maximum binnen de grenzen van het fenomenale te blijven, 

mett andere woorden: een fenomeen te zijn. En ten tweede dient het ma-

ximumm een loutere mogelijkheid te blijven, of zoals Marion het ver-

woordt:: "een ultieme mogelijkheid van het fenomeen - de laatste, maar 

nogg wel bij wijze van mogelijkheid."29 Hij noemt deze laatste mogelijk-

heidd het fenomeen van openbaring (subtiel onderscheiden van de Open-

baringg van de theologie), en beschrijft het als de integratie van alle vier 

typenn van het verzadigd fenomeen: 

Hett gaat [...] om de laatste mogelijke variatie van de fenomenaliteit van het 
fenomeenn als gegeven - het fenomeen van openbaring geeft niet alleen blijk 
vann verzadiging [...], maar het brengt in zichzelf de vier typen van het verza-
digdd fenomeen bijeen en geeft zich tegelijk als historisch evenement, als idool, 
alss vlees en als ikoon (gelaat). Het gaat zeker om een verzadiging van het vijf-
dee type, niet omdat het een nieuwe toevoegt [...] aan de eerste vier [...], maar 
omdatt het, door ze in zich samen te laten vallen, de fenomenaliteit verzadigt 
inn de tweede graad, door verzadiging van de verzadiging.30 

vv Marion, Dieu sans fêtre, hoofdstuk 1. Let wel: het idool wordt zijn religieuze waarde en 
betekeniss niet ontzegd; het wordt slechts geconfronteerd met een andere, en superieure, 
mogelijkheid.. Het idool blijf t ondanks alles "een soort laagwaterpeil van het goddelijke \un 
certaincertain étiage du divin]." Ibid., 24. 
288 Cf. ibid., 324 en De surcroit, 90-98. 
299 Marion, Etant donné, 326-27. Deze tweede eis hangt samen met Marions opvatting dat de 
fenomenologiee zich niet kan (en mag) uitspreken over feitelijke, concrete openbaringen. 
Haarr taak is de beschrijving van de mogelijkheid van openbaring, waarbij Marion het 
onderscheidd wil handhaven tussen openbaring en Openbaring: "het feit (indien er zoiets is) 
vann de Openbaring, gaat het bereik van iedere wetenschap te buiten, de fenomenologie 
daarbijj  inbegrepen; alleen een theologie, en op voorwaarde dat deze zich laat bepalen door 
ditt feit alleen (K. Barth of H.U. von Balthasar, zonder twijfel meer dan R. Bultmann of K. 
Rahner),, zou zich daar mee kunnen inlaten." Ibid., 329nl. 
300 Ibid., 327. 
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Alss paradigma voor een dergelijke gekwadrateerde verzadiging neemt 
Marionn de manifestatie van Christus, zoals beschreven in het Nieuwe 
Testament.. Om deze paradigmatische betekenis uit te tekenen grijpt hij 
opnieuww terug op (en wendt hij zich tegen) de kantiaanse rubrieken.31 

"Volgenss de kwantiteit geeft het Christus-fenomeen zich intuïtief als 
eenn volmaakt onvoorzienbaar evenement, want radicaal heterogeen aan 
hetgeenn het niettemin volbrengt (de profeten): het verschijnt 'gelijk de 
bliksemm komt van het oosten en licht (phainetaï) tot het westen' (Mt 24, 
27)) [...]." Het doet een beroep op de waakzaamheid zoals die verbon-
denn is met het begrip kairor. "Ziet toe, blijf t waakzaam. Want gij weet 
niet,, wanneer het de tijd [kairos] is" (Mc 13, 33). Vervolgens, volgens de 
kwaliteit,, doet het Christus-fenomeen zich voor als ondraaglijk (een 
kwaliteitt die, zoals hieronder nog uitgebreid ter sprake zal komen, is 
verbondenn met - nota bene - het type van het idool). De beschrijving van 
hett fenomeen die Marion hiermee verbindt, is die van Christus tijdens 
dee Transfiguratie - een ondraaglijk, ja, verblindend licht: "zijn gedaante 
veranderdee voor hun ogen, en zijn klederen werden schitterend, hel wit, 
zoalss geen lakenbereider op aarde ze kan maken" (Mc 9, 3). Niet alleen 
hett zicht raakt door het fenomeen verzadigd; ook de auditieve perceptie 
wordtt volgens Marion overweldigd, zoals blijkt uit het voorbeeld uit Joh 
18,, 6-7 (de gevangenneming): "En toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben 
het,, deinsden zij terug en vielen ter aarde." 

Tenn derde, volgens de rubriek van de relatie, "verschijnt Christus als 
eenn absoluut fenomeen, dat iedere relatie opheft, omdat hij iedere hori-
zonn verzadigt waarbinnen zich een relatie aandient. Hij verzadigt iedere 
mogelijkee horizon, niet alleen omdat zijn 'uur' zich onttrekt aan de tijd 
vann de wereld [...], maar omdat 'zijn Koninkrijk niet van deze aarde [is]' 
(Johh 18, 36). De wereld kent met andere woorden niets dat vergelijkbaar 
iss met Christus en dat als horizon kan dienen waarbinnen zijn fenomeen 
geplaatstt kan worden. En ten slotte, volgens de modaliteit, kan het 
Christus-fenomeenn volgens Marion worden beschreven als onzienlijk (;'r-
regardablè),regardablè), "precies omdat Hij mij op de wijze van een ikoon aan-

311 Deze rijkelijk met citaten omklede analyse van het Christus-fenomeen staat beschreven 
inn Etant donné, 329-35. Ik geef er hier slechts de hoofdlijnen van weer. 
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schouwt,, zodanig dat ik door Hem wordt geconstitueerd als zijn getuige 
inn plaats van Hij [Christus, svm] door welk transcendentaal Ik men ook 
zouu willen." Marion illustreert dit aan de hand van de vertelling over de 
rijkee jongeling uit Marcus 10 (17-22), waarin deze door Christus liefde-
voll  aanschouwd wordt. De jongeling verandert hierdoor in een getuige, 
enn wordt bovendien uitgenodigd tot een overgave aan dit Christus-feno-
meen.. Marion ziet in deze vertelling een verdubbeling van de verzadi-
ging.. De eerste verzadiging zou volgens hem liggen in het gegeven dat 
dee jongeling de bijbelse geboden vervult die het respect voor de ander-
als-anderr betreffen, en deze geboden (en de ander) als groter dan zich-
zelff  aanvaardt; de verdubbeling van deze verzadiging zou liggen in de 
constituerendee blik van Christus, die niet alleen uitnodigt tot respect 
voorr de ander (verzadiging), maar, daarenboven, tot een zelf-opgave aan 
diee ander (verzadiging van de verzadiging). Het fenomeen van openba-
ring,, dat zijn paradigma aldus vindt in Christus, verenigt de vier typen in 
eenn kwadratuur die in laatste instantie draait om de zuivere gave, die het 
zelfss zonder intuïtie kan stellen, of, met een toespeling op Anselmus: 
"eenn fenomeen dat zich op zodanige wijze geeft dat niets manifester 
zichh kan geven - id quo nihilmanifestius donartpotest"12 

322 Ibid., 339. Cf. Balthasar, Herrlichkeit, I, 447: "[D] e subjectieve mogeüjkheidsvoorwaarde 
voorr het zichtbaar worden (die zeer omvangrijk kan zijn) mag nooit en te nimmer 
deelnemenn aan de constitutie van de objectieve evidentie van het voorwerp, of eenvoudig 
eenn voorwaarde voor deze zijn en deze daarmee vervangen. Iedere nog zo existentiële 
vormm van kantianisme in de theologie moet het fenomeen vervalsen en tekort doen. [...] 
Wantt Christus, indien Hij is waarvoor Hij zich uitgeeft, is van geen subjectieve voorwaarde 
zoo afhankelijk dat deze Hem zou kunnen hinderen zich geheel en al aan de mens kenbaar 
tee maken, of dat deze - omgekeerd - zonder zijn genade de toereikende voorwaarde zou 
kunnenn bieden om Hem begrijpend te ontvangen. [...] Van het bijzondere dat Hij is, kan 
hijj  [binnen de algemeen-menselijke bestaans- en denkvormen] slechts vanuit zichzelf kond 
doen." " 
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10.22 Verzadiging en het idool 

Muziekk lijkt , gegeven Marions beschrijving van het evenement, een uit-
gesprokenn voorbeeld van het phénomène saturé. Zij is een temporeel feno-
meen,, dat slechts bestaat in het singuliere moment van klinken (onher-
haalbaar),, een fenomeen dat niet kan worden voor2ien (hoe vaak men 
ookk repeteert) of vastgelegd (hoe nauwkeurig ook de opnametechniek 
mogee zijn), en dat zich onttrekt aan iedere definitieve bepaling of inter-
pretatie.. Marion spreekt niet vaak over muziek, maar geeft haar in Etant 
donnév/el,donnév/el, zij het in een korte passage en zonder veel toelichting, een bij-
zonderee status. Deze passage handelt over het phénomène saturé als "con-
tra-ervaringg [contre-expérience]" ̂De contra-ervaring, aldus Marion in een 
paradoxalee formulering, "biedt de ervaring van datgene wat onherleid-
baarr de voorwaarden voor de ervaring van objecten weerspreekt." In de 
contra-ervaringg geeft het fenomeen zich onmiskenbaar, echter zonder 
zichh als object te laten constitueren: "de contra-ervaring is niet hetzelfde 
alss een non-ervaring, maar komt neer op een ervaring van het fenomeen 
[...]]  die zich aan de voorwaarden van de objectivatie onttrekt." Op het 
visuelee vlak maakt Marion in dit verband gebruik van het verschil tussen 
voirvoir en regarder, waarbij de laatste term (het kijken) wordt verbonden met 
hett houden, onderhouden en weerhouden zoals uitgedrukt door de 
deeltermm garder. Het verzadigde fenomeen is niet te missen, maar laat 
zichh evenmin vasthouden, constitueren of afweren. Als voorbeeld van 
eenn dergelijke fenomeen geeft Marion de overmaat aan licht, die in een 
fotoo slechts zichtbaar is door de waas van de overbelichting, of de snel-
heidd van een auto, die zich daarin toont als de 'bewogenheid' van het 
beeld.. "[Het oog] ontvangt een zuivere gave, precies omdat het er geen 
enkell  objectiveerbaar gegeven in ontwaart." En hij vervolgt met een 
verwijzingg naar muziek, om precies te zijn: naar Mozarts symfonie num-
merr 41, bijgenaamd "Jupiter" (KV 551): 

Hett komt aan muziek, of liever gezegd aan het muzikale luisteren, toe om ge-
privilegieerdee optredens te geven van deze opvatting van het fenomeen. De 

Marion,, Etant donné, 300-302. 
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ouverturee van een symfonie - bij voorbeeld de "Jupiter" - raakt mij op zoda-
nigee wijze, dat zelfs nog vóór de melodische lijn te kunnen reconstrueren of 
dee maat te kunnen bepalen van het orkestrale weefsel (dus nog alvorens twee 
objectenn te kunnen constitueren op grond van twee gegevens), ik allereerst de 
bewegingg (niet-objectdveerbaar, want gevend) in 'oor-schouw' neem van de 
klankmassaa die op mij toekomt en die mij overrompelt, en vervolgens mijn 
achterstandd op het voorvallen van die gebeurtenis. Een herinnering aan eer-
deree uitvoeringen laat zeker een snellere identificatie van de melodie en in-
schattingg van de orkestrale [klankjmassa toe, maar staat mij niet toe het zich 
voordoenn ervan, het evenement dus, uit te schakelen. De muziek schenkt de 
bewegingg zelf van zijn optreden, zijn effect op mij die haar [de muziek, svm] 
ontvangt,, zonder haar te produceren, kortom zijn [het evenement, svm] op-
tredenn zonder werkelijke inhoud. Ook slaagt zij er in zekere zin in mij direct 
tee beroeren, als zuivere gave [donation] die door geen enkel objectiveerbaar ob-
jectt wordt bemiddeld en die mij met een uitwerking confronteert die onmid-
dellijkk de hare is. Het muzikale offer [Uojffrandre musical  ̂ schenkt de beweging 
vann zijn eigen optreden - het schenkt het effect van zijn offerande zelf, zon-
derr of voorbij de klanken die zij opwekt.34 

Eenn drietal opmerkingen is hier op zijn plaats. In de eerste plaats dringt 

zichh de parallel op met Lyotards notie van de toon van het absolute, zo-

alss hij die gebruikt in zijn analyse van Augustinus' Confessiones. Ook deze 

toonn drong zich, zoals gezien, aan de geest op zonder als object voor 

dezee te verschijnen. Ten tweede keert in de woorden van Marion de to-

pospos terug dat muziek absoluut nabij is (emotioneel en lichamelijk), maar 

tegelijkk ongrijpbaar (conceptueel en zelfs cognitief), een dubbele figuur 

waarmeee Schopenhauer, Hegel en Balthasar het fenomeen van de melo-

diee verbonden.35 Marion spreekt enerzijds over muziek als iets dat hem 

"direct""  weet te beroeren maar dat, anderzijds, "zonder werkelijke in-

houd""  blijft , dus voor het denken ongrijpbaar. Marion concentreert zich 

hierbijj  overigens op het exterieure element van de muziek: de gebeurte-

niss van haar verschijnen als zodanig. Hij geeft in zijn fenomenologie dus 

minderr aandacht aan de nabijheid die uiting is van het subjectieve, in-

HH Ibid., 301-302 
355 Zie hoofdstuk II-6.2.a. 
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nerlijkee moment in het luisteren.36 In de derde plaats is muziek in deze 
voorstellingg een instantie van de gave zelf van het fenomeen; het laat 
niett zozeer het 'wat' ervan ervaren alswel het 'dat': dat het muzikale fe-
nomeenn zich geeft, en wel uitgaande van zichzelf (voorafgaand aan iede-
ree constitutie door het subject). De muziek, met name de quasi-amorfe 
enn -informatieloze dreun waarmee de Jupiter begint (naar verluidt be-
doeldd om de zaal wakker te schudden), dient zich hier aan als (bijna) 
louterr materie (byte).31 

Ditt evenementale karakter van muziek wordt ondersteund door de fi-
guurr van de anamorfose. Marion legt deze figuur uit als een van de alge-
menee bepalingen van het evenement, maar gebruikt hem elders ook (als 
ommekeerr of conversie van de blik) in verband met de fenomenologie 
vann het (hoger geplaatste) ikoon. Het gaat in de anamorfose om het door-
kruisenn van een "fenomenologische afstand" in het innerlijk van het 
fenomeen:: "Het fenomeen doorkruist een afstand die leidt tot (ana-) het 
aannemenn van een vorm (-morphose), langs een immanente as."38 Dit 
doorkruisenn is de beweging waarin (en waardoor) het fenomeen zich 
geeftt en tot zichtbaarheid komt - niet echter zijn eerste zichtbaarheid. 
"All  wat zichtbaar is [...] verschijnt per definitie; het heeft dus een vorm, 
hoee vaag en vormeloos dan ook. Maar dit verschijnen staat nog niet ge-
lij kk aan een verschijningsfiguur."39 Marion contrasteert in verband hier-
meee het vage verschijnen van een fenomeen met de verschijning waarin 
hett fenomeen zich individueert, zich losmaakt van de andere fenome-
nen,, die daardoor tot een achtergrond worden voor het fenomeen in 
zijnn tweede verschijning: "de ^«^-morphose van het fenomeen voor zover 
hett zich geeft, duidt [...] de eigenschap aan van het stijgen van de eerste 
naarr de tweede vorm - van het overgaan van de vorm die voor zich 
spreektt [va de sot] (voor een vage blik) naar de vorm die uit zichzelf komt 

366 Dit element, verbonden, binnen Marions denken, met de notie van la (hair, komt in het 
volgendee hoofdstuk aan de orde. 
377 Cf. Etanl donné, 214-16. Marion bedoelt hiermee zoals gezien het verschijnen van klank 
nogg vóórdat deze wordt gesynthetiseerd en betekend als een akkoord dat in een ritmisch 
patroonn herhaald wordt, etc. 
388 Ibid., 184. Cf. 174-77 en De surcnit, 44 en 48. 
399 Marion, Etant donné, 175. 
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[vient[vient de sot] (van dat wat %icb toont). Of liever: die uit de grond komt van 

hett %e!f[soi\ van het fenomeen."40 Om een voorbeeld te geven van een 

dergelijkee beweging verwijst Marion naar de experimenten van de musi-

coloogg en zanger Iegor Reznikoff: 

Dee geleerde werken en de virtuoze experimenten van I. Reznikoff hebben 
aangetoondd dat de gewelven van romaanse kerken (en zelfs van sommige pre-
historischee grotten) kunnen resoneren als snaarinstrumenten, op voorwaarde 
datt men ze door gezang op een nauwkeurig punt laat vibreren. Het gaat erom 
ditt punt door een steeds fijnere benadering op te sporen. Daarvoor is het no-
digg dat de zanger of de instrumentalist zich lichamelijk verplaatst (en de luis-
teraarr net zo), opdat de uitgezonden klank uit zichzelf tot zijn volheid komt, 
stijgtt naar zijn volledig klinkende vorm. Het gaat daar welbeschouwd om so-
noree anamorfose.41 

Eenn parallel voorbeeld is het befaamde schilderij De genanten van Hol-

bein,, waar een vlek op voorkomt die, gezien van schuin-onder, een 

doodshoofdd blijk t te zijn.42 Marions punt is in beide gevallen dat een 

dergelijkk fenomeen %tch niet geeft tenzij de luisteraar of toeschouwer 

zichh verplaatst naar het punt waar hij of zij, staande in lij n met de "im-

manentee as" van het fenomeen, de tweede vorm van het fenomeen kan 

horenn of zien verschijnen. De luisteraar of toeschouwer constituteert dit 

fenomeenn niet; het geeft zich vanuit zijn eigen grond, langs zijn inner-

lijk ee as, en legt aldus zijn voorwaarden op aan de luisteraar of toeschou-

werr (in plaats van andersom, zoals het geval is bij de subjectieve consti-

tutiee van het object). Voldoen zij aan deze voorwaarden, dan openbaart 

zichh uit het hyletische of proto-eidetische karakter van het fenomeen als 

evenement,, zijn volledige, geanamorfoseerde vorm.43 Wat het subject 

**  Ibid., 176. 
411 Ibid., 175nl. Reznikoff heeft deze experimenten vastgelegd op CD. Cf. I^e chant de 
VézelayVézelay en Le chant de Fontenqy (SM 12 21.16 en 12 16.40). 
422 Ibid., 174nl. 
433 De adders die hier in filosofisch opzicht ongetwijfeld onder het gras zitten laat ik, met 
hett oog op mijn beperkte aan competentie op dit gebied, graag over aan filosofen. Voor 
mijj  is dit alles een opmaat naar de beschrijvingen van het idool en het ikoon, die ik zal 
beschouwenn vanuit de meer 'laterale' vraag naar hun betekenis voor de analyse van muziek. 
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ziett wanneer het de anamorfose niet toelaat (zich niet verplaatst), is in 
Marionss termen te beschrijven als ofwel verveling, dat wil zeggen de blik 
diee door de wereld zwerft zonder werkelijk iets te zien (hij kijkt overal 
'doorheen'),444 ofwel in termen van het idool: de blik die plots gevangen 
wordtt door een spektakel dat hem verzadigt, maar dat tegelijk de weg 
naarr het fenomeen afsluit. De vraag naar de betekenis van een anamorfose 
vann het oor laat ik hier liggen; in het laatste hoofdstuk zullen elementen 
hiervann verder worden uitgewerkt. Omdat Marion het spektakel van het 
idooll  beschrijft als een dynamiek van êblouissement en adoratie, stel ik nu 
eerstt de vraag wat de fenomenologie van het idool ons kan leren over 
dee fenomenen waarvan Messiaen heeft getuigd: êblouissement en een 
"doorbraakk naar gene zijde." 

Hett idool is een verzadigd fenomeen volgens de kwaliteit. Het ken-
merktt zich in de eerste en laatste plaats door zichtbaarheid, en niets an-
derss dan zichtbaarheid. Marion legt dit uit door het geprivilegieerde 
voorbeeldd van het idool, het schilderij, van een object te contrasteren 
mett het origineel waar het een afbeelding van is.45 Het origineel, zo is 
bovenn reeds ter sprake gekomen bij het voorbeeld van de kubus, toont 
slechtss een beperkt aantal aspecten; de overige aspecten worden niet 
gepresenteerd.. Zij worden echter wel - met een term van Husserl — geap-
presenteerd.presenteerd.4646 Ze maken, krachtens de a priori condities van de ervaring, 
alss afwezige aspecten, deel uit van het gepresenteerde object. In het 
schilderijj  van de kubus, daarentegen, is volgens Marion eerder het tegen-
deell  waar. "Hier, en alleen hier, neigt het geappresenteerde ertoe te ver-
dwijnenn en het veld vrij te laten aan het gepresenteerde. [...] Het schil-
derijj  representeert niet langer bepaalde presenteerbare zijden van een 
objectt (van de wereld) dat, wat zijn andere zijden betreft, slechts appre-
senteerbaarr is: het reduceert het object tot het erin presenteerbare, en 
sluitt het appresenteerbare ervan uit."47 Kijken naar een schilderij is voor 
Marionn daarom vervuld worden; het sluit afwezigheid en de teleurstel-
lingg van de blik uit. Het schilderij voegt, door de intensiverende werking 

444 Marion, De surcroit, 73; cf. Dieu sans Fêtre, "L'envers de la vanité," 157-95: 166ff. 
455 Marion, De surcwit, 65-98: 76. Cf. Dieu sans fêtn, fêtn, 18-27. 
466 Zie de vorige § en Husserl, Cartesianiscbe Meditationen, § 50. 
477 Marion, De surcwit, 76. 
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vann het kader, aanwezigheid aan de aanwezigheid toe, daar waar de na-

tuurr de ruimte behoudt, en dus appresentatieve afwezigheid. 

Ziedaarr het schilderij: de non-fysische ruimte waarin het zichtbare alleen 
heerst,, het ongeziene uitschakelt [...] en het fenomeen reduceert tot zuivere 
zichtbaarheid.. Het schilderij geeft blijk van de meest klassieke en stricte feno-
menologie,, want het reduceert het fenomenale geheel tot het zichtbare. [...] 
Hett schilderij biedt niet een interessant, maar uiteindelijk facultatief, voor-
beeldd van de fenomenologische methode van de reductie - het volbrengt deze 
radicaal,, volgens de kwaliteit (de intensiteit of 'intensieve grootte*) van het 
verschijnen.. Door het zichtbare te reduceren tot zijn atomische kwintessentie 
enn binnen zijn kader de krankzinnige energie van het zichtbare te bevatten, 
reduceertt het schilderij datgene wat zich geeft tot datgene wat zich toont -
onderr het regime van het idool. Anders gezegd, volgens Plato, 'alleen aan het 
schonee is het gegeven het bij uitstek verschijnende [ekphanéstatoti\t en het 
meestt begeerlijke, te zijn.'48 

Hett idool vangt mijn blik, die in verveling rondzwerft in de wereld 

zonderr werkelijk te zien. Het idool is het eerste zichtbare, dat door zijn 

schitteringg {spiendeur, overmaat aan intuïtie) mijn blik geheel verzadigt. 

Hett markeert het uiterste van wat ik aan zichtbaarheid kan verdragen; 

hett verblindt mij . "Wanneer de blik niet kan verdragen wat het ziet, 

ondergaatt het verblinding [éblouissemeni\. Want 'niet verdragen' staat niet 

eenvoudigg gelijk aan 'niet zien': men moet allereerst waarnemen, zoniet 

duidelijkk zien, om datgene gewaar te worden dat men niet kan verdra-

gen.. Het gaat in feite om iets zichtbaars dat onze blik niet aankan."49 De-

zee verblinding gaat volgens Marion niet zozeer gepaard met lijden, ge-

brekk en ongenoegen, alswel met "het succes, de glorie, de blijdschap [la 

joie]."joie]."  Het is verbonden met de notie van het verblind worden door een 

overmaatt aan waarheid, zoals de waarheid van Degene, die niemand kan 

zienn zonder te sterven (cf. Messiaens "exces de Véritf en belijdenis van 

"lajoie"),"lajoie"),  of de waarheid van de Ideeën, het Licht dat ons schaduwen 

doett zien, en dat slechts door diegene kan worden gezien wiens ogen 

Ibid.,, 81-82. Het citaat is afkomstig uit Phaidrvs, 250d. 
Marion,, Etant donné, 285. 
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reedss vervuld zijn van glorie.50 Het idool kan echter ook in minder uit-
zonderlijkee omstandigheden, en door minder begenadigde ogen worden 
ervaren.. Zoals gezegd is het schilderij er bij Marion een voorbeeld van, 
enn het kunstwerk meer in het algemeen.51 

Hett idool is dus het eerste wat de blik niet kan doorboren en in verve-
lingg terzijde leggen, of, als een kierkegaardiaanse estheticus, opnemen in 
eenn eindeloze reeks uitwisselbare, vluchtige indrukken. Hij wordt door 
dee intense en exclusieve zichtbaarheid van het idool gefascineerd en tot 
adoratiee bewogen.52 Naast de overmaat aan intuïtie houden twee facto-
renn met deze verblinding verband: ten eerste dat de blik kijkt (regarder) en 
daarbijj  het geziene neigt te isoleren uit het onbeperkte aanbod van het 
zichtbaree dat in de wereld gezien (voir) wordt; en ten tweede het feit dat 
dee blik zicht richt op deze geïsoleerde gestalte, zich fixeert en zich laat 
fixeren.533 Marion brengt dit laatste in verband met een zekere vermoeid-
heid,, die samenhangt met de grote inspanning van de blik om het god-
delijkee te zien:54 "Het idool biedt de blik [...] zijn aarde - de eerste aarde 
omm op te rusten. In het idool begraaft de blik zich."55 Het idool verraadt 
duss een tekort in de intentie van de blik: deze prefereert, of ziet zich ge-
dwongen,, te rusten, en markeert, rustend in het idool, de grens tussen 
hett zichtbare (van het idool) en de opening van een andere dimensie, die 
echterr voor de blik onbereikbaar blijf t (invisable). Het idool werkt als een 
onzichtbaree spiegel die de blik voor het eerst confronteert met zijn gren-
zenn (portee, reikwijdte) en maakt daarmee (de analyse, maar niet de idola-
trischee blik) duidelijk dat het goddelijke, voor zover het hier gezien 
wordt,, slechts wordt ervaren naar de maat en het vermogen van de men-

500 Cf. Plato, de allegorie van de grot, in Politeia 515c en 517a. 
511 Cf. Marion, Etant donné, 320. Het idool, dat wil zeggen het verzadigde fenomeen volgens 
dee kwantiteit, kan niet alleen in het zintuiglijke worden aangetroffen, maar ook in het intel-
ligibelee en morele. Marion noemt het voorbeeld van Oedipus, die zich de ogen uitsteekt 
omdatt hij overweldigd is door het zien van zijn transgressie, "dus zich verblindt [s'ébloui^ 
mett een quasi-morele intensiteit van intuïtie." Ibid., 286. 
522 Marion, De surcrott, 73. 
533 Ibid., 74-75. 
544 Marion, Dien sans Fëtn, 17. 
555 Ibid., 22-23. 
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selijkee blik.56 In het idool vindt niet de anamorfose of conversie plaats die 
hett perspectief omdraait en waarin (en waardoor) ik geconstitueerd 
wordd door de blik van de ander. Deze ommekeer blijf t volgens Marion 
voorbehoudenn aan de blik van het ikonisch gelaat (cf. het voorbeeld van 
dee rijke jongeling hierboven). Het idool wordt in eerste en laatste instan-
tiee geconstitueerd door de bük van het subject {regard) die in de onzicht-
baree weerspiegeling van het idool gefascineerd is door de aanblik van 
zichzelf:: "Het beslissende moment in de oprichting van een idool is niet 
zijnn fabricage, maar zijn inauguratie als het aanschouwelijke [regardab/e], 
alss dat wat een blik vult. De blik kenmerkt het idool. Het verblindt 
slechtss door zichtbaarheid voor zover de blik het met bewondering aan-
schouwtt [E/k riéblouit de visibilité qu'autant que Ie regard la regarde avec egards]. 

Hett trekt de blik slechts aan voor zover de blik het geheel binnen het 
zichtbaree heeft getrokken, het daarbinnen blootstelt en uitput. Alleen de 
blikk maakt het idool, als ultieme funktie van het aanschouwelijke."57 

Dee voorbeelden die Marion in dit verband noemt zijn veelzeggend. 
Hijj  ziet het idool vooral terug in de verzadigde (en verzadigende) kleur-
vlakkenn van Paul Klee en Mark Rothko. Zo noemt Marion het voor-
beeldd van Rothko's Number 7 (1951), dat op het eerste gezicht sterk doet 
denkenn aan Messiaens beschrijvingen van zijn synesthetische kleurerva-
ringen.ringen.5858 Niet alleen komen het violet, de complementaire kleur geel en 
hett oranje-rood van dit schilderij vaak in deze beschrijvingen terug, ook 
dee vorm van de banden en het ontbreken van een duidelijke omkadering 
vann de kleurvlakken (de zwevende kwaliteit van het geheel) brengt de 
gelaagdee en vloeiende structuur van Messiaens kleuren in herinnering.59 

Marionn vergelijkt de kleuren bij Rothko wel met de waterlelies van 
Monet:: ze lijken te drijven op het doek, er niet door te worden gedragen. 
Zee komen voort uit zichzelf, niet gevormd naar enige exterieure bepa-
ling,, niet geconstitueerd als object, maar dienen zich aan in (en als) auto-
nome,, zuivere zichtbaarheid, "zwijgzaam, onweerstaanbaar, bewonde-
renswaardig.""  De verwijzing naar Monet en het vrije kleurenspel van het 

566 Ibid, 23. 
577 Ibid, 19. 
588 Marion, De surcroit, 88-90. 
599 Zie hoofdstuk 1-3.6 en 3.7. 
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impressionismee heeft een parallel in muziek die de weg wijst naar een 
interpretatiee van Messiaens son-couleur en de verblindende intensiteit van 
ditt fenomeen in de Momenten. De verbinding tussen kleur en muziek 
lijk tt snel gemaakt: de beschrijving van Number 7 onthecht het kleuren-
spell  van zijn vaste bodem en geeft er een momentane, zwevende kwali-
teitt aan, die eerder aan muziek doet denken dan aan het overwegend fi-
guratievee en solide karakter van de schilderkunst; Klee gaf een aantal 
vann zijn werken zelfs muzikale namen (zie met name het intens vibre-
rendee en verzadigende Polj/phonie), en ook bij andere moderne (vaak ab-
stracte)) visuele kunstenaars kan een verband met muziek worden ge-
legd.600 Anderzijds onderscheidde het muzikaal impressionisme zich al 
snell  door het gebruik van niet aan harmonie gebonden klankkleur (De-
bussy),, formuleerde Schönberg zijn utopie van de Klangfarbenmelodie en 
sleuteldee Scriabin in het kader van Prometheus aan zijn synesthetische 
lichtorgel.. De geleidelijke verzelfstandiging van muzikale kleur (het tim-
bre)) gaat op zijn minst terug op Wagner, Berüoz, en de romantische har-
moniekk van Chopin.61 Deze bereikte in de twintigste eeuw een nieuwe 
fasee met het gebruik van electronica. Het werd toen, door het gebruik 
vann taperecorders (1948, Pierre Schaeffer), filters en echokamers, en la-
terr geavanceerde computertechnologie (1957, Murray Hill ) mogelijk om 
opp min of meer direct wijze om de 'innerlijke' structuur van de toon te 
analyseren,, te manipuleren en zelfs te synthetiseren.62 Met name in het 
doorr Boulez opgerichte Ircam (1977), en rond de electronische studio in 

600 Cf. Karin von Maur (ed.), Vom Klang der Bi/der: die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts 
(München:: Prestel, 1985). Overigens heeft ook Messiaen zich over de correspondenties 
tussenn schilderkunst en muziek uitgelaten. Hij ziet onder meer een relatie Monet -
Debussy,, "maar niet Cézanne - Debussy. Er is bij Cézanne een geometrisch aspect dat er 
niett is bij Debussy. Debussy is fluctuerender, golvender, onnauwkeuriger." De observatie 
ondersteuntt de hierboven gemaakte sprong van Rothko en Monet naar Debussy. Cf. 
Samuel,, Permanences, 71; cf. 68. 
611 Messiaen meende echter dat Debussy "de kleurrijkste van allemaal" is. Zie RöBler, 
Beitrage,Beitrage, 83. 
6262 Zie voor een rijk geïllustreerd overzicht van deze ontwikkeling Michael Hall, Leafing 
Home:Home: A Conducted Tour of Twentieth-century Music (London: Faber and Faber, 1996), 93-121 
enn voor een meer gedetaillerd overzicht Paul Griffiths, Modern Music and After. Directions 
sincesince 1945 (Oxford: Clarendon, 1995), 44ff, 200ff en 31 Off. 
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Keulen,, zijn compositorische stromingen ontstaan waarin de verschillen-
dee nieuwe mogelijkheden van het componeren met de 'inhoud' van indi-
viduelee tonen zijn onderzocht. Deze muziek wordt, naar een term van 
Huguess Dufourt uit 1979, musique spectrale genoemd.63 

Dezee spectrale muziek kan worden gezien als de muzikale pendant 
vann de Color Field Painting stijl van onder anderen Rothko. In deze mu-
ziekk wordt niet gecomponeerd met tonen, maar wordt de toon, en zijn 
innerlijk,, ^^"het toneel van het componeren. De klank maakt zich los 
vann iedere funktionaliteit, van ieder extern organisatieprincipe en doet 
zichh aan de luisteraar voor als een non-object, een bron die vanuit zich-
zelff  transformeert en licht (timbre, kleur) geeft. De klank is, om met 
Marionn te spreken, ^uivere hoorbaarheid', hij onttrekt zich aan de negativi-
teitt die bij gebruikelijke muzikale klanken ontstaat door speculaties over 
eenn mogelijke bron van het geluid (welk instrument speelt het? waar be-
vindtt dit instrument zich?), een uitvoerder, een intentie (naar het model 
vann een vouloir dire) of welke andere context dan ook. Deze klanken heb-
benn geen 'achterkant'; het ontbreekt in deze muziek aan appresentatieve 
verminderingenn van de hoorbaarheid. De klanken (timbres) vullen en 
verzadigenn het gehoor als klank, als timbre tout court. Voor zover deze 
muziekk associaties oproept is het met de harmonie der sferen of de oer-
klankk van Lyotard (de "witte ruis," "verschrikkelijk voor onze menselijk 
oren")) die na een denkbeeldige Big Bang uiteen zou vliegen tot een tijd-
ruimtee waarin muzikale objecten (toonhoogten, melodieën, harmonieën, 
etc.)) tot stand komen.64 Het is een klank die, aldus Jonathan Harvey, net 
alss het semiotische van Kristeva, zich buiten de tijd ophoudt - in zekere 
zinn aan deze tijd (en alles wat zich daarin bevindt: alle muzikaal-discur-

633 Cf. Julian Anderson, lemma "'spectral music" in Stanley Sadie and John Tyrrell (eds.), The 
NewNew Grove Dictionary of Music and Musicians. Deze stromingen vinden hun weerslag in het 
repertoiree van gespecialiseerde ensembles zoals L'Itinéraire, dat in 1984 werd opgericht 
doorr spectralist Tristan Murail. Andere namen in dit verband zijn Gérard Grisey, Michaël 
Levinas,, Kaija Saariaho en Jonathan Harvey (alle verbonden met Ircam), en verder de 
Duitsee Feedback groep (ontstaan rond Stockhausen en de Keulse studio), met namen als 
Peterr Eötvös en Claude Vivier. Ook de naam van Giacinto Scelsi, auteur van Viaggio al 
centracentra del suono, mag in dit verband niet ontbreken. 
644 Zie hoofdstuk II-8.2. 
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sievee elementen) vooraf gaat.65 Kaija Saariaho lijk t op de lyotaardiaanse 
versiee te speculeren wanneer zij haar compositie Verbkndmgen voor or-
kestt en tape (1982-84) laat beginnen met "een enorm diminuendo dat 
aanvangtt in een initiële Big Bang en zich voortzet doorheen het werk."66 

Uitt deze oerknal ontwikkelt zich bij haar gaandeweg een meer verstilde 
muziek,, waarin steeds meer individuele elementen hoorbaar worden: lo-
kalee samenklanken, fragmenten melodie, uitwisselingen tussen tape en 
spelers.. Het werk begint met een orkestrale oerknal, maar ontwikkelt ge-
leidelijkk een helder, metalig spectrum op tape waartegen zich individuele 
gebeurtenissenn aftekenen. Dergelijke spectra kunnen, op zich genomen, 
zoalss aan het slot van Verblendungen^ een grote intensiteit bereiken, zelfs 
ondraaglijkk worden voor de luisteraar, die erdoor verblind raakt alsof hij 
off  zij in de zon kijkt: "De extreme snelheid van de hemelse Sferen pro-
duceertt een dermate groot geluid dat de mensen niet méér in staat zijn 
hett geweld ervan te verdragen dan in de zon te kijken zonder te worden 
verblind."677 In de volgende paragraaf zal ik een en ander nauwer in ver-
bandd trachten te bren-gen met het 'verblindende' slotkoraal van La 
Transfiguration. Transfiguration. 

655 Jonathan Harvey, In Quest of Spirit: Thoughts on Music (Berkeley [etc.]: University of 
Californiaa Press, 1999), 39. 
666 Kimmo Korhonen, in liner notes bij de Finlandia-CD Meet the Composer Kaija Saariaho 
(3984-23407-2. . 
677 Cicero, De re publico, VI , 13. Ten overvloede: het gaat hier niet over doofheid, maar verzadi-
ging,ging, met andere woorden: om een afwezigheid door een overmaat aan intuïtie, niet door 
eenn tekort daaraan. Het auditieve fenomeen dat verzadigt hoeft niet luid te zijn; het gaat 
omm de mate van de hoorbaarheid (presentatie zonder afwezigheid door appresentatie) als 
zodanig.. Overigens bestaat ook de mogelijkheid om de ruis die ik hier, aan de hand van 
Lyotard,, in verband breng met de oude Sferen, christelijk te interpreteren. Zo spreekt Joh 3, 
88 over het "suizen" van de Heilige Geest. 
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10.33 Spectralisme, spiritualiteit en het ikoon: La Transfiguration, Deel VII en 

XIV XIV 

Jonathann Harvey noemt Messiaen een "protospectralist." Hij heeft hier-

meee in zoverre gelijk, dat Messiaen reeds zeer vroeg in zijn carrière is 

begonnenn met de manipulatie van boventoonstructuren. In die jaren 

(Harryy Halbreich wijst de Préludes uit 1929 aan als het eerste werk waarin 

dezee manipulaties voor zouden komen) was nog geen electronica voor-

handen;; de manipulaties van Messiaen waren dus aanvankelijk van indi-

rectee aard. Hij maakte in deze Préludes veel gebruik van zogeheten grappes 

d'accords,d'accords, stapelingen van akkoorden uit verschillende modi, die een 

fonteinn van kleuren produceren. Yvonne Loriod-Messiaen spreekt in dit 

verbandd treffend over "juwelen die tegen elkaar stoten," wat zowel het 

kleureffectt van de akkoorden zelf verwoordt als het geweld waarmee 

dezee akkoorden een surplus aan som- en verschiltonen produceren. 

"Moett men hier denken aan Signac," vraagt Loriod-Messiaen zich af, 

"aann Monet? aan Delaunay, met cirkelpatronen en de kleuren van de ak-

koorden?"688 Het antwoord zal door de dood van de enige die hierop 

kann antwoorden, blijvend ontbreken. Feit is dat Messiaen het fenomeen 

vann natuurlijke resonantie een centrale plaats heeft gegeven in zijn mu-

zikalee denken. Hij zegt in een aan hem gewijde documentaire van regis-

seurr Alan Benson: 

Dee meeste musici en de muziekencyclopedieën hebben door de eeuwen heen 
overr van alles gesproken, over tonaliteit, modaliteit, series, aleatorische mu-
ziek,, repetitieve muziek, electro-akoestische muziek, etc. Daar ben ik allemaal 
niett zo zeker van. Maar van één ding ben ik zeker: van de natuurlijke resonan-
tiee van klanklichamen.69 

688 Yvonne Loriod-Messiaen, "Etude sur 1'ceuvre pianistique d'Olivier Messiaen," in Massip, 
Portraits),Portraits), 118-23: 119. Cf. Messiaen, Technique de mon lattgage musical (Paris: Leduc, 1944), 
hfdstkk 14. 
699 Alan Benson, Het geloof in de muziek (London Weekend Television, 1985). Messiaen heeft 
dezee geloofsbelijdenis op verschillende andere plaatsen gedaan. Zie bijvoorbeeld zijn Confé-
rencerence de Notre-Dame, 9 en Rölïler, Reitrdge, 124. 
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Mett resonantie alleen is een componist uiteraard niet geholpen; hij zal 
ietss met het verschijnsel willen (en moeten) doen. Een populaire versie 
vann de Westerse muziekgeschiedenis beschrijft deze als de geleidelijke 
ontdekking,, door de eeuwen heen, van steeds hogere boventonen als le-
gitiemm (en steunend) element in muziek. De vroegste polyfonie zou zich 
voornamelijkk hebben bediend van octaven en kwinten, latere eeuwen 
voegdenn daar de kwart, de tertsen en de sexten aan toe, vervolgens de 
septiemen,, en ten slotte, met de komst van de dodecafonie en het seria-
lisme,, zouden aan het palet de kleinste intervallen zijn toegevoegd. 
Messiaenn neemt in deze historie de plaats in van degene die dit palet 
heeftt gecompleteerd door er de verst verwijderde interval aan toe te 
voegen,, de voormalige 'duivel in de muziek': de overmatige kwart of tri-
tonus.700 Dit interval is karakteristiek voor Messiaens taal; zowel in ak-
koordenn als in melodieën is het vaak te horen en het bepaalt in hoge 
matee de kleur van zijn muziek, met name in het vroege werk (tot de 
jarenn '50). 

Watt de manipulatie van de klankkleur betreft is bij Messiaen vaak de 
invloedd van het orgel te horen. Geheel in Franse stijl en traditie heeft hij 
eenn voorliefde voor de voix celeste en gamba, en werkt hij veel met mixtu-
ren,, tertsen, septiemen en andere vulstemmen. Deze kleurregisters lei-
denn bij hem vaak een eigen leven; ze zijn lang niet altijd inkleuringen van 
grondstemmen.. Ze geven op zichzelf genomen de muziek dan weer een 
ongekendee helderheid, transparantie en kleur; dan weer een grote ob-
scuriteitt dichtheid en complexiteit. In zijn latere werken voor ensemble 
enn orkest maakt Messiaen van de mogelijkheid gebruik om aan hoger ge-

700 In de reeks van harmonischen (uitgaande van de toon c) treedt de gelijkzwevende 
tritonuss (600 cents, toon fis) ten opzichte van de grondtoon voor het eerst op bij harmoni-
schee nummer 11. Het gaat hier om een benadering (3 octaven en 551 cents boven de 
grondtoonn gelegen), die door een geoefende blazer kan worden opgetrokken naar een 
zuiveree fis, Messiaen verwijst naar deze ongetempereerde afstand c-fis in zijn Technique de 
monmon langage musical (I, 23, 40; II , vbb. 70, 186) ter legitimatie van zijn gebruik van de getem-
pereerdee tritonus als melodisch interval en als harmonisch ajoutée. Voor een betere benade-
ringg van het interval moet echter nog hoger worden gestegen: de drieëntwintigste harmo-
nische,, bijvoorbeeld, ligt vier octaven en 628 cents boven de grondtoon. Cf. het lemma 
"Harmonies,""  in Stanley Sadie and John Tyrrell (eds.), The New New Grove Dictionary of Music and 
Musicians. Musicians. 
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legenn akkoorden krachtige bassen toe te voegen, waardoor de eerste 
gaann funktioneren als de pandëlen van de laatste.71 Dergelijke "effets de re-
sonance"sonance" (term van Messiaen) zijn door hun complexe, inharmonische re-
sonantiess sterk verwant aan de (kerk)klok met haar 'Valse grondtonen" 
(idem),, haar kakafonie van combinatietonen, en onderharmonischen. 
Messiaenn gebruikt deze effecten niet alleen om de ligging en spreiding 
vann zijn samenklanken te regelen, maar ook als doel op zich, namelijk in 
hett gebruik (en de simulatie) van klokketimbres: bellen, xylofoons, buis-
klokken,, gongs en niet te vergeten de tam-tam: de paus van alle resonan-
tie-instrumenten.722 Het zijn juist deze complexe en soms verzadigende 
timbress die Messiaen zoals gezien in verband brengt met "een zeker 
mysterie,""  en die hij gebruikt om het vreemde of wonderbaarlijke te evo-
ceren.733 In verband met de Momenten en éblouissement zij echter vooral 
herinnerdd aan Messiaens accords spéciaux, waaronder de "accords a resonance 
contractie"contractie" en "accords de la resonance" Deze speciale akkoorden maken het 
gross uit van de kleurakkoorden in deze passages, en lijken in het bijzon-
derr verantwoordelijk voor de effectiviteit van de beide koralen (Deel VI I 
enn XIV). 74 

Watt is nu de relatie tussen deze spectrale effecten en het religieuze? 
Marionn analyseert het "verzadigde fenomeen volgens de kwaliteit," zijn-
dee de kwaliteit van verblindende intensiteit, als een fenomeen met religi-
euzee boventonen (i.e. het idool). Jonathan Harvey, die als een van de 
eerstenn aan het werk is geweest op de computers van Ircam en zich in 
hett bijzonder heeft toegelegd op spectrale muziek, zou Marion wellicht 
inn deze religieuze analyse van het verzadigings fenomeen steunen. In een 
recentee serie van lezingen verklaart Harvey het ontstaan van spectrale 
muziekk niet alleen door de opkomst van de electronische muziek, die 

711 Halbreich geeft in dit verband een mooi voorbeeld uit Couieurs de la Cite' céleste. Cf. ibid., 
OlivierOlivier Messiaen, 122. 
722 Cf. Messiaen, Technique de mort langage musical(Paris: Leduc, 1944), hfdstk 14; 
733 Zie hoofdstuk 1-3.3, de analyse van het eerste Moment. Aurale verplettering kan worden 
ondergaann bij live beluistering van Et exspecto resurrectionem mortuorum, deel 3 (cf. de 
verschillendee crescendo's op de tam-tam). 
744 Cf. Michaely, Vntersuchungen, 86-140: 102ff en 106ff. 
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rechtstreeksee manipulatie van boventonenspectra mogelijk maakt, maar 

ook,, en expliciet, met spiritualiteit: 

[SJpectralismee heeft een fundamentele verandering teweeg gebracht [...]. 
Spectralee muziek is symbiotisch gelieerd met electron] sche muziek. Samen 
hebbenn zij voor een wedergeboorte van de perceptie gezorgd. Terwijl electro-
nischee muziek echter een goed gedocumenteerde doorbraak is, vormt spectra-
lismee in zijn eenvoudigste gedaante, als kleur-denken, een spirituele door-
braak.75 5 

Hett spirituele moet bij Harvey begrepen worden tegen de gemêleerde 

achtergrondd van zijn anglicaanse opvoeding, zijn interesse in het denken 

vann Rudolf Steiner, voor de mystiek en, in latere jaren, voor verschillen-

dee vormen van vedische en boeddhistische spiritualiteit.76 Wat betreft 

hett spectralisme is Harvey vooral geïnteresserd in de mogelijkheden die 

dezee stijl (of dit fenomeen) biedt om de ambigue verhoudingen tussen 

hett Ene en het Vele uit te werken, alsmede die tussen geest en de ma-

chinee (mathematica, fysica). Timbre is, aldus Harvey, een esthetisch feno-

meen,, dat nauw verbonden is met de constructie van identiteit. Het ge-

bruikk van timbre is volgens hem een spel van identiteit en verschil: "De 

'timbralee ervaring' is er in wezen één van verschuivende identiteiten. Zij 

treedtt op wanneer we, hoe kort dan ook, het ene aanzien voor het an-

dere."777 Hij licht dit toe aan de hand van de synthese van het timbre van 

eenn fluit . Achter het esthetische fenomeen van een dergelijk, identifi-

ceerbaarr timbre houdt zich een mathematische wereld schuil die niet 

spreektt in termen van timbre, maar in termen van mathematische en fy-

sischee akoestiek: het spectrum en zijn samenstellende formanten, partia-

len,, harmonische en inharmonische reeksen, etc. Het verschil tussen de-

2ee werelden is even fascinerend als hun onderlinge overgang naar (of in) 

elkaar,, en terug: 

755 Harvey, In Quest of Spirit, 39. 
766 Cf. Ibid., 1-3 (christendom, mystiek), 79-81 (Steiner) en passim (boeddhisme en de 
Veda's). . 
777 Jonathan Harvey, "The Mirror of Ambiguity," in Simon Emmerson (ed.), The Language of 
ElectroacousticMusicElectroacousticMusic (Houndmills [etc.]: Macmillan, 1986), 179. 
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Omm een fluittimbre te construeren moet men alle clues simuleren die het oor 
zoektt om het 'feit' te bevestigen dat daar iemand op een fluit blaast: de adem-
geluiden,, de springerige micro-melodie die door het zenuwstelsel aan het vi-
bratoo van de speler wordt opgelegd, het geluid van aanslaande lippen, etc. 
Wanneerr het 'feit' overtuigend is bevestigd, wordt het mentale beeld van een 
fluitfluit  geboren, dat vervolgens vele klanken van verschillend timbre verenigd 
onderr de noemer 'fluit.'78 

Harveyy ziet in deze beweging tussen het esthetische en fysische een 

mogelijkheidd voor de spirituele ontwikkeling van de mens: "deze speci-

fiekee uitwisseling tussen rede en ziel is zeer verhelderend, en brengt het 

'ondefinieerbare'' steeds scherper in beeld. Zoals Rudolf Steiner ge-

loofde,, dient de inzet van de mens altijd te zijn om meer bewust te wor-

denn van dingen. Dat is spirituele ontwikkeling."79 Zo gebruikt hij in 

InnerInner Ugbt voor zeven instrumenten en tape (1973) een dialectiek van 

harmoniee (structuur) en timbre (spectrum) om "het verruimde bewust-

zijnn van de mystieke ervaring" uit te beelden.80 De onbepaaldheid van 

identiteitt en verschil, van eenheid en verscheidenheid, verbindt hij met 

hett idee van mystieke vereniging: "De hele beweging, die geleid wordt 

doorr het idee van mystieke vereniging, beweegt voortdurend in en uit 

fusiee en splijting. [...] Zulks is de ambiguïteit, de uitdagende [teasing 

sluierr van de identiteit."81 Het gaat Harvey in zijn voorbeelden steeds 

omm een individueel element (een formant, melodie, harmonie, etc.) en 

788 Ibid., 178. 
799 Ibid., 179. 
800 Ibid., 180. 
811 Ibid., 181. Een ander voorbeeld (ibid.) is dat van het klokgelui in Mortuos Plango, Vivos 
VocoVoco voor achtsporen tape (1980), zijn eerste Ircam-werk. Het wegsterven van het 
klokgeluid,, dat voor te stellen is als een terugtrekking van het rijke spectrum van het 
klokgeluidd in de grondtoon, brengt hij in verband met de spirituele notie van inkeer, en 
zouu verklaren waarom klokgelui, volgens Harvey, in veel culturen als heilig wordt 
beschouwd.. Weer een ander voorbeeld is Bhakti voor ensemble en tape (1982) in verband 
waarmeee hij spreekt over "het [exploreren] van [het] innerlijke leven van een statisch 
geluid,, een spirituele inkeer" (ibid., 184). Het timbre staat hiervoor het innerlijke leven van 
eenn enkelvoudige toon, en symbolisch voor het individu. 
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dee oceanische heelheid van het spectrum.82 "De esthetische drang tot 
integratiee zonder individualiteit te verliezen, is mijn motief [...]. Dit is 
belangrijk,, omdat kunst een middel is om het nauwe ego te verruimen 
tott een dat groter, meer compassievol is, of tot de 'ego-loosheid' van het 
boeddhisme.. De funktie van kunst is in wezen ethisch, in laatste in-
stantiee spiritueel. Ieder nieuw bewustzijn dat geboren wordt, bijvoor-
beeldd door het ervaren van een timbrale overgang, is een stap in deze 
richting,, is een ander leven [a life changed[."^ 

Eenn dergelijk gebruik van spectra maakt van muziek en spiritualiteit 
weerr een zaak van respectievelijk betekenaar en betekenis, representatie 
enn gerepresenteerde, en valt daardoor terug in de reductieve dualiteiten 
diee ik doorheen deze studie tracht te bestrijden. Met Marion leek nu juist 
dee weg geopend naar een analyse van datgene in de muzikale (contra-) 
ervaringg dat zich niet tot een dergelijke schematiek laat reduceren. Een 
belangrijkk verschil tussen bijvoorbeeld Saariaho en Harvey is in dit ver-

822 Ibid, 186: "Zo wordt men gedwongen in ogenschouw te nemen dat al deze [...] 
individuelee formanten [individuals] in feite tegelijkertijd tot een continuüm behoren, of [dat] 
hunn bestaan vlug en dubbelzinnig heen en weer springt tussen 'zijndheid' en 
'toebehorendheid.'' Ze zijn onlosmakelijk zichzelf en toch behoren zij tot een grotere 
entiteit." " 
833 Ibid., 186-87. Zie voor een kritische beschouwing over de gedachten en praktijken van 
Jonathann Harvey inzake muziek en spiritualiteit Rokus de Groot, "Jonathan Harvey's 
Questt of Spirit through Music," in Organised Sound, 5 (2), 2000, 103-09. Het denken over 
spectralismee in termen van spiritualiteit is overigens niet nieuw. De huidige technologische 
mogelijkhedenn zijn weliswaar zonder precendent, maar het zoeken naar het heilige in de 
enkelvoudigee toon is zeer oud. Wilhelm Seidel verwijst wat dit betreft naar Tinctoris' 15e-
eeuwsee traktaat Complexus affectuum musices, en stelt voorts: "Verering, goddelijke verering, 
brachtt men ook, ja juist aan het 'natuurlijke' element van muziek, de enkelvoudige toon, 
niett in de laatste plaats - zoals men bij Mattheson kan lezen - omdat het niet, zoals het 
kunstwerk,, door zondige mensenhanden is gegaan." Wilhelm Seidel, "Absolute Musik und 
Kunstreligionn urn 1800," in Helga de la Motte-Haber (ed.), Musik und Religion (Laaber: 
Laaber,, 1995), 98. Zie voor een editie en vertaling van Tinctoris' tekst Reinhard Strom and 
J.. Donald Cullington (eds.), On the dignity and effects of music: Two fifteenth-century treatises: 
EgidiusEgidius Carlerius, Johannes Tinctoris (London: King's College, 1996). Seidel doelt 
waarschijnlijkk op het door Tinctoris eerstgenoemde effect, waarin een zekere, door God 
geliefdee 'zoetheid' van (vocale) toon centraat staat. Cf. ibid., 52. Zie voor Matthesons 
afwijzingg van door mensenhanden gemaakte kunst en voorkeur voor het ongevormde 
elementt van muziek Seidel, Werk und Werkbegriff in der Musikgeschichte, 10. 
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bandd de intensiteit van het spectrum, of wellicht (zoals Marion het zou 
uitdrukken)) de intensiteit van de gegevenheid van het spectrum. Het voor-
beeldd van Saariaho, bij wie deze intensiteit zeer groot is, leidt terug naar 
Messiaenn en zijn Verblindende' muzikale passages. Het verschijnsel van 
verzadigingg kan wat de Momenten betreft met name worden gevonden 
inn het slotkoraal van ha Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Deel 
XTV).. De eerste aanleiding om in verband met dit stuk over verzadiging 
tee spreken, is het feit dat van de vijf Momenten, dit laatste nog het meest 
lijk tt op een 'uitstalling' van sons-couleurs. Dat er daarnaast, zoals in Deel 
VII ,, gesproken kan worden van een retorische opbouw van het koraal, 
iss minder van belang; hier gaat het om een effect van verzadiging dat 
zichh in de loop van het koraal opbouwt, en de structuur ervan als het 
waree doordrenkt. In mindere mate is dit ook het geval bij de andere Mo-
menten.. De eenzijdig op retorica gerichte analyse van hoofdstuk 1-3 
moett dan ook worden gecomplementeerd met een analyse van juist die 
effectenn die de structuur van de muziek omvatten (Harvey spreekt over 
eenn "envelop") en die wellicht oorspronkelijker zijn dan die structuren 
zelf.844 Wanneer Griffiths opmerkt dat de objecten die Messiaen ons "ter 
inspectiee aanbiedt, zozeer uniek zijn, dat we hierdoor minder geneigd 
zijnn ze te aanvaarden als uitnodigingen om op iets anders te mediteren, 
enn er de voorkeur aan geven om ze zelf tot centrum van onze con-
templatiee te maken," heeft hij in zoverre gelijk dat het oor in Deel XTV 
vann La Transfiguration gevangen wordt door een ongekende harmonische 
enn spectrale verzadiging.85 Dit fascinerende (maar, zoals ik later nog zal 
bespreken,, ook verschrikkelijke) spektakel van het unieke, behoort 
echterr niet tot de objectiviteit van het klankobject als zodanig, maar tot 
dee wijze waarop deze verzadiging zich aandient. De fascinerende ob-
jectenn zelf (met name de kleurakkoorden met hun totaalchromatische 
structuur)) materialiseren op geen moment tot voor het oor grijpbare, 
stabiele,, en uiteindelijk herhaalbare entiteiten, maar zijn voortdurend in 

844 Zoals duidelijk zal zijn na mijn kritiek op Harvey, is het evenmin voldoende om vast te 
houdenn aan de representationele opvatting van het koraal als - zoals ik het in datzelfde 
hoofdstukk formuleerde (1-3.7) - een 'thuiskomst in het wonderbaarlijke.' 
855 Paul Griffiths, Olivier Messiaen and the Music Music of Time, 70. Reeds geciteerd in hoofdstuk III -
10.3. . 
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beweging.. Hun constitutie als klankobject voltrekt zich niet, zij zijn altijd 
reedss over hun grenzen heen: de verzadiging van het klankbeeld doet 
zichh voor als een extase van de objectiviteit. Een goed voorbeeld hiervan 
iss te vinden in maat 10, waar de samenklank juist over haar grenzen 
heenn verkeert in klank die zich nog slechts laat beschrijven als de extase 
vann de samenklank, een geluid dat zich onttrekt aan de coördinaten van 
eenn gecomponeerde (door de intenties van de componist of luisteraar 
beheerste)) en zich binnen een muzikale tijdruimte ontwikkelende struc-
tuur.866 Wat hier klinkt, klinkt op en voor zich, vanuit zichzelf, als een 
fascinerendd en verbijsterend fenomeen, dat keer op keer opnieuw het 
gehoorr vult zonder zich ooit te laten reduceren tot een muzikaal object 
(hoee uniek dit object ook zou kunnen lijken). 

Eenn ander, en langer aanhoudend optreden hiervan is het openingsak-
koordd van de orgelcyclus Uvre du Saint Sacrement (1984).87 Ook hier 
klinktt een fenomeen dat noch objectiverende focus, noch harmonische 
directionaliteit,, noch melodische propulsie heeft, en dat de luisteraar 
verzadigtt met zijn loutere verschijning. De thematiek die dit openings-
stukk omringt is verwant aan die van het slotkoraal van ~La Transfiguration: 
dee aanbidding van Gods glorie, die hier wordt uitgedrukt door de titel 
vann het stuk, "Adoro te," en het motto, een fragment uit de tekst van 
Thomas'' gelijknamige hymne, "Ik adoreer u, o verborgen Godheid." Dat 
dezee Godheid hier een verborgen Godheid is, wordt begrijpelijk tegen 
hett Hcht van het idool. In beide passages verschijnt muziek als ver-
zadigingg van het gehoor zonder meer, zij maakt niets duidelijk als signum, 
maarr alleen als (en door) deze fascinerende verzadiging zelf. Het gehoor 
raaktt er van in de ban; het blijf t er niet alleen in wwondering, maar ook 
inn Mvondering naar staren: het adoreert deze verschijning, deze door-

866 Dit effect is nog evidenter in de parallelle passage van maat 63. Ik ga hier steeds uit van 
dee //W-opname van La Transfiguration onder leiding van Reinbert de Leeuw (29 juni 1991), 
uitgebrachtt door Montaigne, nr 782040 . 
877 De live ervaring van deze muziek, gespeeld op een groot romantisch orgel a la Cavaillé-
Coll,, is hier onmisbaar. Voor een goede benadering verwijs ik naar de opnamen gemaakt 
inn het kader van het Festival Messiaen (Parijs, Eglise de la Trinité, 8 maart - 12 april 1995), 
gespeeldd door Hans-Ola Ericsson, JADE 47 86 36 19. 
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braakk in het objectiverende, structurele luisteren.88 Is deze adoratie er 
niett het teken van dat het gehoor zich hier herkent in de onzichtbare 
spiegell  van het idool? En dat, bijgevolg, de passie van de adoratie, en in-
tensee vreugde om de glorie van God, samenhangen met het niet-zien 
vann God in het idool? Het gehoor, geheel vervuld van de verschijning 
vann dit fenomeen, zou dan stuiten op het verlangde uiterst hoorbare, het 
maximumm van hoorbaarheid, de ervaring van een grens die evenzeer het 
"vann aangezicht tot aangezicht" blokkeert, als eindelijk het goddelijke 
binnenn het bereik van het gehoor brengt. Deze ervaring van vreugde en 
triomff  is bij Messiaen zelf wellicht nog sterker in een diatonische dan in 
eenn chromatische context. Zoals bijvoorbeeld de climax van het vroege 
orgelwerkk Apparition de fEg/ise éternelle (m. 33-37), de slotdrieklanken van 
Lrff  Transfiguration en St Franfois d'Assise of het slotakkoord van het tiende 
deell  uit Uvre du Saint Sacrement ("La Resurrection du Christ") laten ho-
ren,, is er bij Messiaen niet alleen sprake van een auditief idool in ex-
treemm chromatische contexten, maar ook bij extreme diatoniek. De 
woordenn waarop het gigantistische, monumentale (al te monumentale, 
extatische)extatische) slot van St Franpis wordt gezongen laten over de interpretatie 
vann het auditieve idool door de componist weinig twijfel bestaan: "hij 
[Francois,, svm] verrijst in Kracht, in Glorie, in Vreugde." Dit laatste 
woordd wordt uitgeschreeuwd in een orgastische, tutti gespeelde grote 
drieklankk op f, die geen enkele diepte, afstand of dualiteit toelaat, kor-
tom:: een totaliserende klank. Brigitte Massin spreekt wel over de volheid 
(plenitude)(plenitude) van Messiaens muziek in de zogeheten Tristan-Periode (1945-
48);; hier klinkt de vervulling van die volheid, van dit extatische enthou-
siasmee en vouloir-dire, dat verdubbeld wordt door de ervaring van een on-
zichtbaree spiegel.89 Het is echter een volbrenging die prematuur is (het 

888 Zie wat het structurele luisteren betreft hoofdstuk I I I - l l . Een beschrijving van het 
timbralee spektakel van deze muziek stuit op de moeilijkheid dat het timbre, zoals Nancy 
memoreert,, in zekere zin het felfvzn de muziek is, maar tegelijk (wellicht juist daarom) 
zich,, in tegenstelling tot andere muzikale parameters, verzet tegen het schrift - zowel het 
muziekschriftt als de taal. Mijn beschrijving van de situatie bij Messiaen, die zich niet alleen 
richtt op het timbre, maar bovendien op het timbre in nier-parametrische zin, blijf t daarom 
(enn in zekere zin nood^akelijlz) tentatief. Cf. Jean-Luc Nancy, "Etre a 1'écoute," in Peter 
Szendyy (ed.), Ecoute (Paris - Montreal: Ircam/L'Harmattan), 312. 
899 Massin, Poétique, 170. 
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idooll  wordt immers geconstitueerd door het gebrek aan vermogen van de 
intentie,, het is volgens Marion de "begrafenis" van de blik, of zoals in dit 
geval,, het gehoor), en die uiteindelijk dan ook een jubilatie is van het 
gehoor,, niet zozeer om de glorie van God, maar om zichzelf.90 Niette-
minn blijft , aldus Marion, het idool een van de wijzen waarop het godde-
lijk ee in de fenomenaliteit verschijnt, namelijk door zijn overmaat aan in-
tuïtie,, en, in uiterste instantie, als de ondraaglijke schittering van Chris-
tus'' getransfigureerde kleed. Het auditieve idool bij Messiaen is in die sjn 
inderdaad,, zoals hij het wil, een moment van "doorbraak" - een door-
braakk echter die wordt getekend door een tekort. Maar, om met Baltha-
sarr te spreken, hoewel het idool een gevaarlijke weg is, "ook een gevaar-
lijk ee weg blijf t een weg" (en misschien zelfs de te verkiezen, 'smalle,' 
weg).91 1 

900 Ik maak geen onderscheid tussen een oor dat gespitst is om iets te horen en het oog dat 
spiedtt om iets te zien, en vertaal Marions analyse van de blik daarom zonder meer naar het 
gehoor.. Ik weiger dus het vaak gemaakte, en al te gemakkelijke, onderscheid tussen kijken 
enn luisteren (de blik en het gehoor) als een verschil tussen respectievelijk actief viseren en 
passieff  ontvangen. Het gehoor kan mijns inziens even actief, selectief, verveeld, dodelijk of 
liefhebbendd zijn als de blik. 
911 Balthasar, Herrlichkei  ̂ I, 35. Het muzikale idool verwijst in deze context naar de (kerk-
)klok,, die zoals gezien in hoofdstuk 1-3 en in de vorige paragraaf, een belangrijk, zo niet bet 
belangrijkstee referentiepunt is voor Messiaens denken over klank en muziek. De resonan-
tiess en klankcomplexen die Messiaen als een soort spectrale muziek opwekt (in zijn orgel-
werken,, met zijn slagwerkpartijen en zelfs op de piano) roepen de vraag op of zijn muziek 
zichh niet door deze introductie van de klok (of van denkbeeldige klokken uit een 'andere 
wereld,'' voor de geest gebracht door het gebruik van "kunstmatige resonanties," cf. 
Samuel,, Permanences, 85) inschrijft in de meest intieme verhouding die het christendom met 
hett (proto-)muzikale heeft, namelijk haar verhouding met de kerkklok, en zich niet juist 
daardoorr een zekere sacraliteit verwerft. 
Dezee gedachte is verleidelijk, maar gevaarlijk. Het is ongetwijfeld waar dat het christendom 
zichh de klok, die overigens reeds in de christelijke prehistorie werd gebruikt, heeft 
toegeëigend,, maar niet zonder de introductie van een opmerkelijk gebruik. Klokken wer-
denn vanaf een goed moment gedoopt als waren zij mensenkinderen - inclusief doopnaam, 
zoutt en olie - daarmee hun fysieke verschijning en resonante klanken opnemend in de 
kerk.. Dit omstreden gebruik, dat naar verluidt reeds door Karel de Grote in 789 vergeefs 
werdd verboden, wijst twee kanten op: enerzijds maakt het duidelijk dat de klok een bijzon-
deree status toekomt door deelachtig te worden aan het nieuwe leven; anderzijds wijst het 
opp de kennelijke noodzaak om de klok te ontdoen van zijn 'zondigheid,' van de invloed 
vann het satanische. De klank van de klok kan daarom weliswaar worden beschouwd als 
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Inn zijn analyse van hetphénomène saturé stelt Marion echter voor om geen 
genoegenn te nemen met de bevangenheid en duizeling van het idool en 
eenn stap verder te gaan. Hij formuleert, ondanks de op het oog eervolle 
associatiee van het idool met Christus' verheerlijking, een kritiek op dit 
fenomeen.922 Het zou het idool aan "diepte" ontbreken, en daardoor aan 
dee mogelijkheid om de goddelijke Naam uit te spreken. Dit uitspreken 
vann de goddelijke naam zou zijn voorbehouden aan het ikoon. Wat kan 
ditt nu voor de muziek betekenen? Is er nog een andere weg om de 
"doorbraak""  te denken? Eén die wellicht minder "gevaarlijk" is? 

Hett idool, aldus Marion, reduceert dat wat zich geeft volledig tot dat 
watt zicht toont, tot zichtbaarheid of hoorbaarheid tout court. Het idool is 
eenn jafade, het is louter oppervlak (plat, platitude). Hierdoor gaat de moge-
lijkheidd verloren voor de verschijning van een andere blik, namelijk de 
blikk of het gelaat van de ander.93 Dit gelaat, dat in tegenstelling tot het 

gewijde,, maar niet zonder meer worden aanvaard als een spiige klank, hoewel de suggestie 
hiertoe,, door deze buitengewone behandeling, wel sterk is. Een muziek, zoals die van 
Messiaen,, die op sommige momenten welhaast belijdt klok te zijn, begeeft zich op een 
gevaarlijk,, maar wellicht ook kansrijk pad. Zie wat de theologie van de kerkklok betreft 
Satiss N. Coleman, Bells: Their History, Legends, Making, and Uses (Westport: Greenwood 
Press,, 1971), 84-95. 
922 Marion, De sunwit, 90-98. 
933 Marion baseert zich hier expliciet op Levinas. Cf. ibid., 139ff en Etant donné, 324. Ook 
doorr Balthasar is het verschijnsel beschreven van 'platte' beeldelijkheid (in Epilog, 48). Hij 
brengtt dit in verband met Kierkegaards analyse van "het esthetische," dat zijn hoogtepunt 
zouu vinden in het muzikale. Dit wordt bij Kierkegaard gepersonifieerd door de figuur van 
Donn Giovanni: "Hij begeert zinnelijk, hij verleidt door middel van de demonische macht 
vann de zinnelijkheid, hij verleidt allen. Het woord, de repliek past hem niet; daarmee wordt 
hijj  meteen een reflecterend individu. Hij heeft überhaupt niet zozeer een eigenlijke 
existentie,, hij jaagt voort in een eeuwig verdwijnen, precies zoals de muziek, waarvan geldt 
datt ze voorbij is zodra ze heeft opgehouden te klinken en dat ze alleen opnieuw ontstaat 
doorr opnieuw te klinken" {Enten/Eller, 113-14). Het beeld is hier louter beeld (zoals de 
klankk daar louter klank is); voor zover zij betekenis hebben, verwijzen zij slechts naar 
zichzelf.. Dit impliceert overigens geen rigoureuze diskwalificatie van het beeld; want, zo 
schrijftt Balthasar, "de hele existentiële tragiek van het mythische en voor een deel ook de 
oudtestamentischee wereld," beide zeer door hem gerespecteerd, "[lijken] ondanks alles nog 
tott het 'esthetische stadium' te behoren" (in ibid.). Zoals gezien behelst het idool ook bij 
Marionn niet zonder meer een diskwalificatie; de vraag is wel of de muziek (die, zoals Kier-
kegaardd treffend verwoordt, "komt en gaat als een niezen") méér kan zijn dan een 
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gezichtt onzichtbaar is (het gelaat als zodanig fenomenaliseert zich niet, 
maarr blijf t onderscheiden van het zichtbare gezicht, de facade) voorziet 
mijj  van een contra-intentionaütek {contre-intentionnalitê). ̂ Terwijl het 
idooll  geconstitueerd wordt door mijn blik, en daarom in wezen een ge-
sloten,, en potentieel demonisch fenomeen is, opent het gelaat mijn ogen 
voorr de alteriteit van de ander die mij constitueert.95 Deze anamorfose of 
conversiee van de blik, die ik eerder beschreef als het doorkruisen van 
eenn fenomenologische afstand in het innerlijk van het fenomeen (cf. het 
voorbeeldd van Reznikoff), is niet alleen een kenmerk van het evene-
ment,, maar ook, en in het bijzonder, van het ikoon.96 Marion bekritiseert 
hett idool, omdat het enerzijds weliswaar "een soort laagwaterpeil van het 
goddelijke""  markeert, maar anderzijds de opening naar de ander en/of 
Anderr in de weg te staat. Deze opening is niet alleen ethisch van aard, 
maarr ook esthetisch: pas wanneer ik mijn ogen kan openen voor het 
perspectieff  van de ander, voor de contra-intentionaliteit van het ikonisch 
gelaat,, kan ik de schoonheid ervan werkelijk gewaarworden.97 De doe-
kenn van de Rothko Chapel in Houston zijn hier volgens Marion als faca-
dess (wegens hun platheid en platitude) niet toe in staat; zij geven welis-
waarr de suggestie van een "intimiderend geheim," maar geven in laatste 
instantiee blijk van hun onvermogen om de ander te laten verschijnen. 
Dezee kapel, die aanvankelijk bedoeld was als een katholieke kapel, is vol-
genss Marion daarom terecht omgedoopt tot non-confessionele gebeds-
ruimte:: de tempel is in laatste instantie leeg.98 Het ikoon daarentegen 
doett een appèl op mij, het roept mij op tot respect, dat wil zeggen: roept 
mijj  op om dat wat ik zie, te zien vanuit het standpunt van de ander. Het 
verzett zich tegen de reductie van het gelaat tot een loutere facade, tot 
eenn idool waarin het aangezicht wordt geplet tot de zichtbaarheid van 

uitstallingg van zuivere zinnelijkheid. Cf. Kierkegaard, Papirer, I-XIII , selectie door Cora 
Polett vertaald als Dagboeken (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993), 292. 
944 Ibid., 138-39. 
955 Marion, Dieu sans têtre, 28-30. 
966 Zie overigens Plotinus, Enneaden V, 8, 11, waar een dergelijke wending reeds beschreven 
wordt. . 
977 Cf. Jozef Wissink, Te mooi om onmaar te %ijn (Vught Radboudstichting, 1993), 34-35. 
988 Marion, De surcroit, 97-98. 
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hett vlak. Het ikoon verzet zich tegen het idool conform het zesde ge-
bod:: gij zult niet doden. Het respecteert de andersheid van de ander, en 
vermijdtt bijgevolg het constituerende kijken (regarder) waarin het onbe-
reikbare,, 'onzienlijke' (het gelaat, invisablé) wordt gereduceerd tot een 
zichtbaarr object met een bepaalde, eenduidige betekenis. Het gelaat van 
dee ander geeft aanleiding tot een oneindige hermeneutiek; het vindt zijn 
uiteindelijkee betekenis pas in het laatste oordeel van de gans Andere. 

Watt betekent deze kritiek nu voor muziek, en in het bijzonder voor 
hett auditieve idool van Messiaen? Marions voorbeeld van het ikoon bij 
uitstek,, het gelaat, doet in eerste instantie vermoeden dat de hoogste 
vormm van het phénomène saturé (die volgens de vierde van Kants rubrie-
ken:: de modaliteit) aansluit bij de overheersend visuele metaforiek van 
dee Grieks-christelijke traditie. Dat is echter niet geheel het geval. Het 
ïkoonn wordt door Marion weliswaar beschreven als gelaat, maar tegelijk 
dienenn zich in de beschrijving ervan diverse elementen aan die verwijzen 
naarr muziek. Het eerste hiervan zijn we al tegen gekomen: het muzikale 
voorbeeldd van de anamorfose in de experimenten van Iegor Reznikoff. 
Hett tweede betrof de beschrijving van het evenementale karakter van 
hethet phénomène saturéaan de hand van Mozarts Jupiter-symfonie. Deze be-
sprekingg maakt in feite onderdeel uit van Marions beschrijving, in Etant 
donné,donné, van het ikoon. Maar wat is er nu precies ikonisch aan de klap 
waarmeee deze symfonie opent? Het lijk t mij eerder een algemeen aspect 
vann het evenement, dat zoals gezien, in zijn algemeenheid deel uitmaakt 
vann alle typen van het verzadigde fenomeen (inclusief het idool, dat 
eveneenss plotseling, zonder aankondiging, verschijnt en de blik verza-
digt).999 Het derde element dat ik hier wil noemen, is dat van de "herme-
neutiekk zonder eind [satisfzn]" Marion beschrijft deze in termen die wel-
haastt lijken te zijn ontleend aan de (formalistische en romantische) mu-
ziekesthetica: : 

999 Welbeschouwd zijn de grenzen tussen de vier typen tamelijk vaag. Vooral het evenement 
enn het ikoon zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, omdat de karakteristieke omkering 
vann de anamorfose, die zozeer verbonden lijk t met het gelaat, niet alleen voor het ikoon, 
maarr ook voor het evenement als kenmerk geldt, en tot op zekere hoogte terugkeert in de 
chiastischee dynamiek van het vlees. 
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Dee onmogelijkheid om [het gelaat] tot een object en een eenduidig fenomeen 
tee maken, dient serieus te worden genomen: de klassieke definitie van de 
waarheidd (adequatie, evidentie), en zelfs de fenomenale definitie (zich tonen 
uitgaandee van zichzelf), zijn hier onbruikbaar. Want het gelaat toont slechts 
watt het uitdrukt, maar het drukt nimmer een bepaalde betekenis of een be-
paaldd complex aan betekenissen uit. [...] Deze oneindige flux van betekenis-
senn [...] kan nimmer worden herleid tot het concept, noch adequaat worden 
verwoord.100 0 

Expressie,, onbestemdheid van de betekenis, niet herleidbaar tot het 

concept:: het zijn termen die in iedere theorie over muzikale betekenis 

enn expressie zijn te vinden. Maar ook dat lijk t te weinig om datgene wat 

Marionn op het oog heeft met zijn kritiek op het idool vertaalbaar te 

makenn naar muziek. Waar het hier in feite om lijk t te gaat is de gestalte, 

Atfigura,Atfigura, de vorm. Het idool mag dan de schittering van Christus' kleed 

weerspiegelen;; het ikoon confronteert mij met Zijn gelaat. Marion sluit 

opp dit punt nauw aan bij de opvattingen van Balthasar, die reeds in zijn 

vroegee werkje over de theologie der muziek zijn voorkeur voor het 

apollinischee kenbaar maakte. Schiller, net als Balthasar georiënteerd op 

Goethe,, spreekt eveneens over muziek in termen van gestalte. Hij zegt 

onderr meer dat muziek van huis uit de kunst is die "ons sterk aangrijpt" 

enn ons "zintuiglijk " weet te beroeren, maar dat zij "in haar hoogste 

vormm gestalte [moet] worden." De term gestalte wordt hierbij gedacht 

alss het heldere, rationeel-formele dat eigen zou zijn aan de beeldhouw-

kunst.1011 Voor een antwoord op de vraag wat hier in muzikaal opzicht 

onderr een figura moet worden verstaan, zijn opnieuw de woorden van 

Balthasarr instructief. Deze herkent de Gestalt van Christus niet alleen in 

hett beeld {eikon), maar ook in het ritme dat zich ontwikkelt in de tijd: 

"dee gestalte kan ook temporeel stromend ritme zijn, of theatraal verlo-

pendee handeling."102 En elders beschrijft hij de melodische contour als 

1000 Marion, De sunroit, 145-46 en 147. 
1011 Friedrich Schiller, Ueber die astbetiscbe Enjehung des Menseben in einer Reibe von Briefen 
(1793/94),""  door Aart J. Leemhuis vertaald als Brieven over de esthetische opvoeding van de mens 
(Kampen:: Kok Agora, 1994), 126-27. 
1022 Hans Urs von Balthasar, Epilog (Einsiedeln - Trier: Johannes Verlag, 1987), 47 en 70. 
Ziee voor Balthasar hoofdstuk II-7 hierboven. 
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eenn gestalte, waarin "het geheel groter is dan de som der delen," en die 
"onmiddellijkk evident zinvol" en in logisch opzicht "niet verder grijp-
baar""  is.103 Deze antinomische structuur is zoals gezien voor Balthasar 
eenn reden om het goddelijke in muziek aanwezig te zien in de gestalte 
vann de melodie. Deze gestalte zou het wellicht kunnen zijn die, naast de 
curvenn van het ritme, het ikonische in muziek vertegenwoordigt. 

Dezee verschuiving naar het formele in muziek moet worden begrepen 
als,, in uiterste instantie, een filosofïsch-theologische beslissing. Het idool 
iss in zijn primaire zintuiglijkheid een atomistisch fenomeen; het ikoon is 
daarentegenn eerder verbonden met een filosofisch hylomorfisme en met 
hett theologisch primaat van het beeld {eikon: cf. Gn 1, 27; Kol 1, 15).104 

Balthasarr en Marion lijken zich aan te sluiten bij deze laatste traditie, 
waarinn de vorm de bron en drager is van iedere splendor, van iedere ver-
blindende,, idolische schittering.105 Aangezien de vorm in muziek volgens 
Balthasarr de melodie is, zou dit betekenen dat de verblindende sons-cou-
leursleurs in de beide koralen moeten worden gezien als inkleuringen van de 
melodie.. De schittering van de klank zou in dienst staan van het for-
mele,, en religieus geprivilegieerde principe van de Gestalt. Het ikonische 
momentt in de koralen is dan kort geformuleerd dit: dat de melodie in 
gloriee verschijnt, als datgene wat volgens de anamorfose het getuigende ge-
hoorr constitueert. Is dit primaat van de melodie aannemelijk? Tot op ze-
keree hoogte wel. In het algemeen is het te verdedigen dat de melodie het 
persoonlijke,, het 'gelaat,' in muziek vertegenwoordigt. De melodie wordt 

1033 Hans Urs von Balthasar, Die Entwicklung der musikaliscben Idee: Versttch einer Synthese der 
MusikMusik (Einsiedeln - Freiburg: Johannes Verlag, 1998), 27. 
1044 Sporen van atomisme kunnen worden gevonden bij Lyotard; zie hoofdstuk II-8.2. Een 
voorbeeldd van filosofisch hylomorfisme kan worden gevonden in Husserls notie van 
Feldgestalten,Feldgestalten, i.e. eenheden van de perceptie die niet door het subject zijn geconstitueerd. Cf. 
M.C.. Dillon, Merleau-Ponty's Ontology (Evanston: Northwest University Press, 1988), 31. 
1055 Cf. Balthasar, Epilog (Einsiedeln - Trien Johannes Verlag, 1987), 51: "[D]e immanente 
differentiee Vorm'-'Licht' gaat in de christelijke geloofsbelijdenis niet ten onder. Om echter 
geldigg te zijn, kan het daarbij slechts om prevalenties gaan: kennis kan enerzijds ontstaan 
doorr te verzinken in de verschijningsvormen en al het licht daarop te concentreren [...]; 
anderzijdss door zich direct in het oneindige liefdeslicht van de drieëne God te verzinken, 
ponderponder daarbij echter ooit de verschijningsvorm van God in de onovertroffen concrete, zinnelijk ge-
staltenn van het Evangelie als betekenisloos achter %ich te laten? Cursief toegevoegd. 
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doorr een moderne luisteraar bijna reflexmatig begrepen als het lyrische, 
subjectievee element in muziek, dat vanuit zichzelf, en zinvol, tot de luis-
teraarr spreekt. Het luisteren naar een melodie (in een bepaalde traditie, 
voorr het gemak even aangeduid als de muziek van het humanistische 
tijdperk,, lopend van ongeveer de zestiende tot en met de negentiende 
eeuw)) vereist een 'conversie' van het luisteren, waarbij de melodie niet 
eenvoudigg als fenomeen wordt waargenomen, maar waarbij het gehoor 
zichh verplaatst in het perspectief, de "contra-intentionaliteit," van de me-
lodie.. De melodie drukt iets uit, is de stem van een onbepaalde, maar 
onmiskenbaarr aanwezige ander. Wil de muziek van Messiaen ontkomen 
aann de al te vage religieuze fenomenaliteit van het idool, dan zal zij vol-
genss deze logica het idool ondergeschikt moeten maken aan de melodie, 
diee als het ware het gelaat van de Ander doet verschijnen. De stelling 
kann worden verdedigd dat Messiaen dit reeds doet. Ik heb in hoofdstuk 
II-77 reeds zijn 'melodistisch manifest' geciteerd. En ook in andere op-
zichtenn kenmerkt zijn muziek zich door het vele gebruik van gestalten, 
zoalss zijn neumes en personnages rythmiques.106 Messiaen geeft in La Transfi-
gurationguration een prominente rol aan de melodie (in de koralen, maar ook 
doorr de vele vogelzang), en lijk t daarmee vast te houden aan het princi-
pee dat ook Balthasar, met verwijzing naar Mozart, verdedigt. Het onmis-
kenbaarr christelijke moment in Messiaens muziek zou aldus te begrijpen 
zijnn wanneer zij vanuit het perspectief van de melodie (het ikonisch 'ge-
laat'' van de muziek) wordt gehoord.107 

Daarr staat echter tegenover dat muzikale gestalte, zoals ik eerder heb 
latenn zien, in religieus opzicht dubbelzinnig is.108 Zo doet hij bij Baltha-
sarr zijn intrede niet in de christelijke tijd, maar bij de Grieken, en het is 

1066 Messiaen, in Samuel, Permanences, 51-52: "[...] En tenslotte dat wij de MELODIE de ruim-
tee geven! Zij die grote [muzieken] heeft voortgebracht (wij denken aan het gregoriaans, aan 
Bach,, Beethoven, Wagner, Moessorgsky, Debussy!), de goddelijke melodie, ^j alleen die 
onss in het sanctuarium kan leiden van de melodieën van gene zijde, waarvan onze ziel de 
onuitsprekelijkheidd vermoedt, en die Keats doen zeggen: 'De Melodieën die men hoort 
zijnn zoet, maar die wij niet horen zijn nog zoeter.'" 
1077 De prominente rol die Messiaen aan de melodie geeft wordt ondersteund door zijn ge-
bruikk van een traditionele vormen van melodie. In het post-seriële klimaat van de jaren '60 
konn dit als een statement worden beschouwd. 
1088 Zie hoofdstuk II-6.3. 
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daarnaastt de vraag waarom juist dit muzikale element een geprivilegieer-
dee plaats zou verdienen. De analogie met het mysterie (waar deze privi-
legiëringg op drijft) kan immers in iedere vorm van cryptografie worden 
gevonden.. Neem bijvoorbeeld de retorica: ook daar gaat het om figuren 
diee niet geheel te begrijpen zijn, maar toch een duidelijk effect hebben 
opp de toehoorder. Taal kan, zoals Kierkegaard reeds opmerkte, net zo 
goedd "de gemoederen in verwarring brengen als de muziek."109 Verder 
zijj  er op gewezen dat de onlosmakelijkheid van vorm en inhoud, die 
Balthasarr kenmerkend acht voor de openbaringsgestalte, vrijwel samen-
valtt met de "zuiver muzikale" (dus allerminst theologische) vorm bij 
Hanslick,, die eveneens wordt gekenmerkt door een dergelijke symbio-
se.1100 Bij Messiaen is de positie van de melodie al even ambigu. Zo is de 
situatiee in IM Transfiguration bepaald anders dan bij Mozart, waar deze fi-
losofenn en theologen stuk voor stuk naar verwijzen. Hier geen mozart-
iaansee melodie met een heldere en onderscheiden gestalte, en evenmin 
eenn melodie die, om een term uit de liedkunst te gebruiken, wordt bege-
leid.. De melodie van het slotkoraal (Deel XTV), en het daarop gezongen 
woord,, staan op de cruciale momenten juist op het punt om op te lossen 
inn het spectrale oppervlak van het idool, al lijken zij anderzijds soms uit 
ditt oppervlak op te rijzen. Ik heb in hoofdstuk 1-3 deze crisis van de me-
lodiee beschreven in termen van de hinder die de melodie ondervindt bij 
haarr gang door het chromatisch 'moeras.' De melodie is bij uitstek een 
graadmeterr voor de opheffing van de muzikale tijd en ruimte, omdat zij, 

1099 Kierkegaard, Of/Of, 83. Cf. Augustinus, Belijdenissen, 116, waar hij vertelt hoe de 
christelijkee waarheid bij hem naar binnen glipte op het moment dat hij genoot van de 
retorischee pracht van Ambrosius' preek. Zie voor een analyse van Augustinus' eigen ge-
bruikk van retorische figuren die het verstand te boven gaan Chris Doude van Troostwijk, 
"Dee kracht van 't zwakke: Augustinus' sofistische spiritualiteit," in Bart Voorsluis (ed.), 
SpiritualiteitSpiritualiteit en postmodernisme (Zoetermeer: Meinema, 2000), 14-33. Van alle muzikale ele-
mentenn kan melodie overigens ook worden aangewezen als het meest demonische, zoals 
iedereenn weet die ooit heeft geprobeerd zijn geest te bevrijden van een ongemerkt naar 
binnenn geslopen, maar al te hinderlijk rondzingend melodietje. 
1100 Cf. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen: Ein Beitrag %ur Revision der Aestbetik der Tonkunst 
(Leipzig:: Breitkopf & Hartel, 1922), 63, door Daniël Kiehl vertaald als Over het begip van 
schoonschoon in de mu%i/k: Bijdrage tot herziening van de schoonheidsleer der toonkunst (s Gravenhage: 
D.N.F.. Kiehl, 1892), 74-75. Balthasar, Herrlichkeit, I, 51. 
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inn termen van het phénomènepauvre of commun, zowel een temporele linea-
riteitt als een tweedimensionale ruimtelijkheid heeft. De verzadiging van 
dee muziek heft op een aantal momenten de coördinaten op: ik heb on-
derr meer gewezen op het effect van disseminatie van de melodietoon 
(eenn extase van de melodie, cf. m. 10, 15, 37-38) en op de verdwijning 
vann de melodietoon in het spectrale universum dat deze toon omgeeft 
(eclips,, cf. m. 17-18). Beide effecten hangen niet zozeer samen met enige 
bijzonderheidd van de melodie, alswel met de acute verzadiging van het 
muzikalee fenomeen ter plaatse. Ik zie daarom, uitgaande van dit koraal, 
geenn reden om mij achter Balthasars theologische interpretatie van de 
melodiee te scharen.111 De melodie kan weliswaar, ook in dit koraal, ge-
zienn worden als het formele principe dat de kleuren draagt, maar is als 
gestaltee pas van onderscheidende betekenis in zijn crisis, extase of zelfs 
verdwijningg (in de spectrale verzadiging van het idool). 

Balthasarss wending naar het formele (dejïgura, gestalte, etc.) is echter 
well  op een andere manier van betekenis. Zoals eerder gezegd, heeft 
Messiaenn in zijn eigen muziek weinig gevoel voor het vage en vloeiende 
datt hij zo bewondert bij Debussy. Zijn muziek heeft niet de zwevende 
kwaliteitt die bij de laatste gevonden kan worden, en die Debussy zo'n 
verwantschapp geeft met bepaalde Color Yield schilderijen. Ook verschillen 
Messiaenss kleuren doorgaans van die van Debussy, die in de ogen van 
Messiaenn milder en pastel-achtiger zijn dan de harde, gothische kerk-
raamkleurenn (en vormen) van zijn eigen muziek.112 De kleuren verschij-

Watt niet wegneemt dat ook Messiaen mozartiaanse melodieën heeft geschreven. 
Wanneerr ik ervoor pleit om bij de analyse van de fenomenen van son-couleur en éblouissement 
dee balthasariaanse theologie van de Gestalt (met zijn privilegiëring van de melodische 
contour)) naar het tweede plan te schuiven, dan wil dat niet zeggen dat er bij Messiaen niet 
anderee momenten kunnen zijn waarin deze theologie als een goed vertrekpunt kan dienen. 
Messiaenss muziek zit immer, zoals ik eerder heb besproken, vol met melodische gestiek. 
Uiteraardd zou ik dan vasthouden aan mijn kritiek op Balthasars exclusief orthodoxe 
interpretatiee van de melodische antinomie (of, wat de ervaring betreft, paradox) als een 
analogonanalogon van de Christusgestalte. Op de esthetische, 'heterodoxe' verdubbelingen van dit 
analogonn kom ik in de volgende paragraaf nog terug. 
1,22 Messiaen stipt dit verschil aan in RöBler, Beitrdge, 83. Hij heeft niettemin in zijn muziek 
ondergaandee en opkomende zonnen 'geschilderd,' zoals in Réveil des oiseaux en Catalogue 
d'otseaux. d'otseaux. 
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nenn bij Messiaen zelden zonder kader, of het nu gaat om de lokale con-
textt of om de grotere vorm van een compositie. Dit weerspiegelt zich in 
dee presentatie van de kleurakkoorden in de Momenten. De koralen zijn 
zoalss gezien de uitzonderingen op de regel dat het in deze passages 
steedss gaat om een ingekaderd stuk kleurenmuziek, dat wil zeggen: inge-
kaderdd door ('vertikaal') scherpe overgangen van (en naar) contrasteren-
dee muziek, en ("horizontaal") door inkaderende bourdontonen en -ak-
koorden.. Mijn conclusie aan het slot van hoofdstuk 1-3 was dan ook dat 
hett bij de "doorbraak" vooral gaat om de overgangen langs de zijden 
vann het kader, het Moment uit, en vooral het Moment in, en dat de in-
houdd van deze Momenten op zich minder van belang is. Dit sluit aan bij 
dee observaties, hierboven, over de onvoorstelbaarheid van het verzadig-
dee fenomeen; de overgangen doen, net als bijvoorbeeld de plotselinge 
openingsakkoordenn van de Jupiter, iets verschijnen op een wijze die zich 
anderss aan de perceptie onttrekt: je bent, als getuigende luisteraar, steeds 
tee laat (sero te audivi). De muzikale gebeurtenis heeft al plaatsgevonden 
voordatt de geest {animus) ter plaatse arriveert en het registreert. Het is 
doorr deze structuur alsof je door een venster kijkt, dat je een blik wordt 
gegundd op iets dat zich normaal aan de waarneming onttrekt doordat 
hett deze over- of ondertreft.113 Deze 'contra-ervaring' zou met enige 
reservee de ikoniciteit van de Momenten kunnen worden genoemd. Deze 
termm slaat dan evenwel op iets anders dan op het ikoon in de strikte zin 
vann Marion, en al helemaal op iets anders dan de klankschildering die er 
inn de musicologie mee wordt aangeduid.114 

1133 Cf. Lyotards analyse van hyper- en hyposyntherische muziek in "Dieu et la marionette" 
zoalss besproken in hoofdstuk II-8.2. 
1144 Zie bijvoorbeeld Etty Mulder, Mustek in spiegelbeeld: Essays over mu^iekfilosofie en 
dieptepsychologiedieptepsychologie (Baarn: Ambo, 1985), 63ff en Eero Tarasti, A Theory oj Musical Semiotics 
(Bloomingtonn - Indianapolis: Indiana University Press, 1994), 11 ff. De dimensie van 
klankschilderingg is bij Messiaen wel ruime mate aanwezig. Het bijzondere verschijnsel van 
eenn opheffing van het verschil russen representatie en het gerepresenteerde verleidt Paul 
Griffithss er toe om over St Franfois d1 Assise te spreken in termen van het ikoon: St Franpis 
iss volgens hem een "ikonische opera," waarin vogels worden geportretteerd als "ikonen," 
enn hij verwondert zich over het gebrek aan conflict, bij Messiaen, tussen "de zelfloze 
transcriptie""  van het gegevene en het zeer unieke, individuele karakter van Messiaens werk. 
Ziee Griffiths, "Saint Francois d'Assise," in Hill , The Messiaen Companion, 504-505. 
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Dee Engelse componist John Tavener (1944), die zich de compositie 

vann het muzikaal ikoon expliciet ten doel heeft gesteld, zou zich waar-

schijnlijkk tegen deze interpretatie verzetten. Hij ziet het formele bij Mes-

siaenn vooral als een ontwaarding van diens muziek (met name in reli-

gieuss opzicht), die te wijten zou zijn aan Messiaens al te grote engage-

mentt met het modernisme. Tavener onderscheidt een "esoterische" en 

eenn "exoterische" werkwijze, waarbij de laatste gedoemd is oppervlakkig 

tee blijven: "Messiaen is een voorbeeld bij uitstek van iemand die nimmer 

werkelijkk voorbij het exoterische gaat. Ik moet toegeven dat dat de Wes-

tersee manier van doen is. Het is voor mij onbegrijpelijk dat welke com-

ponistt dan ook die zich bezighoudt met het sacrale, op een dergelijke 

manierr te werk gaat."115 Het volgen van een exoterische werkwijze kan, 

zoo lijk t Tavener te willen zeggen, slechts te kunnen leiden tot idolen.116 

Tavener,, zelf van katholieken huize maar in 1977 bekeerd tot het Ortho-

doxee geloof, ziet een geheel andere praktijk voor zich, die hij de "esote-

rische""  noemt. Het ideaal bij uitstek van deze praktijk is het muzikaal 

ikoon,, dat Tavener contrasteert met de idolatrie van het modernisme: 

Voorr mij is het [ikoon] de meest transcendente vorm van kunst die er in het 
Westenn bestaat - als je het tenminste kunst kunt noemen in de conventionele 
betekenis.. Of je muziek kunt schrijven die werkelijk als een ikoon is, weet ik 
eenvoudigg niet. Ik vermoed dat het gezang [chan  ̂ dat de ikonografie van de 

1155 John Tavener, The Musk of Silence: A Composer's Testament, Brian Keeble, ed. (London: 
Faberr and Faber, 1999), 126. Cf. 93: "[I] n het geval van muziek aanbidt [het modernisme] 
uiterlijkhedenn en niets van hun implicaties - het aanbidt slechts de noten en procedures, en 
nietss van de metafysische betekenis achter de noten. [...] Het zijn slechts noten om de no-
ten,, hetgeen neerkomt op kunst om de kunst Als muziek niet iets méér veronderstelt dan 
slechtss een menselijke reactie, als het ons leven niet verandert, zal het ons leven daarbuiten 
latenn in de verschrikkelijke duisternis van de onwetendheid." In deze laatste zin weerklinkt 
hett krachtig protest tegen de voortwoekering van het humanisme dat Tavener elders aan-
heft.. "Het humanisme is zo ver gegaan dat de zeepbel is gesprongen. Het mogen dan 
meesterwerkenn zijn, ik kan er niet naar luisteren. Vooral Berg, [...] alles van Schönberg -
maarr niet Webern: hij was een mysticus. Bij Mahler zie je het al gebeuren: de Tweede Sym-
foniee heeft hoegenaamd niets met de Wederopstanding te maken." Tavener, in "John 
Tavenerr and Paul Goodwin talk to Martin Anderson," Fanfare, March-April 1999. 
1166 Tavener ziet het modernistische en formalistische (zoals het bij uitstek exoterische 
'kunst-om-de-kunst1)) als een vorm van idolatrie. Cf. ibid., 92-93. 
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Kerkk begeleidt, er het dichtst bij in de buurt komt. Ik zou ook kunnen zeggen 
datt een ikoon ons ontleedt, en ik denk dat werkelijk sacrale muziek hetzelfde 
zouu moeten doen.117 

Tavenerr beschrijft zijn muziek als "vloeibare metafysica"; zij heeft als 

doell  haar hemelse prototype tot klinken te brengen.118 "[Deze esoteri-

schee muziek] spreekt van een altijddurende en onveranderlijke werkelijk-

heidd en existeert op een hoger plan. Het is niet onderhevig aan menselij-

kee manipulatie. Omdat het anders is, hoger, vluchtig van aard, komt het 

opp een andere wijze tot ons. De werkelijkheid van andere dimensies 

scheurtt het scherm van ons aardse lichaam, zij dringt onze wankele na-

tuurr binnen."119 Muziek, dat wil zeggen: de ware muziek, wordt volgens 

Tavenerr niet door mensenhanden gemaakt, maar geopenbaard. De compo-

nistt is hierbij slechts een medium; zijn taak is zich van zichzelf te ont-

doen,, tot een werkelijke vernietiging van het zelf te komen en alle "wel-

bewustee overwegingen in [zijn] muziek [te] vernietigen." Over de resul-

terendee muziek valt niets op voorhand te zeggen: "Zij n het een of twee 

doodgewonee noten, goed, dan zijn het een of twee doodgewone noten. 

Maarr ik garandeer dat als je hiermee doorgaat, er zich geleidelijk een mu-

ziekk in je zal vormen, en wie weet, beginnen we ons te realiseren dat er 

eenn ander soort werkelijkheid bestaat."120 Taveners geloof in een derge-

1177 Ibid., 113. Cf. 61: "In deze periode [1987-88] voelde ik mij tasten naar het idee - het 
ideaal.ideaal. - dat wat ik wilde maken, ikonen in klank waren. Ik wist natuurlijk niet of dit ooit 
mogelijkk zou zijn. Een ikoon is tenslotte een sacraal object - iets waarvoor een orthodox 
zijnn hoofd buigt om het vervolgens eerbiedig te kussen." 
1188 Ibid., 114 en 163. 
1199 Ibid., 126. 
1200 Ibid., 31. Cf. 100-101: "Allereerst moet je erkennen dat we niets weten, en vanuit die 
afgrondd moeten we alle vooropgezette ideeën achter ons laten, of het nu serialisme is, 
sonatevorm,, ontwikkeling, fuga, canon enzovoort, en ons daarvan ontdoen, zodat je niets 
inn je geest hebt om mee te beginnen. Het voelt als een afgrond. Dit veronderstelt uiteraard 
datt je gelooft in enige vorm van hogere werkelijkheid. Maar zelfs als dat niet het geval is, 
laatt de jonge componist [dan toch] proberen om alles wat hij of zij weet te vergeten, 
gewoonn om te zien wat er gebeurt. Is het niet meer dan stilte, goed, dan is het niet meer 
dann stilte. Zijn het één of twee doodgewone noten, goed, dan zijn het één of twee 
doodgewonee noten. Maar ik garandeer dat als je hiermee doorgaat, er zich geleidelijk een 
muziekk in je zal vormen, en wie weet, beginnen we ons te realiseren dat er een ander soort 
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lijk ee verinnerlijking, en de daarmee gepaard gaande distantiëring van 
meerr exterieure, constructieve principes, lijk t echter, zoals hij zelf al aan-
geeft,, geen enkele betere garantie te geven met betrekking tot muzikale 
ikoniciteitt dan de formele, en soms wellicht al te modernistische, schok-
effectenn van Messiaen. De resulterende muziek zal in beide gevallen 
vanuitt zichzelf moeten getuigen van haar oorsprong (van het feit dat zij 
inderdaadd "geopenbaard" is); de intenties, hoe oprecht deze in het geval 
vann Tavener ook mogen zijn, kunnen geen criterium vormen voor de 
beoordelingg van het geopenbaarde in haar. Het muzikale idool kan fe-
nomenologischh worden beschreven; het muzikaal ikoon blijf t een moei-
lij kk te concipiëren figuur. De discussie over de mogelijkheid van een 
dergelijkk ikoon, en van zijn kwadratuur (verzadiging van de verzadiging) 
inn een muzikaal openbaringsfenomeen, lijk t zich in hoofdzaak toe te 
spitsenn op de vraag wat in muziek in positieve termen als een specifiek 
christelijkk fenomeen kan worden beschreven. Het idool vertoont in dit 
opzicht,, volgens de analyse van Marion, een tekort (het idool kan de 
Naamm niet uitspreken, kan het gelaat van de ander en/of Ander geen 
rechtt doen); de positieve structuren die Balthasar aandraagt (melodie, 
ritme)) lijken dit bezwaar te ondervangen, maar zijn anderzijds te al-
gemeen,, te veelduidig en bovendien, wat de Momenten betreft, te weinig 
terzake.. De vraag is daarom langs welke weg een grotere preciesie zou 
kunnenn worden bereikt in de beschrijving van het specifiek christelijke 
inn (of doorheen) Messiaens muziek.121 

werkelijkheidd bestaat. [...] Laat de afgrond gevuld zijn met oceanen van licht. Of met 
niets.. In zekere zin is dit de lakmoesproef, zowel voor modernisten als voor traditionalis-
ten." " 
1211 Het zal de lezer niet ontgaan dat de node van het 'specifiek christelijke,' zijnde datgene 
(off  wellicht diegene) wat ik in mijn analyse van Messiaens vermeend christelijke muziek op 
hett spoor tracht te komen, leeg blijft . Het zoeken naar een lokalisatie zal ik tegen het einde 
vann dit hoofdstuk opgeven, althans waar het gaat om een bepaalde kwaliteit in het 
muzikalee fenomeen. Ik zal mij in het laatste hoofdstuk richten op de rol van het luisteren 
inn de door Messiaen beschreven, nog altijd op zoek naar wat ik hier aanduid als het 
'specifiekk christelijke' in muziek, c.q. de muzikale ervaring. 
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10.44 Heerlijkheid en het sublieme 

Dee muziek van het slotkoraal van La Transfiguration is, zoals gezien, bij 
tijdd en wijle verzadigd Volgens de kwaliteit.' Zij kon hierdoor beschre-
venn worden als een auditief idool. Dat deze muziek een idool is, bleek 
voortss uit de mengeling van verwondering en bewondering die zij bij de 
luisteraarr opwekt. Het auditieve idool verzadigt en fascineert het gehoor 
opp ongekende wijze; het er wordt volledig door geboeid. Deze fascinatie 
voorr het klankfenomeen staat echter niet op zich: zij gaat gepaard met 
haarr tegendeel, verschrikking. Deze wordt veroorzaakt door de over-
maatt aan intuïtie in het idool. Het idool overweldigt het gehoor en leidt 
hett naar zijn uiterste grenzen. Het gehoor raakt verdoofd zonder doof 
tee worden; het ondergaat een auditieve ébloutssement. Aan de hand van 
Marionss fenomenologie van het phénomène saturé kon deze ervaring-zon-
der-ervaringg (contre-expérience) beschreven worden als een religieuze erva-
ring,, namelijk die van een getuigenis van een meer of minder 'verdunde' 
vormm van openbaring. In het idool fenomenaliseert zich de zuivere ga-
ve,, al gaat deze hier nog schuil achter de overmatige zichtbaarheid (of 
hoorbaarheid)) van het oppervlak zonder diepte. Zeker gezien het feit 
datt Marions fenomenologie een zuiver filosofische fenomenologie pre-
tendeertt te zijn (en slechts tot doel heeft binnen de fenomenologie de 
ruimtee te markeren waarbinnen het fenomeen van de openbaring, en 
uiteindelijkk Openbaring, denkbaar is), dient zich tegelijk de vraag aan of 
hett fenomeen van het idool niet evengoed begrepen kan worden als een 
louterr esthetisch fenomeen. Is het idool, met zijn gecombineerde effecten 
vann fascinatie en verschrikking, niet de theologische plaatsbekleder of 
hett alter ego van die andere verheffende overweldiging, het sublieme? 
Watt (welk wezenlijk onderscheid, c.q. welke criteria) rechtvaardigt de 
theologiserendee uitieg van dit fenomeen (idool, éblouissement) door Ma-
rion,, ten koste van de esthetische notie van het sublieme? 

Dezee vraag is wat de muziek van Messiaen betreft zeer op zijn plaats. 
Dee esthetiek van zijn muziek lijk t welhaast te schreeuwen om een be-
schrijvingg in termen van het sublieme. Niet alleen associeert Messiaen 
zijnn muziek, via titels, motti en teksten, met plaatsen die traditioneel met 
hett sublieme worden geassocieerd, zoals de sterrenhemel, de afgrond of 
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hett hooggebergte; ook lijk t de vormgeving van zijn muziek zelf geneigd 

tott het overweldigende, majestueuze, onvoorstelbare. Messiaens muziek 

iss geen muziek van de schone vormelijkheid en de goede smaak, maar 

juistt van datgene wat de menselijke maat en de subjectieve synthese te 

bovenn gaat, zoals, in laatste instantie, God zelf. Hij speculeert op het ne-

gatieve,, op wat zich in de muzikale ervaring niet positief laat repreente-

ren;; op wat, in Lyotards termen, "de geest breekt," en het in theologi-

schee zin voorbij het gekende voert naar het mysterie. Gerard van der 

Leeuww beschrijft in zijn klassieke boek over de verhouding tussen religie 

enn kunst twee uitingsvormen van het sublieme in de muziek, die bij uit-

stekk kunnen worden gevonden bij Messiaen: traagheid van tempo en 

massaliteit. . 

Dee muziek bereikt de verhevenheid door middel van het langzame tempo. 
Hett is echter niet het enige middel, noch biedt het enige waarborg van de 
waree verhevenheid, zoals vele 'religieuze' componisten schijnen te menen. Bij 
hett langzame tempo behoort nog iets, wanneer alles niet doortrild wordt van 
eenn ontroering, die te geweldig is, dan dat zij zich nog heftig kan uiten. [...] 
Wanneerr wij ons afvragen hoe het nu komt, dat massaliteit, verhevenheid ons 
somtijdss religieus beweegt, ons een uitdrukking schijnt van het heilige, dan 
vindenn wij , dat dit ligt aan het overweldigende. Wij kunnen ons niett onttrek-
ken,, wij weten ons in tegenwoordigheid van iets 'gans anders.'122 

Vann de2e kwaliteiten zijn er voorbeelden te over in het werk van 

Messiaen;; ik volsta met het noemen van de twee vroegste werken waar-

inn zij optreden: de orgelwerken Le banquet celeste, gespeeld in een pas van 

522 bpm (de opname door Messiaen zelf, met zijn eindeloos durende 

slotakkoord,, is hier illustratief), en Apparition de fEglise êternelky dat vanaf 

dee eerste klank gericht is op zwelling - tot aan de majestueus-extatische 

climaxx toe.123 Van der Leeuw benadrukt dat, in een kunst die het heilige 

122122 Gerard van der Leeuw, Wegen en grenzen: Een studie over de verhouding van religie en kunst 
(Amsterdam:: H.J. Paris, 1955), 254-55. 
1233 De fallische connotaties van deze zwelling bieden hier een weg naar de analyse van het 
erotischee karakter van deze muziek, en van muziek in het algemeen. Van het "hou 'm op 
spanning,""  dat zo vaak door (koordirigenten wordt geroepen, via het muzikale fetisjisme, 
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will  uitdrukken, zowel het jascinans als het tremendum aanwezig moeten 
zijn.. Zij kan er niet kan mee volstaan ofwel te "bekoren, mee [te] trek-
ken,, [te] verlichten," ofwel "neer [tej drukken, af [te] schrikken of [te] 
doenn huiveren." "Het kan zijn, dat het huiveringwekkende sterk over-
heerst,, maar het fascinans mag niet ontbreken. Het kan zijn, dat wij zó 
sterkk bekoord worden, dat wij zwelgen in zaligheid, maar wanneer elke 
tremorr ontbreekt, is het een valse zaligheid, hoewel misschien een echte 
schoonheid."1244 Passages waarin het ene dan wel het andere overheerst 
kunnenn bij Messiaen zeker worden gevonden, maar in de Momenten, 
overheerstt het samengaan van beide. Ik herinner in dit verband aan 
Deell  IX en XII , met hun bruuske overgangen naar korte, zalige passa-
ges,, en aan de beide koralen. In deze laatste is de combinatie van het tre-
mendummendum en het fascinans aanwezig in de voortdurende afwisseling van 
huiveringwekkendd dissonante chromatiek en verlichtende, bekoorlijke 
diatoniek,, en in de melodie, die voortdurend ten onder dreigt te gaan in 
dee verzadiging, maar desondanks voortgaat. Hun triomfantelijke slot op 
dee grote drieklank geheel is in stijl met de verheffende, en uiteindelijk 
bevestigende,, conclusie van het (kantiaanse) sublieme.125 Hoewel Van 
derr Leeuw het sublieme zonder meer lijk t te zien als een uitdrukking 

naarr Derrida's fallische reli-automaat (in "Geloof en weten," 78). Ik moet deze 
interpretatiemogelijkheidd hier helaas terzijde laten. 
1244 Van der Leeuw, Wegen en grenzen, 255. 
1255 Zie voor een uitgebreide analyse van het kantiaanse sublieme de binnenkort te 
verschijnenn dissertatie van Kiene Brillenbrug Wurth, The musically Sublime. In verband met 
hett sublieme bij Messiaen nog de volgende opmerkingen. In Messiaens relaas over 
éblouissementéblouissement en "doorbraak" in Conférence de Notre-Dame blijkt het niet alleen te gaan om de 
verblindendee intensiteit van de ervaring (cf. Kants dynamisch sublieme), maar ook om de 
overweldigendee veelheid aan "bedoelingen" en "details" ('mille intentions, mille détails" cf. 
ibid.,, 12): cf. het mathematisch sublieme. Het voorbeeld betreft hier overigens het gotische 
glas-in-loodd van Chartres, Bourges, etc, maar wordt door Messiaen zonder meer getrans-
poneerdd naar de muzikale ervaring van sons-couleurs. Overigens zijn er in zijn muziek vele 
gedaantenn te herkennen van het sublieme (voor zover er in verband met het sublieme over 
gedaantenn gesproken kan worden). Het monumentale element, bijvoorbeeld, duikt het 
meestt nadrukkelijk op bij Et exspecto, met zijn verregaande segregatie en verwijzing naar de 
piramides.. Daarnaast is er het sublieme van de orde (secties, 'verticaliteit,' zoals in Couleurs 
enn Et exspecto), het sublieme van de temporele homogeniteit (Catalogue d'oiseaux), het 
subliemee van het harmonisch exces (Transfiguration Deel 14) en het sublieme van de luid-
heidd (tam-tam in Et exspecto). 
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vann het heilige, wijzen de termen die hij gebruikt naar een geheel andere 
bron,, waarin het sublieme juist wordt onderscheiden van het heilige, of 
zoalss het daar wordt genoemd, het numineuze. Is met het sublieme het 
heiligee of numineuze inderdaad wel in de muziek aanwezig? 

Inn Das Heilige, dat als achtergrond van De Leeuws werk lijk t te mogen 
wordenn gelezen, analyseert Rudolf Otto de verschillende "momenten" 
vann het numineuze.126 De noties van het tremendum en die van het fasci-
nansnans staan hierbij centraal. Otto spreekt over het numineuze als een mys-
terie,, dat zich in de eerste plaats kenmerkt als huiveringwekkend: het 
tnysteriumtnysterium tremendum. Dit geheim laat zich volgens hem niet in woorden 
uitdrukken,, maar is wel voelbaar. Het mysterium tremendum heeft een aan-
tall  verschillende aspecten, die elk kunnen worden herkend in het oeuvre 
vann Messiaen.127 Zo is er het tremendum, dat wil zeggen, de vreeswek-
kendheidd van het mysterie, als zodanig; het majesteitelijke, dat de mens 
eenn gevoel geeft van nietigheid, hem duidelijk maakt dat hij afhankelijk 
is;; "het dynamische," dat verbonden is met het initiatief van de numi-
neuzee God, zowel in toorn, liefde als in daden; en ten slotte het befaam-
dee "gans andere," het mysterie, dat wat het verstand ten enen male te 
bovenn gaat.128 In de tweede plaats kenmerkt het numineuze zich als het 
fascinerende.. Dit is niet zozeer het moment van vernedering ten over-
staann van het huiveringwekkende mysterie, alswel van een positieve deel-
namename aan dit mysterie - een figuur niet van absentie en leegte, maar juist 
vann aanwezigheid en volheid. Bij Messiaen uit het zich dit laatste vooral 
inn de modaliteit van de verwondering over het wonderbaarlijke, en zijn 
somss naïeve enthousiasme, de vervuldheid, die zijn uitdrukking lijk t te 
vindenn in de overmatigheid en overdadigheid van zijn muziek: nóg meer 

1266 Rudolf Otto, Das Heilige: Ueber das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhdltnis 
%um%um Rationa/en (München: Beek, 1997). 
1277 Zie over dit onderwerp mijn radio-uitzending voor de Concertzender (26 april 2000), 
waarinn ik elk van deze aspecten heb toegelicht aan de hand van voorbeelden uit het oeuvre 
vann Messiaen. Deze voorbeelden geef ik voor de volledigheid in de volgende voetnoten. 
1288 Zie voor voorbeelden hiervan bij Messiaen, respectievelijk Des canyons aux aux étoiks..., Deel 
5;; Apparition de ÏEglise éterndk, de H. Geest in Messe de la Pentecote, Deel 5; en Livre d'orgue 
Deell  5. 
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vogels,, nóg meer kleuren, nóg langere werken, etc.129 Hoe adequaat 
Otto'ss analyse van de momenten van het numineuze ook moge lijken -
all  deze aspecten zijn, als evenzovele bepalingen van het numineuze, bij 
voorbaatt verdacht. Zij reduceren immers het gans andere tot het con-
ceptualiseerbaree en/of ervaarbare, met andere woorden tot de kwalitei-
tenn van het zelfde (het appèl op het "gevoel" en de stemming verhelpt in 
ditt opzicht niets: ook zij behoren tot de ervaring). Men zou daarom kun-
nenn zeggen, dat, voor zover het numineuze in woorden, of zoals bij 
Messiaen,, in muziek wordt gerepresenteerd of uitgedrukt, het wordt ge-
corrumpeerd.. Wat zijn muziek representeert of uitdrukt is, langs deze lij -
nenn gedacht, welzeker niet het numineuze. 

Di tt probleem keert terug in Otto's bespreking van het sublieme. Het 
subliemee lijk t in menig opzicht op het numineuze, maar kan er, gezien 
Otto'ss insistentie op de radicale alteriteit en absolute oorspronkelijkheid 
vann het laatste, niet restloos mee samenvallen. Wat is dan de verhouding 
tussenn deze twee fenomenen, die zo niet in de ervaring, dan toch in 
Kantss beschrijving, zoveel op elkaar lijken? Otto houdt vast aan een 
onderscheidd tussen "het gevoel van het verhevene" en het "numineuze 
gevoel,""  al erkent hij anderzijds een "analogie" tussen beide. Deze analo-
giee zou getuigen van het "innige verband tussen het heilige en het verhe-
vene,, die meer is dan loutere gevoelsassociatie."130 De bestendigheid van 
hett verband en de analogie tussen beide zou er een teken van zijn, dat ze 
inn een verhouding van "schematisering" staan, waarbij het esthetisch 
verhevenee een latere ontwikkeling ("een zwakke weerspiegeling") is van 
hett oorspronkelijke, onreduceerbare en onvergelijkelijke "oergevoel" van 
hett numineuze, dat voorkomt "uit de Geest zijn apriorisch vermo-

1299 Zie bijvoorbeeld Ec/airs sur tAu-deld, tAu-deld, Deel 3. Otto onderscheidt verder het Ungebeuere 
(groott buiten iedere vergelijking), het Sanctum (respect, waarde, gewijdheid) en het 
Kreaturgefühl.Kreaturgefühl. Ik heb deze aspecten van het numineuze in de genoemde radio-uitzending 
toegelichtt aan de hand van Franciscus' deemoedige onderwerping aan Christus na de 
overweldigendee verschijning van deze, en na diens exposé: "Seigneur, ton serviteur 
écoute,""  in St Franfois d'Assise, derde Acte, einde Tableau VIL Dat het heilige niet 
uitsluitendd verbonden is met het verpletterende, blijkt uit de bekende passage 1 Kon 19, 9-
18,, waarin de Heer verschijnt "in het suizen van een zachte koelte." Deze wijze van 
manifesterenn is in Messiaens muziek echter minder frequent aan de orde. 
1300 Otto, Das Heilig, 56-65: 60-61. 
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gen."1311 Een beroep, zoals bij Van der Leeuw, op het sublieme, is dus 
volgenss Otto hooguit een beroep op een indirecte, secundaire en ver-
zwaktee manifestatie van het numineuze; het onderscheid tussen beide 
blijf tt groter dan hun overeenkomst {in tanta similitudine major dissimilitu-
ao).ao).U2U2 Mijn vraag is dan ook, opnieuw: Is er wellicht een meer oorspron-
kelijkk spoor van het numineuze in muziek denkbaar? En zou dit spoor 
inn muziek kunnen worden gehoord? Ik keer voor een antwoord op deze 
vragenn terug naar de theologische esthetica van Balthasar, in het bijzon-
derr naar diens sleutelbegrip, tevens titel van zijn werk, Herrlicbkeit. 

Balthasarr articuleert het aan de bijbel ondeende begrip heerlijkheid 
{kabod,{kabod, doxa, gloria) op het eerste gezicht in een oppositie met (onder 
meer)) het esthetisch sublieme.133 Reinhard Hoeps geeft in zijn vergelij-

1311 Ibid. 
1322 Ook Nancy houdt overigens vast aan een onreduceerbaar verschil tussen wat hij noemt 
"hett sublieme van de kunst" en "het goddelijk sublieme." De ene sublimiteit zou weliswaar 
dee andere sublimiteit kunnen "aanbieden" (wat hij hiermee bedoelt blijf t onduidelijk), maar 
zijj  zouden nooit met elkaar kunnen samenvallen. De onreduceerbaarheid van dit "minie-
me""  onderscheid zou mogelijk wijzen op een derde sublimiteit, namelijk die van de grens 
tussenn beide zelf. Helaas werkt Nancy deze mogelijkheid niet verder uit. Cf. Jean-Luc 
Nancy,, Des lieux divins, suivi de Calcul dupoète (Mauvezin: Trans-Europ-Repress, 1997), 24-
25.. De interpretatie van deze passage door Hent de Vries, luidende dat de onverzoenbaar-
heidd van de twee sublimiteiten zou verwijzen naar de thematiek van de terugtrekking of af-
wezigheidd van de God of de goden (cf. Hölderlin, Heidegger), is wellicht in lij n met 
Nancy'ss denken, maar legt naar mijn idee te zeer de nadruk op het moment van negatie als 
eenn sublieme afwezigheid. Ik ben geneigd deze negativiteit, zijnde de breuk tussen wereld 
off  de kunst en God ("niets leidt naar God," zo stelt Nancy in het zelfde stuk, "noch de 
kunst,, noch de natuur, noch het denken, noch de liefde." Cf. ibid., 26), met Marion te le-
zenn als een teken van een overmatige aanwezigheid (verzadiging), zij het - en hiermee neem 
ikk juist afstand van diens denken - als een onbeslisbare aanwezigheid. Cf. Hent de Vries, 
"Theotopographies:: Nancy, Hölderlin, Heidegger," in MLN, 109 (1994), 445-77 en 
Marion,, De surcrvit, 192. 
1333 Ondanks zijn relatief positieve waardering voor Kants denken (dat volgens hem "voor 
dee drempel van het Duitse idealisme en zijn identiteitsesthetiek" blijf t staan, en nog zekere 
sporenn laat zien van een besef van het Kruis) is Balthasar eenduidig in zijn oordeel over de 
zelfverheerlijkingg van de verlichte geest. Deze geest zou onder meer tot gevolg hebben ge-
hadd dat de heerlijkheid Gods uit het denken verdween: "Het 'kritisch idealisme' laat [...] 
geenn ruimte meer voor een ervaring van het Wereldzijn als verschijnende heerlijkheid 
Gods.. [...] 'Heerlijkheid' wordt vervangen door zedelijke verhevenheid." Deze verhevenheid 
sluitt volgens Balthasar de ogen voor de heerlijkheid Gods en ziet, ook in de ervaring van 
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kendee studie naar deze twee begrippen een drietal rechtvaardigingen 

voorr een dergelijke oppositie. Ten eerste is heerlijkheid volgens hem een 

termm uit de bijbelse verschijningstheologie; verhevenheid zou daarente-

genn van retorische oorsprong zijn, en ondeent zijn moderne betekenis 

aann de Verlichting. Heerlijkheid duidt op het niet inzichtelijk te maken 

initiatieff  van God; verhevenheid verschijnt als grens van het menselijke 

kenvermogen.1344 Ten tweede gaat het bij heerlijkheid om een beweging 

naarr de verschijning toe, terwijl het verhevene zich juist in tegenoverge-

steldee richting beweegt, namelijk die van een verlaten van de verschij-

ningg (of beeldelijkheid, zoals Hoeps het uitdrukt): 

[tjerwij ll  heerlijkheid het antwoord op de vraag is, hoe het hoogste Zijn of de 
hoogstee Waarheid in de wereld van de schijn aanwezig kan zijn, gaat het 
verhevenee de omgekeerde weg, wanneer het in de schijn naar de mogelijkheid 
vann de voorstelling van het hoogste Zijn zoekt. Hoewel het verhevene ver-
bondenn blijf t met de aanschouwde natuur, streeft het er toch naar deze te bo-
venn te gaan, terwijl heerlijkheid in de natuur afdaalt en deze daarbij tegelijk in 
stukkenn breekt. Het probleem van de aanschouwing is hier dat van een beeld-
wording,, terwijl het bij het verhevene het verlaten van de beeldelij kheid is. De 
oriëntatiee en innerlijke beweging van de aanschouwing zijn bij beiden tegen-
overgesteld,, ofschoon zij in dezelfde verschijnselen aan het licht kunnen ko-
men,, en in hun ernst aan elkaar verwant zijn.135 

Enn ten slotte, hierbij aansluitend, verwijdert verhevenheid zich volgens 

Hoepss van heerlijkheid doordat zij de idee van een ordo in de natuur 

(kosmos)(kosmos) van de hand wijst, en juist het tegendeel (de chaos) als "mogelijk-

dee kosmos, nog slechts de verhevenheid van de Geest zelf en zijn wetten. Heerlijkheid 
wordtt bij Kant dan ook hoofdzakelijk vervangen door het Redelijk verhevene, waarvan het 
esthetischh verhevene volgens Balthasar nog slechts een "uitdrukking" is. De "katastrofale" 
ontwikkelingg van dit denken zou zijn hoogtepunt hebben gevonden bij Fichte, waarin God 
allengss wordt vervangen door het absolute subject. "Daarmee wordt 'heerlijkheid' niet 
alleenn gereduceerd tot de wereldlijke schoonheid, maar wordt tot gebedsloze zelfheerlijk-
heidd van de Geest [...]." Cf. Balthasar, Herrlichkeit, bd I I I / l : lm Raum der Metafysik, 817ff, 
8488 en 972. 
1344 Reinhard Hoeps, Das Gejiihl des Erhabenen und die Herrlichkeit Gottes: Studiën %ur Besgehung 
vonphilosophischervonphilosophischer und theologischer Aesthetik (Würzburg: Echter Verlag, 1989), 229-34: 230. 
1355 Ibid., 231-32. 
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heidd tot ervaring van de goddelijke manifestatie" ontwikkelt.136 Het eer-
stee van bovengenoemde verschillen geeft bij Hoeps uiteindelijk de 
doorslag,, en naar ik meen terecht: "tussen [heerlijkheid en verheven-
heid]]  staat het verlichte bewustzijn van de kritische reflectie."137 Dat 
neemtt niet weg dat de twee figuren nauw op elkaar aansluiten, en bij tijd 
enn wijle haast niet van elkaar zijn te onderscheiden. Zoals Frederick 
Bauerschmidtt laat zien, wordt niet alleen het sublieme gekenmerkt door 
eenn negatief moment, maar heeft ook heerlijkheid een moment van af-
wezigheid,, namelijk van verberging of terugtrekking van het heilige (hij 
gebruiktt hierbij overigens de vergelijking met het postmodern sublieme 
vann Lyotard). Het heilige openbaart zich niet zozeer als vorm, alswel in 
dee vorm.138 Hierbij moeten twee momenten worden onderscheiden. 
Tenn eerste geldt dat de vorm van de openbaring zich niet presenteert als 
eenn onafhankelijk beeld van God, maar als een unieke hypostatische 
verenigingg van het archetype met het beeld. "Het sublieme archetype," 
alduss Bauerschmidt, "is in de vorm; men zou kunnen zeggen dat de 
vormm de 'ware aanwezigheid' is van het archetype."139 Hier staat tegen-
overr dat deze aanwezigheid een gebroken aanwezigheid is: de vorm waar 
Balthasarr bij uitstek over spreekt is wat hij noemt de "Christusgestalte 
[Cbristusgestali\"[Cbristusgestali\" die de gedaante heeft van een gebroken corpus triforme}m 

1366 Ibid., 231. 
1377 Ibid, 233. 
1388 De analyse van Clayton Crockett, die beweert dat Balthasar de negativiteit van het 
subliemee ondergeschikt maakt aan de positiviteit van het schone, lijk t dan ook niet 
houdbaar.. Zie Clayton Crockett, A Theology of the Sublime (London - New York: Roudedge, 
2001),, 32. 
1399 Frederick Christian Bauerschmidt, "The theological Sublime," in John Milbank, 
Catherinee Pickstock and Graham Ward (eds.), Radical Orthodoxy: A new Theology (London -
Neww York: Roudedge, 1999), 208. 
1400 Balthasar, HerrUchkeit, I, 508. Bauerschmidt verwijst hierbij summier naar Herrlichkeit, I, 
443,, waar Balthasar zegt: "Is het kruis het einde van iedere wereldlijke esthetiek, voor de 
goddelijkee esthetiek is dit einde de beslissende opgang. Hierbij moet steeds in het oog 
wordenn gehouden dat ook wereldlijke esthetiek het moment van het lelijke, het tragisch-
brekende,, het demonische niet uit kan sluiten, maar ermee in het reine dient te komen; dat 
iederee esthetiek, die deze schaduwzijden niet eenvoudig wil negeren, zelf van meet af aan 
alss estheticisme kan worden ontkend. Niet alleen de beperking en de bedrieging van alle 
schonee gestalte behoort tot het innerlijk van het fenomeen, maar ook het breken zelf, 
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Dezee bestaat, in de visie van Bauerschmidt, uit het natuurlijke lichaam, 
hett kerkelijke lichaam en het eucharistische lichaam; het is een gebroken 
vorm,, die volgens de (exegetische) traditie niettemin één is.141 Zo kan 
Hoeps'' opmerking worden begrepen dat heerlijkheid in de natuur af-
daaltt en deze daarbij in stukken breekt (zonder evenwel de eenheid van 
lichaam,, kerk en eucharistie te breken). 

Dee dubbele beweging van heerlijkheid kan worden beschouwd als een 
bevestigingg van de zichtbare gestalte als zodanig, en een bevestiging van 
dee alteriteit van het onzichtbare (die niettemin wordt gepresenteerd), en 
tegelijkk (en daardoor) een bevestiging van het onvoorstelbaar-zijn van de 
zichtbaree gestalte.142 Dit laatste, de onvoorstelbaarheid, markeert een 
momentt dat sterk gelijkt op het negatieve moment van het sublieme; 
ookk in andere opzichten zijn de gelijkenissen tussen beide figuren op-
merkelijk.. Hoeps spreekt wat heerlijkheid betreft over een differentie of 
schommelingg tussen de figuren van de verhulling (distantie) en de 
onthullingg (aanwezigheid), die zich zowel op conceptueel niveau als in 
hett zien zelf zou voltrekken. Een dergelijke dynamiek kan volgens hem 
ookk worden aangetoond in de (kantiaanse) beschrijving van het sublie-
me.1433 Daarnaast is er nog een ander onderscheid in het spel dat de twee 

omdatt daardoor de betekenis van de in het schone liggende eschatologische belofte 
oplicht.""  De notie van Christusgestalte ondeent Balthasar aan Gal 4, 19: "[...] totdat 
Christuss in u gestalte verkregen heeft [...]." Cf. ibid., 459. 
1411 Bauerschmidt, "The theological Sublime," 209. In een noot bekritiseert Bauerschmidt 
Balthasarss interpretatie van deze oude theologische notie. Ik laat deze discussie graag over 
aann theologen. 
1422 Cf. Balthasar, ibid., 424, waar hij spreekt over "de bijbelse eenheid van weten (zien) en 
gelovenn (niet-zien)," waarmee de openbaringsgestalte in overeenstemming zou zijn, en 
waarvoorr zij tevens een voorwaarde zou zijn. 
1433 Hoeps, Das Gefühl des Erhabenen und die Herrlkhkeit Gottes, 229-30: "Zowel heerlijkheid als 
verhevenheidd brengen [...] de ontmoeting met een hoogste en alles beheersende macht tot 
uitdrukking,, waarvan het verschijnen het menselijke waarnemingsvermogen boven de na-
tuurlijkee maat oprekt en ten slotte overvraagt. De aanschouwing is derhalve er op aange-
wezen,, dat het aanschouwde in het kenproces zelf het initiatief neemt, aan de menselijke 
bemoeieniss vooraf gaat, en zich niet onderwerpt aan de subjectieve voorwaarden voor 
kennis.. Het doet zich in de aanschouwing voor als het onvoorwaardelijk andere [...]. 
Nochh de ervaring van heerlijkheid, noch die van verhevenheid kan daarom de ontspannen 
stemmingg van het genieten oproepen; beide zijn met vormen van vrees verbonden, waarin 
dee onmacht van de aanschouwende tot uitdrukking komt [...]. Bij beide [...] doet het 

344 4 



Hoofdstukk 10 

figurenfiguren naar elkaar toe drijf t Balthasar handhaaft in zijn beschrijving van 

dezee dynamiek namelijk een onderscheid tussen de noties van heerlijk-

heidd en die van het heilige, waarbij het heilige wordt geïdentificeerd met 

hett zich terugtrekkende (het door afwezigheid aanwezige) element. Hier-

doorr ontstaat de situatie dat heerlijkheid eenzelfde secundaire positie in-

neemtt ten aanzien van het heilige als het sublieme in het denken van 

Otto.. Als beide verbonden zijn met een zekere verhullende onthulling 

vann iets dat in theologische en filosofische zin boven iedere zuiver po-

sitievee bepaling uitgaat (het gans andere), wat is dan de betekenis van de 

discussiee over de verhouding tussen het verhevene en heerlijkheid? Het 

antwoordd hierop zou kunnen liggen in het meest urgente van de gecon-

stateerdee onderscheiden tussen beide, namelijk in de tussen hen in staan-

dee filosofische verlichting. Di t onderscheid is evenwel niet exclusief. Zo 

meentt Hoeps dat Balthasars beschrijving van heerlijkheid een zeker te-

kortt toont dat vraagt om een complementering door het sublieme: 

Tegenn de achtergrond van de kritische filosofie scherpt [de wederzijdse relatie 
tussenn filosofie en theologie] de zin voor de verhouding tussen verschijning 
enn schouw, zoals dat in [het bijbelse begrip heerlijkheid] tot uitdrukking komt. 
Juistt door de aanduiding van een openbaarwording houdt Balthasar het on-
derscheidd met het begrip heiligheid in stand, een onderscheid waaraan Baltha-
sarr niet consequent genoeg lijk t vast te houden, wanneer hij de menselijke 
voorwaardenn van de perceptie tegen de onvoorwaardelijkheid van de verschij-
ningg uitspeelt. Het insisteren op een onbemiddeld verschijnende objectiviteit 
enn eenheid van de openbaring is slechts één zijde van wat het begrip heerlijk-
heidd zoekt te omschrijven. De grote kracht hiervan ligt juist in de verbinding 
vann deze zijde met de andere, die van de constitutieve betekenis van de men-

onbeheersbaree van de aanschouwing zich niet door negatie van de beeldelijkheid, maar 
wederomm aanschouwelijk gelden: in een in elkaar grijpen van zichtbare en van deze 
overstijgendee onzichtbare momenten. In de paradox van deze aanschouwing zijn 
heerlijkheidd en verhevenheid verbonden in het gemeenschappelijke doel de kloof tussen 
zichtbaarheidd en onzichtbaarheid te overbruggen, zonder zich de opheffing [Aufhebunj^ 
vann haar principiële tegenstelling aan te matigen. Beide zoeken derhalve deze tegenstelling 
tee actualiseren, om in een moment van diafanie de zichtbare gestalte uitzicht te doen geven 
opp het achter haar liggende onzichtbare." 
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selijkee waarneming. Precies in deze zin draagt de topos van de heerlijkheid de 
kiemm in zich van die van het verhevene.144 

Ookk Marion ziet in het sublieme eerder een filosofische bondgenoot 

voorr de theologie dan een Fremdkörper. Hij noemt in Etant donné het kan-

tiaansee sublieme zonder meer een verzadigd fenomeen, zij het uiteraard 

avantavant la lettre. Het sublieme draagt, zo laat Marion zien, alle vier kenmer-

kenn van dit fenomeen, en het maakt volgens hem gelukkigerwijs "het 

toepassingsgebiedd van het concept van het verzadigd fenomeen gro-

ter."1455 Wat betreft de anamorfose van het ikoon (het verzadigde feno-

meenn Volgens de modaliteit') stelt Marion dat er ook in Kants beschrij-

vingg van het sublieme sprake is van een omkering van de blik. Het Ik 

zouu in het sublieme zodanig in zijn oordeelsvermogen worden weer-

sprokenn dat er uiteindelijk, net als in het ikoon, sprake van is dat het fe-

nomeenn het Ik aanschouwt (in plaats van dat het fenomeen zich door 

hett Ik laat constitueren) en wel, volgens Kant, met "respect."146 Di t mo-

mentt doorbreekt de gangbare lectuur dat het kantiaanse sublieme draait 

omm een zuiver interne aangelegenheid van het subject. Het is deze lec-

tuurr die de theologie doet twijfelen aan het religieuze gehalte van het su-

blieme:: het sublieme zou tezeer een onderhoud zijn van het subject met 

zichzelf,, en leiden tot een bevestiging van de auto-constitutie van het 

subject,, onder uitsluiting van de andere, het gans andere en, met name, 

dee gans Andere. Tussen deze figuren, de demonische opsluiting van het 

subjectt in zijn auto-constitutie enerzijds, en de opening van het subject 

alss getuige of adonné van het zich-gevende fenomeen anderzijds,147 gaat 

1444 Ibid, 251. 
1455 Marion, Etant donné, 306-307. 
1466 Ibid., 307. Marions lezing van Kant (Kritik der Urteikkraft, § 27) lijk t wat dit laatste 
betreftt gebaseerd op een zeer kort moment in de analyse van het sublieme; de ervaring 
blijf tt voor het overige, zoals Marion elders bevestigt, overheerst door het primaat van het 
Ik. . 
1477 Zie voor Marions notie adonné het laatste boek van Etant donné, getiteld "L'adonné." De 
adonnéadonné is, aldus Marion, "een figuur van wat komt na het 'subject'" (ibid., 390). Het laat zich 
beschrijvenn in termen van devotie, respect, deemoediging, etc. van "hij die verbluft is 
[finterloqué]"[finterloqué]" met betrekking tot het verzadigde of para-doxale fenomeen dat hem altijd 
reedss constitueerde (ibid., 369ff). 
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hett niet alleen bij de interpretatie van het sublieme en heerlijkheid, maar 
ook,, naar mijn oordeel, bij de interpretatie van Messiaens éblouissement en 
"doorbraak.""  Deze verschijnselen duiden op hetzij, volgens de eerste 
lezing,, een demonische opsluiting van het gehoor in de economische 
circulatiee van het auditieve idool, hetzij, volgens de tweede lezing, op 
eenn opening van het gehoor naar (cf. "doorbraak naar gene zijde") een 
fenomeenn dat, doorheen zijn overweldiging, het gehoor altijd reeds con-
stitueertt (ikoon, openbaring).148 

Hoee zou het onderscheid tussen beide kunnen worden gedacht? Hoe 
zouu in de muzikale ervaring besloten kunnen worden dat het fenomeen 
%ich%ich geeft in de wijze waarop het zich toont, dat er sprake is van een 
contra-intentionaliteit,, en niet, zoals in het idool, van een illusie dat het 
%ich%ich geeft, dat wil zeggen: van een door het subject niet als zodanig her-
kendd spiegel-effect? Het dilemma doet enigszins denken aan de hypo-
thesee van de kwade genius bij Descartes: hoe zouden wij kunnen weten 
datt wij in de anamorfose van het ikoon niet worden misleid door een de-
monischee geest die ons wil doen geloven dat wij met een openbarings fe-
nomeenn van doen hebben?149 De muzikale pendant van dit dilemma ligt 
inn het eerder door mij op de spits gedreven onderscheid tussen de ro-
mantischee Kunstreligion en het alternatief dat ik hierboven, aan de hand 
vann Marion, heb onderzocht. De muziekcultus van de Kunstreligion wordt 
inn belangrijke mate mogelijk gemaakt door het concept van absolute 
muziek,, van een muziek die is losgemaakt (geabsolveerd) van iedere 
niet-muzikalee inhoud en (daardoor) van iedere band met het buiten- of 
niet-muzikalee (zoals haar funktionele onderschikking aan woord of 

1488 Ik chargeer hier het onderscheid tussen idool en ikoon teneinde een oppositie in te 
leidenn tussen de theorieën waar Kuttstreligion zich op baseert en de alternatieve benadering 
diee ik hier voorstel. Zoals ik boven heb laten zien, is ook het idool op zijn manier een 
toegangg tot het fenomeen van openbaring; het gaat mij hier echter om het idool als scherm 
datt (of spiegel die) deze toegang in de weg staat en, in uiterste instantie, het gehoor geheel 
afsluitt voor zijn oorsprong in het verzadigde fenomeen. Hier zij aan toegevoegd dat deze 
'uiterstee instantie' een ondediging van het idool vglj'zou kunnen zijn, wanneer deze zijn 
aantrekkingskrachtt verliest en terugtreedt in de grauwheid van de verveling. Zie hierover 
Marion,, Dieu sans l'être, IV. Dit lijk t mij de meest alledaagse vorm van luisteren naar 
muziek;; een extreme vervallenheid is onze meest vertrouwde verhouding tot de wereld. 
1499 Cf. Descartes, tweede Meditatie. 
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Kerk),, en daarmee, volgens de aanhangers van deze religie, boven de fe-

nomenalee wereld uitstijgt. Deze muziek, die haar verwerkelijking vond in 

dee instrumentale muziek, is een muziek van louter vorm, louter beteke-

naar,, een muziek die is ontledigd van iedere (extra-muzikale) betekenis. 

Dezee lege gestalte leende zich bij uitstek voor een associatie met het su-

bliemee omdat het zich leende voor projecties van het verlangen naar het 

oneindige,, voor de Ahnungen van hen die verlangden naar gene zijde van 

Isis'' sluier. De stap van deze sublieme, absolute muziek naar het idool en 

zijnn reflecties is, zoals Daniel Chua fraai laat zien, niet groot. In een 

sectiee over zelf-verheerlijking {On self-deificatiori) schrijft hij: 

Hett lege teken is [...] de voorwaarde voor de volheid van het subject. Het ego 
zett zichzelf heimelijk op de troon in de ruimte die is vrijgemaakt door de 
onttrekkingg van betekenis en herschikt de lege tekens als een spoor van zijn 
eigenn goddelijkheid. 'Muziek wijst het subjectieve innerlijke zelf aan als haar 
inhoud,'' zegt Hegel. Het was inderdaad door het plegen van esthetisch geweld 
tegenn de muziek dat de romantici een ruimte voor het ego konden veroveren. 
Dee vernietiging van inhoud door vorm en de verbrijzeling, vervolgens, van de 
vormm door het sublieme is de voortdurende manipulatie van het subject dat 
zichzich oneindig wil weten. Vorm,' zegt Schumann, 'is het vat voor de geest.' Het 
iss voor het subject een innerlijke teleologische structuur om zichzelf te ken-
nenn als autonoom en om door te gaan voor oneindig. Muzikale kenosis wordt 
dee ware aanwezigheid van het subject.150 

Muziekk kon in de romantiek langs deze weg worden geabsolveerd van 

iederee programmatische bepaling van haar inhoud (absolute muziek), en 

dee ontstane leegte (die overigens evengoed, in kantiaanse zin, als leeg 

spel,, als holle virtuositeit en zinnelijkheid kan worden gezien) kon gel-

denn als een materialisering van de metafysische vorm (Idee, Geest), die 

juistt door zijn onbepaaldheid iedere wereldse inhoud (concrete beteke-

nis)) in zich op neemt. De leegte van muziek werd in dat geval dus niet 

begrepenn als een regressieve, pre-significatieve leegte, maar als een 

trans-- of hypersignifïcatieve leegte: de leegte van de vorm is de volheid 

1500 Daniel K.L. Chua, Absolute Music and the Construction of Meaning (Cambridge: Cambridge 
Universityy Press, 1999), 188. 
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vann de hoogste, transcendentale zin. In deze laatste gedaante kan mu-
ziekk met het sublieme worden geassocieerd: de formele en lege (want 
zinloze)) overrompeling, die omslaat in metafysisch inzicht. In dit licht 
bezienn is Balthasars appèl op de notie van absolute muziek en zijn idee 
datt vorm een "openbaring van boven" is, een begrijpelijke, maar ver-
dachtee manoeuvre. Gaat het hier immers niet om het vrijmaken van zo 
veell  mogelijk ruimte voor het subject of, vanuit een ander perspectief 
gezien,, om het minimaliseren van het fenomeen en zijn intuïtieve gege-
venheid?? Is de theorie van Kunstreligion, en de notie van absolute muziek 
diee haar mogelijk maakt, niet een extreem voorbeeld van reductie van 
muziekk tot de intentie met zijn significaties, theorieën, concepten en 
noëses?? Gaat Kutistreligion, welbeschouwd, überhaupt nog over muziek? 
Enn zo ja, geeft het enig inzicht in het specifiek christelijke in (of door-
heen)) muziek? 

Dee humanistische beladenheid van het sublieme maakt het moeilijk 
hierr positief op te antwoorden. Zoals Adorno heeft laten zien, is het su-
bliemee in de moderniteit verbonden met "de bourgeois geest," olie (zich) 
vasthoudtt aan de "illusie" van de "onsterfelijkheid van de kunst," "het 
gelooff  in genie, die metafysische transfiguratie van het bourgeois indivi-
dualisme,""  en het idee dat "grote mannen grote dingen kunnen bereiken 
opp ieder moment en dat de grootste prestaties altijd binnen hun handbe-
reikk liggen."151 Deze bourgeoisie, waartoe denkers als Kant, Hegel en 
(ondankss alles) ook Adorno zelf kunnen worden gerekend, houdt vast 
aann het idee van een humanistische droom van menselijke grandeur, 
waarr het heilige in laatste instantie dienstig aan is.152 Met deze ideologi-
schee keut(e lijk t de mogelijkheid geopend van de dialectiek van sublieme 
zelfverheffingg en melancholisch zelfbeklag die zo vaak is uitgeleefd in 
mett name romantische muziekstukken.153 Het centrum wordt hier ge-

1511 Adorno, "Sakrales Fragment: Ueber Schönbergs Moses und Aron," in Quasi una 
Fantasia,Fantasia, 329. 
1522 Cf. Lacoue-Labarthe, Musicaficta, 254-55. 
1533 Cf. Chua, Absolute Music and the Construction of Meaning, 189-90: "De tekens, die een leegte 
omtrekkenn met de pretentie van autonomie, waren bedoeld om te verkondigen dat muziek 
absoluutt is, terwijl ze in feite louter een transcendentaal substituut waren voor een 
absoluutt ego dat zijn grip op de werkelijkheid verloor. Door de menselijke goddelijkheid te 
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vormdd door het subject en zijn lotgevallen; een opening naar "gene 
zijde""  kan nog slechts worden gedacht als een intrasubjectieve gebeurte-
nis,, gebonden dus aan de voorwaardelijkheid van de subjectiviteit. Een 
verzadigdd fenomeen, dat zich per definitie onttrekt aan deze voorwaar-
delijkheid,, laat zich hier niet meer denken. Anderzijds is het de vraag of 
hett verzadigde fenomeen helder en duidelijk kan worden onderscheiden 
vann deze noties van sublimiteit en 'mensendienst.' De lege vorm van de 
absolutee muziek, die het object bij uitstek is van een pantheïstische dwe-
perijj  met het Oneindige, voldoet immers opmerkelijk goed aan de be-
schrijvingg van het verzadigde fenomeen. Het kan oneindig veel beteke-
nen,, en vraagt, net als het evenement of het ikoon, om een oneindige 
hermeneutiek.. De lege vorm die het object is van Kunstreligion (estheti-
schee theologie bij uitstek) lijk t in dit opzicht een dubbelganger van de 
kenotisch-christelijkee Gestalt (de kernfiguur van Balthasars alternatieve 
theologischee esthetica). Deze gelijkenis betekent wellicht meer dan op 
hett eerste oog lijkt . Met verwijzing naar de notie van repetitie (zie vorige 
hoofdstuk)) kan immers worden gezegd dat ook het ikoon (het gelaat, de 
gestalte)) gehouden is aan de logica van de iterabiliteit, die gebiedt dat het 
ikoon,, teneinde betekenisvol te kunnen zijn, moet kunnen worden her-
haaldhaald in andere contexten. Deze herhaling, die enerzijds als voorwaarde 
geldtt voor de mogelijkheid van betekenis, dreigt anderzijds steeds een 
mechanischee herhaling te worden: lege repetitie, uitholling van de vorm 
tott een lege huls die met willekeurig welke betekenis kan worden gevuld: 

onthullenn in het beeld van Isis, verbergt muziek het niets [the nothingness] dat de kern 
uitmaaktt van alle zelf-uitgeroepen autogenese. Per slot van rekening verkeerde het subject 
rondd 1800 in een crisis, door de kanriaanse kritiek verdeeld, ontoegankelijk en in een 
contradictoiree staat achtergelaten. Het was door de roep van het subject om zichzelf te 
kennenn als goddelijke aanwezigheid dat het muziek manipuleerde tot een beeld van 
zichzelf;; want in zijn pogingen zich een beeld te vormen uit niets, kende het subject, net 
alss het muzikale teken, zich uiteindelijk als leeg." Dahlhaus geeft overigens een traditionele 
religieuzee verklaring voor de door mij aangewezen dialectiek. Volgens hem zou het bij 
dezee "afwisseling van enthousiasme en depressie" gaan om een invloed van het piëtisme 
mett zijn "karakteristieke, welhaast manische schommelingen tussen geloofsvertrouwen en 
geloofsvertwijfeling.""  Zoals aangestipt in 11-6.4 kunnen deze, wat het kunstgeloof betreft, 
mett name worden gevonden bij Wackenroder. Cf. Wilhelm Heinrich Wackenroder, Werke 
undund Brie/e (München - Wien: Carl Hanser, 1984), 331-35. Dahlhaus, Die Idee der absoluten 
Musik,Musik, 93. Seidel, "Absolute Musik und Kunstreligion urn 1800," 106. 
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'absolute'' muziek, Kunstreligion, kortom: de verwording van het diafane 
ikoonn tot een esthetisch-theologisch idool, dat volgens deze logica van 
structurelee betekenis is voor de constitutie van het ikoon als zodanig.154 

Dee analyse van Messiaens muziek aan de hand van Marions fenomeno-
logie,, raakt aldus door de onafwendbare logica van de iterabiliteit in een 
impasse.. Want hoe te beslissen of het fenomeen ^tch voordoet op de 
wijzee dat het %}ch geeft wanneer het zelf (soi) van het fenomeen 
onderhevigg is aan herhaling?155 In het volgende en laatste hoofdstuk zal 
ikk nagaan of er mogelijkheden zijn om uit deze impasse te geraken, en 
zoo ja, welke. 

1544 Een al te eenvoudig onderscheid tussen 'platte' vormen van sublimiteit (cf. Apparition) 
bijj  Messiaen en meer 'transparante' vormen van heerlijkheid (cf. Transfiguration VIII ) dient 
dann ook gewantrouwd te worden. De gehoorsmatige indruk van diafanie garandeert 
geenszinss dat het werkelijk gaat om een conversie-moment waarbij de alteriteit van het 
auditievee fenomeen klinkt (en spreekt). Marions fenomenologie van het idool (met name 
inn Dieu satts Fêtrè) brengt ons de ongemakkelijke boodschap dat wij een "doorbraak" 
kunnenn horen waar in feite (maar volgens welke criteria?) sprake is van een reflectief 
(idolisch)) moment. Ruud Weiten komt, in de inleiding van een door hem geredigeerde 
bundell  over Marion, wat betreft de verhouding tussen idool en ikoon tot een soortgelijke 
conclusie.. Hij spreekt over de mogelijkheid van "fixatie" van het ikoon welke hierdoor zou 
vervallenn tot een idool. Cf. Ruud Weiten (ed.), God en het Denken: Over de filosofie vanjean-Litc 
MarionMarion (Nijmegen: Valkhof Pers, 2000), 34; cf. ibid., Fenomenologie en beeldverbod bij Emmanuel 
IjvinasIjvinas en Jean-Luc Marion (Budel: Damon, 2001), 235. De mogelijkheid van fixatie is naar 
mijnn idee niet een risico dat het ikoon van buitenaf bedreigt, maar, gelet op de logica van 
dee iterabiliteit, een voorwaarde voor de mogelijkheid van ikoniciteit als zodanig. En 
evenzoo moet, omgekeerd, rekening worden gehouden met ikoniciteit als een mogelijk-
heidsvoorwaardee van het idool. Deze deconstructie van het wezenlijke onderscheid tussen 
beidee figuren leidt onder meer tot de vraag waarom het phénomène pauvre, dat in Etant donné 
nogg wordt opgevoerd als het tegendeel van het verzadigde fenomeen, niet juist de figuur 
bijj  uitstek zou kunnen zijn binnen een op armoede gerichte spiritualiteit. 
1555 Deze vraag is een echo van wellicht de meest cruciale vraag voor een christen, namelijk 
hoee de wederkeer van Christus kan worden onderscheiden van de verschijning van zijn 
dubbelganger,, de gevreesde Antichrist (cf. 2 Tes 2, 5-12). In het volgende hoofdstuk zal ik 
dee muzikale implicaties onderzoeken van het antwoord dat Paulus op deze vraag geeft: dat 
alleenn zij "die de waarheid niet geloofd hebben" door de laatste verschijning zullen worden 
verloktt en "verloren [zullen] gaan" (ibid.). 
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Hoofdstukk 11 Luisteren: Het geloof in muziek 

Messiaenss relaas over êblouissement en de mogelijkheid van een "door-
braakk naar gene zijde" heeft het karakter van een getuigenis. Het spreekt 
overr kleuren die geen ander heeft gezien en over een muzikaal-religieus 
spektakell  dat zonder meer uniek mag worden genoemd. In deze hoeda-
nigheidd van getuigenis doet het een beroep op het geloof van de lezer en 
luisteraar:: het vraagt om vertrouwen in de waarheid (of juistheid) van 
hett gezegde. In deze studie gaat het niet zozeer om de verificatie van 
Messiaenss getuigenis (het trachten te vinden van bewijzen voor de bio-
grafischee correctheid van zijn getuigenis), alswel om het doordenken van 
dee mogelijkheid van datgene waarvan hij getuigt. Het is als het ware een 
gelooff  dat naar redenen zoekt. Tot dusver heeft dit zoeken in het teken 
gestaann van de "objectieve evidentie" (het verzadigde fenomeen) waarin 
dezee mogelijkheid zou kunnen zijn geworteld; hier zal ik mij wenden tot 
dee subjectieve beweging van het geloven zelf.1 

Dezee beweging staat centraal in Messiaens relaas. Hij spreekt er niet 
alleenn over de fenomenen van sons-coukurs en doorbraak, maar geeft bo-
vendienn de richting aan waarin deze doorbraak (het religieuze moment 
inn zijn verhaal) plaatsvindt: het is een "doorbraak naar gene zijde," gaan-
de,, met andere woorden, van 'deze zijde' naar 'gene zijde.' Messiaens be-
woordingenn geven aan dat de doorbraak weliswaar verband houdt met 
eenn zich van buiten aandienend fenomeen, maar dat de verblinding die 
hett teweeg brengt moet worden onderscheiden van de eigenlijke erva-
ringg van doorbraak. De doorbraak beschrijft Messiaen dan ook in sub-
jectievee termen: het leidt niet tot een confrontatie met een onvermoed 
religieuss object, maar voert tot (het) geloof, en het is deze overgang die 
dee eigenlijke doorbraak vormt: "Tegelijk onze meest nobele zintuigen ra-
kend,, het gehoor en het zicht, doet [de gekleurde muziek] onze zintuig-
lijkheidd op haar grondvesten trillen, stimuleert zij onze verbeelding, ver-

11 De noties van objectieve en subjectieve evidentie structureren het eerste deel van Baltha-
sarss Herrlichkeit. 
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groott zij onze intelligentie, zet zij aan tot het overstijgen van concepten, 
tott het bereiken van wat hoger is dan het denken en de intuïtie: het GE-
LOOF."2 2 

Hoee is deze wonderlijke overgang van muzikale ervaring naar het reli-
gieuss geloof te begrijpen? De rol van de fenomenaliteit bij deze over-
gangg is, zoals gezien in het vorige hoofdstuk, ambigu. Messiaen maakt 
vann de muziek in zijn beschrijving een ladder die na gebruik zonder 
meerr kan worden weggegooid. Dit maakt begrijpelijk dat zijn opvatting 
vann religieuze muziek niet leidt tot een heiliging van de muziek zelf. Ma-
rionrion en Balthasar insisteren daarentegen op de religieuze betekenis van 
hett fenomenale; het religieuze is in hun ogen niet louter een subjectieve 
aangelegenheid,, maar manifesteert zich in het fenomenale (let wel: niet 
alsals de fenomenale). Het licht van het geloof, zo stelt Balthasar, is afkom-
stigg uit het object.3 In het vorige hoofdstuk leek dit idee tot op zekere 
hoogtee verdedigbaar (phénomène saturé), maar bleek het bij nadere be-
schouwingg onderhevig aan een aporetische verstrengeling met de logica 
vann het idool, zijnde een 'afsluiting' voor het zich openbarende feno-
meenn (een Verblendung, zoals Balthasar het noemt).4 Het licht mag dan 
afkomstigg zijn uit het object; de vraag blijft , net als in de formulering 
vann Messiaen, of de luisteraar de beweging kan maken die hem of haar 
doett doorbreken naar gene zijde; in Messiaens woorden: of de luisteraar 
tott "geloof kan komen. Het openbaringsfenomeen dat hem of haar 
wordtt aangeboden lijk t daarbij van relatief belang; Paul Griffiths merkt 
dann ook op dat het onderscheid tussen profane en sacrale muziek in 
laatstee instantie ligt in hoe de muziek wordt beluisterd. Het beslissende 
momentt (pi momentum, conversie) zou liggen bij het gehoor.5 

Griffithss lijk t met zijn opmerking de mogelijkheid van een religieuze 
muzikalee ervaring te erkennen, maar wijst tevens op de mogelijkheid dat 
eenn luisteraar het sacrale weigert, miskent, ontkent of anderszins naast 
zichh neer legt. Zijn visie op het fenomeen van de religieuze muziek im-

22 Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 14. Kapitalen oorspronkelijk. 
33 Cf. Balthasar, Herrlichkeit, 1,174. 
44 Cf. ibid., 429. 
55 Paul Griffiths, Modern Music and After: Directions since 1945 (Oxford: Oxford University 
Press,, 1995), 276. 
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pliceertt een zekere vrijheid van keuze om een gegeven muziek al dan 
niett als een religieus fenomeen waar te nemen. De term 'religieus' lijk t 
hierr sterk aan kracht te hebben ingeboet. Want wat resteert er van religie 
wanneerr het religieuze of de religieuze ervaring afhankelijk wordt ge-
maaktt van een (al dan niet vrijwilli g gekozen) perspectief van de luiste-
raar?? Griffiths' opmerking getuigt van de verbanning van het religieuze 
naarr de private sfeer, waarin eenieder voor zichzelf moet uitmaken wat 
religieuss is en wat niet. Anderzijds echter draagt zijn opmerking bij aan 
eenn verdere reflectie over het fenomeen van de religieuze muziek (Mes-
siaenn in het bijzonder), door de richting van de discussie te verleggen 
vann de 'objectieve' kenmerken van dit fenomeen naar de rol van het luis-
teren.. Zijn vraag leidt binnen de huidige context naar de vraag of de 
enigmatischee passage van de muzikale naar de religieuze ervaring in de 
muziekk van éblouissement vanuit het luisteren kan worden begrepen. Om 
watt voor overgang gaat het precies? Wat is het in het luisteren dat, in de 
ervaringg van éblouissement, getuigt van een "doorbraak," van een overgang 
vann het ene, 'gebruikelijke' luisteren naar het andere, buitengewone? Ik 
zall  mij voor een antwoord op deze vraag oriënteren op twee traditionele 
theologischee noties: ten eerste de verwijzing, bij Jeremia, naar een 
besnijdeniss van het oor (11.1) en, ten tweede, de oude theologische 
toposs van de geestelijke zintuigen (11.2). Ik zal deze noties in relatie 
trachtenn te brengen met meer recente noties uit theorieën over het luis-
teren,, zoals die van Adorno, teneinde een luisteren te construeren dat op 
eigentijdsee wijze antwoord kan geven op de zojuist geformuleerde vra-
gen.. Het onderwerp dat ik hier aansnijd vraagt om meer ruimte dan ik 
hett hier kan geven. Ik beperk mij daarom tot het schetsen van de con-
tourenn van een mogelijke 'conversie' van het oor, in de hoop hiermee 
eenn aanzet te kunnen geven tot verder onderzoek naar het luisteren in 
hett algemeen, en het geestelijke luisteren in het bijzonder. 
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11.11 De besnijdenis van het oor 

Inn Jeremia 6 vers 10 vraagt de profeet aan de Heer der heerscharen: 
"Tott wie moet ik spreken en betuigen, dat zij horen? Zie, hun oor is 
onbesneden,onbesneden, zodat zij niet kunnen luisteren; zie, het woord des Heren is 
hunn tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen."6 Dit vers wijst op 
eenn voorwaarde waaraan het oor moet voldoen wil het het woord van de 
Heerr kunnen horen: het dient besneden te zijn. Het onbesneden oor 
wordtt door het woord van de Heer slechts ontriefd; het besneden oor 
daarentegenn vindt hierin behagen. Dit behagen houdt, zo suggereert het 
vers,, verband met een zekere trouw of gehoorzaamheid aan het woord. 
Hett luisteren verwijst niet louter naar het vermogen om te horen (dat 
kunnenn de onbesnedenen immers ook, getuige het feit dat zij door het 
woordd kunnen worden ontriefd), maar naar het vermogen om te luiste-
ren,, te gehoorzamen.7 Een onbesneden oor gehoorzaamt niet, het is, al-
duss Matthew Henry in zijn commentaar op Jeremia, "als het ware be-
groeidd met eene dikke huid, zoodat men evengoed tot een steen over 
goddelijkee zaken kan spreken als tot hen. Ja, zij zijn er niet alleen doof 
voor,, maar zij haten het, daarom kunnen ze niet hooren, omdat ze be-
slotenn zijn, dat ze niet willen."8 Het beeld van een dikke huid voor het 

66 Cursief toegevoegd. 
77 William L. Holladay vergelijkt in zijn commentaar op deze passage de besnijdenis van het 
hartt (Jer 4, 4: "besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen 
vann Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en 
onuitblusbaarr brande om de boosheid uwer handelingen") met die van het oor en zegt: 
"Al ss het hart de zetel is van de wil, dan is het oor de zetel van gehoorzaamheid: het oor 
vann het volk is niet langer geschikt om Yahweh's woord te horen." Holladay, in A 
CommentaryCommentary on the Book of the Prophet Jeremiah Chapters 1-25 (Philadelphia: Fortress Press, 
1986),, 214. 
88 Matthew Henry, in Letterlijke en practicale verklaring van het Oude Testament, uit het Engels 
vertaaldd door H. Bavinck (Kampen: J.H. Kok, tweede druk, sd), 466. In deze interpretatie 
staann willen en kunnen, de besnijdenis van het hart en die van het oor, dicht bij elkaar: wie 
niett wil luisteren, zal het ook niet kunnen. De vertaling van Johann Gottfried Eichhorn 
voegtt hier nog een andere dimensie aan toe. Het suggereert dat de mens het woord van 
Godd niet meer kan horen omdat Hij hem voor zijn zonden in het paradijs 'het vel over de 
orenn heeft getrokken.' Deze toestand van zondigheid kan ongedaan worden gemaakt door 
(weer)) te gehoorzamen aan God, dat wil zeggen: door het vel te (laten) verwijderen. 
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oorr is minder vreemd dan het lijkt . Diverse commentaren vertalen de 
passagee op deze manier, zoals Eichhorn ("zij hebben een vel over hun 
oren")) of Wambacq ("Zie, een voorhuid zijn hun oren"). Over de bete-
keniss van het beeld bestaat onder commentatoren eenstemmigheid. In 
dee woorden van William McKane: "Het beeld van onbesneden oren be-
duidtt niet volledige doofheid, maar selectieve doofheid - ontvankelijk-
heidd voor illusies en een onvermogen om de waarheid te horen."9 

Williamm Holladay wijst er ten slotte op dat de besnedenheid van het oor 
inn christelijke termen correspondeert met de doop van het oor; deze for-
muleringg wordt echter, in tegenstelling tot die van de besnijdenis van het 
oorr (cf. Hnd 7, 51), nergens in het Nieuwe Testament gebruikt. 

Watt is nu de structuur van deze bijzondere besnijdenis, die het oor 
bereidtt voor de behaaglijke gehoorzaamheid aan het woord van de 
Heer?? En wat is de betekenis van deze besnijdenis voor het luisteren 
naarr muziek? De eerste van deze vragen voert, binnen de theoretische 
contextt van dit onderzoek, onvermijdelijk naar Derrida. Hij heeft de fi-
guurr van de besnijdenis op verschillende plaatsen gethematiseerd, onder 
meerr in zijn tekst over het werk van Paul Celan, Schibboleth.™ De besnij-
deniss is in deze tekst een figuur van de passage, van de overgang naar 
(cf.. Messiaens doorbraak naar) gene zijde, vanuit een Diesseits. Het mar-
keertt als merkteken het toebehoren aan de (joodse) gemeenschap, en 
daarmeee ook het verschil met, of het exterieur-zijn aan, andere mogelijke 
gemeenschappen.. Maar de besnijdenis is ook een gebeurtenis, een uniek 
momentt in het leven, waarin beslist wordt over de toetreding tot de wet 
enn de gemeenschap. Het is een rite de passage, een beweging van buiten 
naarr binnen (en vice versa) waarin het particuliere bestaan wordt opge-
nomenn en ingeschreven in de gemeenschap.11 Een besnijdenis van het 
oorr zou bijgevolg moeten verwijzen naar een soortgelijke passage, een 
inwijdingg - zoals Messiaens "doorbraak" een inwijding is. 

99 William McKane, in A critical and exegetical commentary on]eremiah (The International critical 
Commentary)) (Edinburg: T&TT Clark, 1986), 145. 
100 Jacques Derrida, Schibboleth; Pour Paul Celan, door Ger Groot vertaald als Sjibbolet: Voor 
PaulPaul Celan (Leuven - Apeldoorn: Garant, 1992). 
111 Zie wat dit thema betreft mijn doctoraalscriptie Het ritme van de partituur Messiaen, Derrida 
enen bet au-dela van Livre d'orgue (Universiteit van Amsterdam, 1996). 
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Maarr waar wordt deze passage nu voltrokken? En naar welke 
exterioriteitt of interioriteit wordt hierbij de overgang gemaakt? Een eer-
stee mogelijkheid die zich aandient voor de interpretatie van de 'besnijde-
niss van het oor' in hedendaagse termen is de weg van het oor naar bin-
nen.. Deze optie zal ik in deze paragraaf nader onderzoeken. De tweede 
optie,, een (over-)gang naar buiten, zal het onderwerp zijn van de volgen-
dee en laatste paragraaf van deze studie. Het oor, zo laat Byung-Chul Han 
zienn aan de hand van Derrida, is de plaats van een zekere zelf-affectivi-
teit.. Deze houdt volgens Han verband met zijn anatomische gesloten-
heidd (trommelvlies) en zijn positie tussen de binnen- en buitenwereld. 
Hann ziet deze zelfgenoegzaamheid gesymboliseerd in de notie van het 
middenoor.122 Hoewel dit bij-en-met-zichzelf-zijn van het oor in de eer-
stee plaats een gemeenschap van het oor is met zichzelf, vormt deze 
auto-affectiee zich altijd reeds in een oriëntatie op een klank. Dit is niet 
eenn uiterlijke klank maar een innerlijke klank, of ten minste de aankondi-
gingg van een innerlijke klank, zoals de "koperachtige stem" van de more-
lee wet, of de "stem" van de rede.13 Han beschrijft het privilege dat in de 
filosofie,, maar ook daarbuiten, vaak wordt toegekend aan de innerlijk-
heid.. Zoals Eryximachus aan het begin van Plato's Symposion voorstelt 
omm de fluitiste van het banket weg te sturen, teneinde de logos de ruimte 
(i.e.. de stilte) te geven, zo sluit het denken liefst de oren voor de klanken 
vann de wereld. Was in de oren: dat is door Nietzsche reeds beschreven 
alss een voorwaarde voor het filosoferen.14 De stem van de rede is, zoals 
Derridaa heeft laten zien aan de hand van Husserl, steeds een stem zon-
derr uiterlijke klank, een stem die niet geperverteerd kan worden door de 
vervreemdendee echo's van de uiterlijke stem.15 De intimiteit van het 
denkenn is een intimiteit die hoopt, in de stilte van de zuivere innerüjk-

122 Byung-Chul Han, "Derricks Ohr," in Musik & Aesthetik, I, Heft 4 (October 1997), 5-21. 
Cf.. Jacques Derrida, "Tympan" in Marges de la pbilosopbie (Paris: Minuit, 1972), vi, noot 2. 
Ziee ook zijn "L'oreille de Heidegger," in Politique* de Famitié (Paris: Galilee, 1994) en Claude 
Lévesquee et Christie McDonald (eds.), Uoreille de Fautre: Otobiographies, transferts, traductions. 
TextesTextes etdébats avec Jacques Derrida (Montreal: VLB, 1982). 
133 Zie hoofdstuk II-8.1. 
MM Plato, Symposion, 176e. Han, "Derridas Ohr," 13,15 en 19. 
155 Han, "Derridas Ohr," 11. 
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heid,, eigenlijker, oorspronkelijker of méér te horen: "Men wenst zichzelf 
off  anderen de doofheid toe, opdat deze beter, meer, oorspronkelijker 
mogee horen, dat volgens een economie van de compensatie de doofheid 
doorr een méér-horen ongedaan zal worden gemaakt."16 De passage is 
hierr niet die van een opening naar de exterioriteit, naar het gemeenschappe-
lijklijk  hoorbare, maar die van een terugtrekking in de innerlijkheid. Het oor 
poogtt zich door zijn martelaarschap in te schrijven in de universaliteit 
vann het niet publiekelijk hoorbare: de stemmen van de Rede en de more-
lee Wet. 

Inn de interpretatie, door onder anderen Heidegger, Adorno en Wag-
ner,, van de exemplarische doofheid van Beethoven, schuiven deze figu-
renn in elkaar. Zo merkt Heidegger op dat Beethoven in zijn doofheid 
"wellichtt zelfs meer en grootsere dingen hoort dan daarvoor."17 De 
doodd van het gehoor-orgaan luidt hier een geheel nieuwe dimensie in, 
waarinn verheven inspiratie, waarheid en pseudo-theologische denkbeel-
denn (openbaring, roeping, etc.) in elkaar grijpen. Een besnijdenis van het 
oorr is hier niet zozeer de besnijding van het "vel over de oren," alswel 
dee besnijding van het trommelvlies zelf, leidend tot een verlossing van 
iederee uiterlijke verleiding (afleiding, misleiding, etc.) in de stilte van de 
doofheid.. Een dergelijke besnijdenis trekt de uiterste consequentie uit de 
kantiaansee weerzin tegen wat deze zag als de opdringerigheid en in-
houdsloosheidd van vrijwel alle exterieure, klinkende muziek. De besnij-
deniss van het trommelvlies brengt uiteindelijk stilte in de crypte van de 
Rede,, daar waar het woord (Jogos) wil worden gehoord. En zij brengt te-
venss stilte in de schoot van de Muze - de eeuwige en enige bron van de 
beethoveniaanse,, 'helderhorende' muskus-profeet.18 In zijn recente his-

166 Ibid., 15. 
177 Martin Heidegger, Der Sat^vom Grund (Prullingen: Neske, 1978), 87. Geciteerd in Han, 
"Derridass Ohr," 14. 
188 Op dit punt lijk t de suggestie, geciteerd in hoofdstuk II-6.2.a, van Mario Saint-Pierre met 
betrekkingg tot een utopisch Hellhören, samen te komen met de topologie van de 
innerlijkheidd bij Beethoven. Omdat het hier gaat om een innerlijkheid die afstand doet van 
dee zintuiglijkheid rijst hiermee de vraag of Saint-Pierre met zijn interpretatie niet lijnrecht 
inn gaat tegen Balthasars verdediging van het zintuiglijke als bron van openbaring. 
Balthasarss visie op de mogelijke transfiguratie of vergeestelijking van de lichamelijke 
zintuiglijkheidd komt later in dit hoofdstuk nader aan de orde. 
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torischee analyse van het luisteren, beschrijft Peter Szendy hoe de cultus 
vann de interpretatie van Beethovens doofheid in termen van helderho-
rendheidd zich sinds 1830 heeft ontwikkeld, en bij Wagner zijn hoogte-
puntt heeft bereikt.19 M[D]e doofheid van het genie is onlosmakelijk ver-
bondenn met zijn originaliteit," schrijft Szendy, "Zij is er zelfs de voor-
waardewaarde voor: zij constitueert het genie in zijn innerlijke helderziendheid, 
inn zijn helderhorendheid[clairaudience]. Hoe meer hij zich afsluit voor de ge-
luidenn van de wereld, des te meer hij transparant wordt voor %ich%elf."2Q 

Wagnerr vergelijkt in Beethoven de dove musicus met de blinde ziener en 
dichtt diens muziek de kwaliteiten toe van een goddelijke openbaring. De 
muziekk van Beethoven, vooral "alle werken van de Meester die [...] ko-
menn uit de goddelijke periode van zijn volledige doofheid," inspireert de 
luisteraarr tot berouw en boete.21 Met deze helderhorendheid gaat tevens, 
zoo laat Szendy zien aan de hand van de Beethoven-studie van Edward 
Dannreuther,, een streven gepaard om het gehoorde over te dragen op 
dee luisteraar. Deze wordt, bij beluistering van het werk, stap voor stap 
meegenomenn doorheen de ontwikkeling van het compositorische idee, 
enn aldus geleerd hoe het stuk moet worden gehoord. Het dove genie 
leertt de luisteraar, die op zijn eigen manier doof is, hoe het helder ge-
hoordee dient te worden gehoord; de eenvoudige luisteraar transfigureert 
daarmeee zelf, al luisterend, tot een helder horende.22 De besnijdenis van 
zijnn oor, als de passage naar een transcendente orde, wordt door de in-
gewijde,, de 'horende' aan hem, de luisteraar, voltrokken. 

Wellichtt is het deze subtiele communicatie, via de muzikale structuur 
(hett spreken, in de woorden van Hoffmann, "uit de geest tot de geest"), 
vann innerlijke werelden, waar het Adorno in zijn typologie van luiste-
raarss en luisterwijzen uiteindelijk om te doen is.23 Adorno ziet het horen 

199 Cf. Peter Szendy, "La fabrique de 1'oreille moderne: De Wagner a Schoenberg et au-
dela,""  in Peter Szendy (ed.), Ecoute (Paris - Montreal: Ircam/L'Harmattan, 2000), 12-27 en 
ibid.,, Ecoute: Une histoire de nos oreilles (Paris: Minuit, 2001), 143-50. 
200 Szendy, "La fabrique de 1'oreille moderne," 13. Cursiveringen in origineel. 
211 Geciteerd in ibid., 15. Cf. Richard Wagner, Beethoven (Leipzig: Insel Verlag, s.d.), 43. 
222 Cf. ibid, 19. 
233 Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksovgologie: Zwölf theoretische Voriesungen (Frank-
furtt am Main: Suhrkamp, 1996), 14-34. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, "Ludwig von 
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vann muzikale structuur in elk geval als de via regia tot de muziek. De rite 
dede passage bestaat bij hem niet in het sluiten van het oor voor de geluiden 
inn de buitenwereld (klinkende muziek incluis), maar juist in het openen 
vann het oor voor de structuur van de klinkende muziek. Onder structuur 
verstaatt Adorno "de concrete muzikale logica," die hij situeert in de 
techniek:: "De plaats van deze logica is de techniek; voor degene wiens 
oorr meedenkt, zijn de afzonderlijke elementen van het gehoorde meestal 
tegelijkk als technische elementen aanwezig, en in technische categorieën 
onthultt zich wezenlijk de betekenissamenhang." Het vermogen tot 
"structureell  luisteren" treft Adorno voornamelijk aan bij beroepsmusici, 
enn zelfs onder hen bij weinigen.24 De inwijding in deze hogere luister-
kunstt bestaat uit muzikaal-technische scholing. Het structurele luisteren 
iss volgens Adorno een "volstrekt adequaat luisteren"; hij spreekt over 
"dee volledig bewuste luisteraar, wie niets tendentieel ontgaat en die zich 
tegelijkk op ieder ogenblik rekenschap geeft van het gehoorde." "Terwijl 
hijj  het verloop van ook ingewikkelde muziek spontaan volgt, hoort hij 
hett opeenvolgende: voorbije, tegenwoordige en toekomstige ogenblik-
ken,, zo tezamen, dat een betekenisvolle samenhang kristalliseert."25 Als 
maatstaff  voor de luistertypen dient volgens Adorno niet de innerlijke 
klankervaring,, maar de objectiviteit van de werken te gelden. Deze ob-
jectiviteitt maakt het mogelijk om de objectieve adequaatheid van de ver-
schillendee luisterhoudingen vast te stellen. De typologie sterkt zich uit 
vann "de volledige adequaatheid van het horen [...] tot algeheel onbegrip 
enn totale onverschilligheid met betrekking tot het materiaal." Deze be-
oordelingg van het luisteren is volledig afhankelijk van de in hoofdstuk 
III- 99 besproken opkomst van het werk-begrip; Adorno veronderstelt ex-
pliciett "dat het werk een innerlijk objectief gestructureerd en betekenis-

Beethoven,, 5. Sinfonie," in Schriften %ur Musik/ Singspiele (Berlin - Weimar: Aufbau Verlag, 
1988),, 41. 
244 De term "structureel luisteren" is van Adorno zelf. Zie voor een schets van de 
achtergrondenn van het begrip en zijn ideologische inzet Rose Subotnik, "Toward a 
Deconstructionn of Structural Listening: A Critique of Schönberg, Adorno, and 
Stravinsky,""  in Reconstructive Variations: Music and Reason in Western Society (Minneapolis -
London:: University of Minnesota Press, 1996), 148-76. 
255 Adorno, Einleitung in in die Musikso^iologie, 18. 
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voll  geheel is, dat zich voor de analyse opent en dat in verschillende gra-
denn van juistheid kan worden waargenomen en ervaren."26 

Tegenn deze voorstelling van zaken moet worden geprotesteerd. Niet 
alleenn is het structurele luisteren, zoals Peter Szendy laat zien, een histo-
rischee voorwaarde voor het ontstaan van het werkbegrip en berust 
Adorno'ss theorie daardoor op een vicieuze cirkel; ook verraadt zijn ty-
pologiee een afsluiting van de luisteraar voor alles wat buiten de functio-
nelee geslotenheid van het "werk" valt.27 En zoals het "werk" wordt ge-
kenmerktt door de volheid van zijn synthese, zo eist Adorno van zijn 
luisteraarr een krachtig ego dat deze synthetische volheid kan weerspiege-
len.. De "vermaaksluisteraar [Unterhaltungshörer]" verwijt hij "ik-zwakte 
[Ich-Schwdche]";[Ich-Schwdche]"; het vermogen om de muziek (de structuur, het werk) vol-
ledigee aandacht te geven gaat hand in hand met een versterking, door 
middell  van training, van de synthetische vermogens van het subject.28 

Hett structurele luisteren, als initiatie in (cf. besnijdenis) de elite van de 
"experts,""  is een opsluiting van het luisteren in de ironische positie van 
hett autonome subject, dat, zoals eerder gezien, als voorwaarde geldt 
voorr het povere phénomène de droit commun dat het muzikale "werk" in we-
zenn is. 29 Adorno biedt geen blik op een mogelijke transfiguratie van het 
luisteren;; hij is te zeer gefixeerd op het bereiken van een Gestalt (struc-
tuur)) in het luisteren. Pierre Boulez schreef aan een schrijver de volgen-
dee uitspraak toe: bij de eerste ontmoeting is muziek een mysterie, ver-
volgenss bestudeer je het en is alles duidelijk, en in de uitvoering wordt 
zijj  opnieuw een mysterie. Adorno lijk t te zeer gericht op de tweede fase; 
hijj  biedt wel inzicht in het (in kierkegaardiaanse zin) esthetische luisteren 
datt aan de analyse vooraf gaat, ook in de logisch-technische aard van de 
analysee zelf, maar niet de even mysterieuze ervaring van wat zich na (of 
doorheen)) de analyse aandient, in filosofische termen: voorbij of door-
heenn de constituerende syntheses van het subject. Adorno wil zijn ideale 

Ibid,16. . 
Szendy,, Ecoute: Une histoire de nos oreilks, 126. 
Adorno,, Einkitung in die Musikso^oiogie, 31. 
Hoofdstukk III-9.2. 
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luisteraarr (zich) laten constitueren; afstand van de structuur kan hij 
slechtss als een regressie begrijpen.30 

Dee constituerende luisteraar beschouwt de muziek met een ironische 
distantie:: hij of zij overziet de wereld van het muziekwerk vanuit een 
overzichtspositiee die de leegte markeert van de muziek. Slechts in de 
synthesee van het subject krijgt de muziek haar betekenissamenhang, 
wordtt zij een geheel, en als geheel transparant voor het begrip. Deze 
synthetischee volheid wordt, in weerwil van de voorstelling van zaken die 
Adornoo geeft, aan de muziek gegeven; zij is een vrucht van de activiteit 
vann het structurele luisteren. In de hoedanigheid van betekenisgever is 
dee luisteraar vrij , "negatief vrij," zoals Kierkegaard het uitdrukt, omdat 
dee leegte van de klank naar believen kan worden omgezet in de volheid 
vann een betekenissamenhang.31 De distantie die de luisteraar hierbij ten 
opzichtee van de muziek behoudt maakt de constructie van zin mogelijk, 
maarr verhult anderzijds nauwelijks het gebrek aan zin dat in het struc-
turelee luisteren wordt overwonnen.32 De structurele luisteraar is dan ook 
gevoeligg voor nihilisme, melancholie en verveling - gevoeliger, zou ik 
zeggen,, dan de gemiddelde luisteraar al is.33 Hij is zich in feite niet alleen 
bewustt van het tekort aan zin in de muziek die hij beluistert, ook is hij 
doordrongenn van de contingentie van zijn analyse, die in (en door) de 
opeenvolgingg van ironiseringen wordt leeggeslagen. Het lot van de 

300 Overigens zag Adorno wel de gevaren van een fetisjering en totalisering van de 
structurelee opvatting van het muziekwerk, maar slechts omdat een dergelijk effect, waarbij 
hett muzikale materiaal (de klank) volgens hem in extreme mate wordt geknecht, "de 
synthese,, de zelf-productie van het werk, die de betekenis vormt van iedere Beethovense 
symfoniee [sic],"  in de weg staat. De fetisjering van muziek is, volgens Adorno, een 
verschijnsell  dat juist bij het type van de "adequate luisteraar" kan worden aangetroffen. Cf. 
Adorno,, "Ueber den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Horens," in 
Dissonanten:Dissonanten: Musik in der verwalteten Welt (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1972), 26-
27. . 
311 Soren Kierkegaard, Om Begrebet Irani: med stadigt Hensyn til  Socrates (tweede deel), door 
Willemm Breeuwer vertaald als Over het begrip ironie (Amsterdam - Meppel: Boom, 1995), 44. 
322 De distantie is in zekere zin het gebrek aan zin. Ik kom hier bij de bespreking Marions 
notiee van chair op terug. 
333 Zie in dit verband het hartverwarmende stuk van muziekcriticus Camille Bellaigue 
(1858-1930),, "Boredom in Music" (1888) in Harry Haskell (ed.), The Attentive Listener. Three 
CenturiesCenturies of Music Criticism (London - Boston: Faber and Faber, 1995), 184-88. 
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structurelee luisteraar is - ongewild - dat van de kierkegaardiaanse ironi-
cus.. Hij ziet dat de werkelijkheid van muziek een tekort aan zin is, en 
wintt in (en door) dit inzicht de vrijheid om zin te construeren. Deze zin 
wordtt vervolgens, enerzijds door de breuk met de werkelijkheid, en an-
derzijdss doordat geen enkele analyse volheid bereikt, zelf voorwerp van 
ontlediging.. De structurele luisteraar klimt naar steeds hoger standpunt 
totdatt hij met een oor luistert dat als het ware het oor is van God.34 Opge-
slotenn in de seriële ex-appropriaties van de ironie verliest het iedere 
greepp op de muziek en iedere mogelijkheid om zin te ervaren. De erva-
ringring van de volheid van de "betekenissamenhang" slaat om in de verve-
lingg en melancholie van het niets, respectievelijk het verlies.35 

Hett structurele luisteren lijk t een ideaal van het geheel geopende oor, 
hett oor dat, in termen van Schönberg, alles hoort. Deze fictie van (po-
tentieell  religieuze) totaliteit blijkt echter, bij nadere inspectie van zijn 
mogelijj  kheids voorwaarden, een beweging van terugtrekking, in laatste 
instantiee zelfs van de opsluiting van het oor in de ironie van het autono-
mee (het 'ik-sterke,' zoals Adorno wellicht zou zeggen) ego?6 Wat deze op-
sluitingg betreft raken het structurele luisteren en de clairaudience van het 
dovee genie elkaar: beide hebben het autonome subject van de Verlich-
tingg als voorwaarde, en beide keren naar dit (in aanleg totaliserende, c.q. 
potentieell  demonische) subject terug.37 Zou het deze beweging zijn waar 

MM Peter Szendy beschrijft onder het veelzeggende kopje "Tout entendre" Schönbergs streven 
(enn zelfs eis: Schönberg spreekt over de morele plicht) om in een muziekstuk "alles te 
horen,""  om "het werk absoluut transparant te maken [sic]  voor het gehoor." Het gaat hier 
naarr mijn idee om het streven naar een theologisch luisterperspectief - in feite een 'pers-
pectieff  dat in zijn totaliteit alle perspectiviteit (dat wil zeggen: alle eindigheid) transcen-
deert:: het oor van God. Szendy, in "La fabrique de 1'oreille moderne," 27-37 (cf. ibid., 
Ecoute:Ecoute: Une histoire de nos oreilles, 150-53). Zie wat betreft het gesloten-blijven van het 'stand-
punt'' van God en de daarmee samenhangende wróaj-ervaring Jean-Luc Marion, Dieu sans 
t'etn,t'etn, 187. 
33 Kierkegaard, Over bet begrip ironie, 78. 
366 Cf. Ibid., 82: "de ironicus [is] het eeuwige ik." 
377 De notie van het demonische die ik hier gebruik is afgeleid van de betekenis die Kierke-
gaardd er in De piekte tot de dood aan geeft: aldaar de opsluiting van het vertwijfelde individu 
inn zichzelf, en de weigering, door dit individu, van iedere externe goedheid. Kierkegaard 
illustreertt het existentieel-religieus demonische als volgt: "Het is, om het in een beeld te 
beschrijven,, alsof aan een schrijver een schrijffout ontgaat, en deze zichzelf nu als zodanig 
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Jeremiaa naar verwijst met zijn notie van een "besnijdenis van het oor"? 

Hett tegendeel lijk t waarschijnlijker. Niet de wending van het subject 

naarr zichzelf opent naar het woord van God, maar opening voor het 

appèll  van dit woord dat {christelijk gesproken: incarnatie) van buitenaf op 

hett subject toekomt. De besnijdenis van het oor zal een onmiskenbare 

oriëntatiee op het buiten moeten hebben, dat wil zeggen, op dat wat zich 

aandientt van gene zijde van het bij-en-met-zichzelf verwijlende subject. 

Hoee deze alteriteit te denken? Jean-Luc Marion oppert hiertoe een 

mogelijkheidd bij de bespreking van het vierde, tot dusver (naast het 

evenement,, het idool en het ikoon) nog onbesproken gebleven type van 

hett phénomène saturé. het zogeheten "vlees."38 Ging het in de eerder be-

sprokenn typen steeds om een overmaat aan intuïtie die het het ego onmo-

gelijkk maakte om de gegevenheid te objectiveren, hier gaat het om de 

gave,, door het vlees, van het ego zelf. "Het vlees," aldus Marion, "geeft 

[...]]  niets dan het ego zelf, op het zelfde moment waarin ieder gegeven 

[donné\[donné\ zich aan het vlees geeft; het vlees vestigt het ego in zich als een 

toegewijdee [adonné\ - datgene [i.e. het ego] wat zich ontvangt uit handen 

vann precies datgene [i.e. het vezadigde fenomeen van het vlees, svm] wat 

hett ontvangt."39 De logica van de beweging waarmee het ego (aan zich-

zelf)) wordt gegeven is hier, net als bij het evenement, die van de ge-

boorte.400 Marion beschrijft, uitgaande van Husserls notie van Leib, het 

singulieree fenomeen van het vlees als volgt: 

Mij nn vlees onderscheidt zich van ieder object in de wereld, dus van ieder 
lichaam,, doordat het, nog alvorens zich als een eventueel extern object in de 
wereldd te kunnen waarnemen, gewaar wordt; doordat het, nog alvorens zich 

bewustt wordt - misschien is het eigenlijk niet eens [een] fout, maar iets dat in een veel 
hogeree zin wezenlijk bij de hele uitbeelding behoort - het is alsof deze schrijffout nu tegen 
zijnn maker in opstand wil komen, hem uit haat terecht wil wijzen, en in krankzinnige trots 
nuu tegen hem zegt: nee, ik wil niet dat je me uitstuft, ik wil blijven staan als een getuigenis 
tegenn jou, als een getuigenis dat je een matig schrijvertje bent" (ibid., 86-87). Het gaat mij 
hierbijj  vooral om de figuur van demonische opsluiting, circulariteit, intensificatie, 
totaliseringg en uitsluiting. 
388 Marion, Etant donné, 321 -23 en De surcroit, 99-124. 
399 Marion, De surcroit, 121. 
**  Cf, hoofdstuk III-10.1. 
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tee doen voelen, doet voelen; kortom, doordat het, nog alvorens zich te te la-

tenn zien en te verschijnen, mij (aan mijzelf) doet voelen en verschijnen.41 

Dee cartesiaanse scheiding van lichaam en geest gaat volgens Marion aan 
dezee oorspronkelijkheid van het vlees (lijf , lichaam) voorbij. Het lichaam 
iss volgens hem geen toevoeging aan het ik, zoals lijk t te worden gesugge-
reerdd door de notie van het "eigen lichaam" (een lichaam dat ik mij heb 
eigenn gemaakt). Het is veeleer de eenheid van het voelen en het gevoelde 
(hett zien en het geziene, het gehoor en het gehoorde) waarmee ik aan 
mijzelff  word gegeven.42 Het ego neemt, als ado fitte', het vlees aan, waarin 
(enn waardoor) het zelf (aan zichzelf) wordt gegeven. Het ego is volgens 
Marionn dus geen autonoom principe dat een lichaam aanneemt, maar 
eenn heteronome en extatische beweging van toewijding, die altijd reeds 
iss ingeschreven in het zich-gevende vlees, dat in (en door) dit geven het 
egoo (aan zichzelf) geeft.43 Het vlees kenmerkt zich door zijn vermogen 
omm te worden geraakt, om "impressies te ontvangen, oorspronkelijke of 
afgeleide,, wat ze dan ook zijn - intuïtieve impressies, maar evengoed sig-
nificatievee impressies," en staat in dit vermogen op zichzelf.44 Het vlees 
verondersteltt alleereerst dat het vlees %jch voelt, dat het auto-affectiefis: 
"Dee affectie verwijst naar geen enkel object, volgens geen enkele extase, 
behalvee naar zichzelf, want zij op zich volstaat om geraakt te zijn."45 De 

411 Marion, Desurcroït, 105. 
422 Marion, Etant donné, 321. Hoewel deze vleselijke eenheid van voelen en het gevoelde een 
apertee verwijzing lijk t naar de notie van la cbairbï) Merleau-Ponty, wordt diens naam in 
dezee context niet genoemd. Als referentie noemt Marion het werk van Michel Henry. Ver-
derr verwijst hij naar De anima van Aristoteles, in het bijzonder secties II , 11, 423b23 en 
423bl6.. Cf. Marion, De surcroit, 105nl en ibid., Etant donné, 321n2. 
433 Marion maakt deze onlosmakelijkheid van het ego en het vlees duidelijk aan de hand van 
eenn analyse van het lijden, het plezier en het ouder-worden. Cf. ibid., De surcroit, 111-16. 

Marion,, Etant donné, 322. 
455 Ibid. Cf. Marion, De surcroit, 120: "In het vlees word ik geraakt [qffecté\ door een intuïtie -
bijvoorbeeldd pijn - die mij resdoos overstelpt zelfs voordat ik haar betekenis ken. Is zij 
afkomstigg van een slechte psychische gesteldheid (somatisatie), van mijn fysieke lichaam 
(ziekte),, of van een object uit de wereld (stoot), of zelfs een andere subjectiviteit (een 
toevalligee verkeerde ontmoeting, een verklaarde vijand)? Ongetwijfeld kan het uiteindelijk -
maarr niet altijd - mogelijk worden om tussen deze hypotheses te beslissen, en te weten of 
ikk lijd aan een depressie, een infectie, een klap of aan agressie. Maar nimmer zal ik er in sla-
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auto-affectiee van het vlees is niet alleen onmiddellijk (het gaat aan iedere 
actt van synthese vooraf), maar ook singulier (niemand kan mijn vlees 
voelenn in plaats van mij) en - meest kenmerkend - absoluut het onttrekt 
zichh aan iedere relaterende (als object constituerende) horizon. In tegen-
stellingg tot het lichaam geeft het zich zonder te (hoeven) fenomenalise-
ren:: "Het lichaam verschijnt, maar het vlees blijf t onzichtbaar, precies 
omdatt het doet verschijnen f...]."46 Het vlees is een verzadigd fenomeen 
inn de zin zoals eerder beschreven, en wel een volgens (en ingaand tegen) 
dee kantiaanse categorie van de relatie.47 

Indien,, zoals Marion suggereert, ook in het luisteren met een dergelijk 
pre-reflectieff  "samenvallen van de hetero- en auto-affectie" rekening 
moett worden gehouden, ontstaat een geheel andere mogelijkheid voor 
dee interpretatie van de "besnijdenis van het oor."48 Gedacht langs de lij -
nenn van Marion, verhoudt het oor zich namelijk, als een altijd reeds in 
dee auto-affectie van het horen ingeschreven intentionaliteit (het richten 
vann het oor op een klankobject), tot een gegevenheid die aan dit inten-
tioneletionele luisteren vooraf gaat. Op het niveau van de auto-affectie is er 
geenn sprake van een oriëntatie op een zich innerlijk of uiterlijk appresen-
terendd klankobject.49 Er is allereerst, in de meest oorspronkelijke zin, 
eenn ab-solute affectie, een aangeraaktheid van het oor, nog voordat er 
sprakee is van een luisterende (herleidende, intentionele, significatieve) re-
latie.. Een affectie: waar gaat het hier anders over (minstens op hoofdlij-
nen),, dan over de aanraking {affectió) van de anima, die Lyotard traceerde 
bijj  Augustinus? Marion verwijst niet naar Augustinus, maar de richting 
waarinn hij wijst vertoont veel gelijkenis met het door Augustinus, en 
doorr Lyotard, naar voren gebrachte. Ook hier is immers sprake van een 
onmiddellijkheidd die de synthese omzeilt, waar de geest {animus) altijd 
reedss te laat bij aanwezig is om te registreren, te duiden, te organiseren. 

genn de vervullende intuïtie van mijn vleselijke pijn vóór te zijn met een intentioneel voor-
zichtt [visée] dat mij in staat stelt haar te voorzien, de kiezen of te organiseren." 
466 Marion, De surcroit, 107. 
477 Cf. hoofdstuk III-10.1. Marion, De sunroit, 120-21. 
488 Ibid, 121. 
499 Zie voor het begrip appresentatie hoofdstuk III-10.2. 
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Dee gelijkenis kent evenwel ook grenzen. De affectie wordt door 
Marion,, ondanks de voorbeelden van het lijden en het plezier die hij 
analyseert,, niet in psychoanalytische termen beschreven (niet als een 
sexuelesexuele affectie of auto-affectie), en, opmerkelijk genoeg, evenmin in reli-
gieuzee termen (als aanraking in verband met een goddelijke visitatió). Zijn 
denkenn concentreert zich op het ontwaren en beschrijven van de gave 
{donation){donation) van het vlees, het vrije initiatief van het zich-geven dat zich fe-
nomenaliseertt als mijn lichaam en mijn geest (ego, adonne). Hij geeft geen 
antwoordd op de vraag die Lyotard aanwees als het centrale thema in de 
Belijdenissen,Belijdenissen, en die ik in de context van dit onderzoek omboog als de 
vraagg hoe Messiaen meent te kunnen onderscheiden tussen de extase 
vann éblouissement als een auto-affectie van het vlees {jouissance), en die van 
êblouissementêblouissement als het effect van een aanraking door het absolute (visitatió, 
auditio).auditio).5050 Marion theoretiseert een punt waarin deze twee affecties 
samenvallen,, maar laat vooralsnog de vraag onbeantwoord hoe het ene 
typee affectie zou kunnen worden onderscheiden van het andere, hoe, 
mett andere woorden, het idolatrische (zelf-) behagen kan worden onder-
scheidenn van de heerlijkheid van de aanraking door het (of de) absolute. 
Dee mogelijke betekenis van de "besnijdenis van het oor" heeft echter 
doorr zijn denken, en door dat van Lyotard, wel scherpere omtrekken ge-
kregen.. Het gaat mogelijk om een passage naar gene zijde van de synthe-
senn van het ego en zijn objecten: i.e. het (structurele, intentionele) luiste-
renn en het geobjectiveerde muzikale kunstwerk - een passage die, zoals 
hett een besnijdenis betaamt, volgt op de geboorte van het ego uit het ver-
zadigdee fenomeen van het vlees.51 Rest de vraag wat deze besnijdenis te 
makenn kan hebben met Messiaen en zijn getuigenis. 

500 Zie hoofdstuk II-8, slotparagraaf. 
511 De 'ikonische' omkering van perspectief die hierbij is betrokken, biedt de mogelijkheid 
omm het geestelijke luisteren te interpreteren als een luisteren dat voorafgaat aan ieder 'ador-
niaans'' constituerend luisteren, dat eerder een 'beluisterd-worden' is dan een luisteren stricto 
sensu.sensu. Deze ommekeer (conversie, anamorfosi) van het luisteren kan mogelijk worden uitge-
werktt aan de hand van de chiastische logica van het vlees bij Merleau-Ponty en de gelieer-
dee thematiek bij Marion en anderen. Voor een nadere uitwerking van deze lij n van inter-
pretatiee ontbreekt mij helaas de tijd. 
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11.22 Messiaen en de transfiguratie van het oor 

D ee beelden waarmee Messiaen de "doorbraak naar gene zijde" schetst, 

latenn opmerkelijk genoeg een zekere circulatie zien van het zintuiglijke. 

Dee doorbraak vertrekt zoals gezien in de nabijheid van het zintuiglijk 

klinkende;; leidt, aldus Messiaen, vervolgens doorheen een verblinding 

tott het "GELOOF"; en opent vervolgens een nieuw, en op geheel eigen 

wijzee wederom zintuiglijk perspectief. Messiaen schrijft, in aansluiting 

opp de eerder in dit hoofdstuk geciteerde passage over de doorbraak en 

hett geloof (zie de inleiding hierboven), het volgende: 

Hett Geloof, nu, en zijn logische vervolg, de reële Contemplatie, het zalige 
Visioenn na de dood. Ons wederopgestane lichaam, zal - ondanks zijn glorie, 
zijnn kracht, zijn vergeestelijking - hetzelfde vlees behouden dat ons heeft om-
kleedd en begeleid, met dezelfde vermogens om te horen en te zien: en men zal 
dee oren en ogen de kost moeten geven, om alle muzieken en alle kleuren 
waaroverr de Apocalyps spreekt, te waarderen!"52 

Dee wederopstanding van het lichaam als een corpus gloriosum brengt, zo 

houdtt Messiaen ons voor, een transfiguratie van de zintuigen met zich 

mee,, zoals de door hem genoemde transfiguratie van het oor en oog.53 

Dezee getransfigureerde zintuigen zijn geen nieuwe zintuigen, maar 

dezelfdee zintuigen die in ons huidige leven tot ons lichaam behoren, ver-

nieuwd,, verheerlijkt. Met deze zintuigen zullen wij de zalige werkelijk-

heidd aan gene zijde ervaren, die voorheen met deze zintuigen niet kon 

wordenn waargenomen. De "doorbraak naar gene zijde" lijk t te kunnen 

wordenn beschreven als een verandering (een transfiguratie) van de zin-

tuigelijj  ke werkelijkheidservaring, doorheen de overgang van de dood. 

Tegelijkk echter doet zich bij Messiaen een bijzonderheid voor: de toe-

standd van de corpora gloriosa kan volgens hem nu reeds, aan deze zijde van 

522 Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 14-15. 
533 Zie wat de thematiek van de transfiguratie van het oor betreft mijn eerdere publicatie "A 
Transfigurationn of the Ear," injonneke Bekkenkamp, Sander van Maas, Desirée Majoor, 
Markhaa Valenta (eds.), Missing Links: Arts, Religion and Reality (Munster LIT Verlag, 2000), 
157-81. . 
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dee dood, worden ervaren in de synesthetische beluistering van muziek. 
Ditt luisteren gelijkt het synesthetische luisteren na de dood, dat volgens 
Messiaenn het kennen van de waarheid kenmerkt: '"Dit nu,' 20 lezen we 
bijj  de heilige Johannes, 'is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 
waarachtigee God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.' Deze ken-
niss zal een eeuwige verblinding [un éblouissementperpétuefy zijn, een eeuw-
igee muziek van kleuren, een eeuwige kleur van muzieken.1'54 Er is in de 
doorbraakk dus niet zozeer sprake van een eenvoudige oversteek naar ge-
nee zijde, maar van de ervaring van een transfiguratie die in zekere zin 
reedss voltrokken is. 

Nietteminn draait de doorbraak om een passage. De doel van deze pa-
ragraaff  is daarom, te laten zien hoe een transcendentie, zoals Messiaen 
diee beschrijft, van het luisteren naar een gene zijde waar het zich in zeke-
ree zin reeds bevindt, zich verhoudt tot de figuur van een "doorbraak 
naarr gene zijde." De problematiek van deze relatie voert allereerst naar 
dee traditie van de kerkvaders. Het zich-reeds-bevinden dat, zoals ik nog 
naderr zal laten zien, als een voorwaarde geldt voor de mogelijkheid van 
eenn transcendentie, ligt voor een deel reeds besloten in de theologische 
traditiee waar Messiaen impliciet aan refereert.55 De transfiguratie van het 
oorr is namelijk een notie uit de theologie van de zogeheten geestelijke 
zintuigenn {sensus spirituales), die volgens Karl Rahner zijn eerste aanzet 
vondd in het denken van de derde-eeuwse kerkvader Origenes.56 De notie 
vann geestelijke zintuigen slaat een brug tussen enerzijds Johannes' woord 
datt niemand ooit God heeft gezien (Joh 1> 18), en anderzijds de gedach-
te,, ondersteund door de Incarnatie, dat God toch niet geheel van de 
menss gescheiden, maar op enigerlei wijze voor hem toegankelijk is.57 

544 Messiaen, Conférence de Notn-Dame, Notn-Dame, 15. Cf. Joh 17, 3. 
555 Bij het zich-reeds-bevinden kan, in verband met de synesthesie waar Messiaen naar 
verwijst,, ook gedacht worden aan een terugkeer van de waarneming naar een 
(hypothetisch)) pre-synthetisch niveau waarop het zinnelijke nog niet gedifferentieerd is 
naarr zintuig. 
566 Karl Rahner, "Die geistliche Sinne nach Origenes [1932]," in Schriften %ur Theologie 
(Zurichh [etc.]: Benziger Verlag, 1975), bd XII , 111-36: 112. Cf. Origenes, De oratore, XIII , 
4. . 
577 Cf. Mariette Canévet, "Sens spirituel," in M. Viller et al. (eds.), Dictionnaire de spiritualité 
(Paris:: Beauchesne, 1990), XTV, 599. Origenes beroept zich voor zijn theorie op Spr 2, 5 
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Origeness wijst deze laatste gedachte niet af, maar verzet zich tegen de 
gedachtee - aan het einde van de tweede eeuw door de antichristelijke 
denkerr Celsus opgevoerd, in een overigens verloren gegaan geschrift -
datt christenen zouden geloven in een lichamelijk-zintuiglijke kennis van 
God.. Zelf spreekt hij weliswaar over vijf zintuigen voor de waarneming 
vann het hogere, maar deze zijn kwalitatief onderscheiden van de licha-
melijkk zintuigen.58 De geestelijke zintuigen moeten bij Origenes dan ook 
niett worden beschouwd als bijzondere gedaanten van de lichamelijke 
zintuigen,, maar als zuivere "zintuigen van de geest." Deze sluiten de li-
chamelijkee zelfs geheel uit: Adam en Eva zouden, aldus Origenes, de 
vreugdenn van het Paradijs "met de ogen van de ziel" hebben genoten, 
totdatt de zonde hen de ogen van het vlees opende, en hen nog slechts 
eenn materiële ervaring van de wereld overliet.59 De werking van de zon-
dee verklaart tevens waarom slechts weinigen alle vijf geestelijke zintuigen 
bezitten;; de meesten moeten het volgens hem doen met een enkel ont-
wikkeldd zintuig of, zoals in het geval van ongelovigen, met een geheel 
ontbrekenn van geestelijke zintuigelijkheid. Hoewel de geestelijke zintui-
genn zuiver onlichamelijk zijn, benadrukt Origenes dat zij, net als de li-
chamelijke,, geoefend moeten worden (het gebed zou hiervoor de moge-
lijkheidd bieden). Hun ontvankelijkheid voor het geestelijke is dus niet al-
leenn een vrucht van de genade, maar ook van hun aanwending.60 

Dee zuiver geestelijke waarneming gaat bij Origenes gepaard met een 
sluitingg (i.e. de dood) van de lichamelijke zintuiglijkheid; er is bij hem 
steedss sprake van twee soorten zintuigen.61 Bij latere christelijke denkers 

enn Heb 5,4. Wat het oor betreft zijn belangrijke bijbelse referenties onder meer Mt 13, 9 
("Wiee oren heeft, die hore!"), 2 Kor 12, 2ff ("[-..] dat hij weggevoerd werd naar het 
paradijss en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft , het "geloof uit het horen [fides 
exex audita]" (Rom 10, 17) en de vele verwijzingen naar muziek en klank in Openbaringen. 
Ziee wat dit laatste betreft A.G. Soeting, Auditieve aspecten van bet boek Openbaring van Johannes 
(Diss.. Universiteit van Amsterdam, 2001). 
588 Cf. Rahner, "Die geistliche Sinne nach Origenes," 115n26. 
599 Canévet, "Sens spirituel," 600. 
600 Cf. Rahner, "Die geistliche Sinne nach Origenes," 118. 
611 Daarnaast is er nog de vraag of er sprake is van een enkel geestelijk zintuig of, op de 
wijzee van de lichamelijke zintuigen, van vijf . Het antwoord op deze vraag verschilt per 
auteurr (zie Canévet, "Sens spirituel," 599-600). Hans Urs von Balthasar maakt er een prin-
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zijnn echter ook pogingen te vinden om de lichamelijke en de geestelijke 
zintuigen,, zoals in het denken van Messiaen, in hun onderlinge 
continuïteitt te zien. Deze pogingen worden gemotiveerd door wat 
Balthasarr "de aporetiek van de geestelijke zintuigen" noemt. Het chris-
tendomm is volgens hem betrokken op "de menselijk-zintuiglijke verschij-
ningg van God in Christus." De christen zou daarom aangewezen zijn op 
dee lichamelijke zintuigen waarmee hij of zij God, temidden van de we-
reldlijkee werkelijkheid, kan waarnemen. Deze oriëntatie op de wereld 
dreigtt echter niet alleen het christendom te degraderen tot een al te con-
crete,, mythische religie; het dwingt bovendien de gelovige in een patstel-
ling.. Deze is namelijk niet alleen, krachtens de Incarnatie, gehouden aan 
hett lichamelijk-zintuiglijke, maar ook, en tegelijkertijd, opgeroepen tot 
hett geestelijke. Paulus spreekt niet voor niets over het "niet naar het 
vleess wandelen, doch naar de Geest" (Rom 8, 4).62 

Dee aporetiek van de christelijke zintuiglijkheid wordt bij pseudo-
Makariuss en Bonaventura beantwoord door het postulaat van een trans-
figuratiee van de natuurlijke zintuigen. Deze transfiguratie zou nu eens 
plaatss vinden door tussenkomst van de Heilige Geest, dan weer door 
Christus.. Pseudo-Makarius noemt deze christelijke lichamelijke zintuigen 
weliswaarr 'geestelijke' zintuigen, hij denkt ze echter uitgaande van de na-
tuurlijke.. "Nemen de vijf geestelijke zintuigen de genade van boven en 
dee heiliging van de Geest in zich op," zo schrijft hij, "dan zijn zij waarlijk 
wijzee maagden, [...] verlaten zij zich echter uitsluitend op hun natuur, 
dann tonen zij zich dwaas en zijn zij kinderen van de wereld."63 Ook 

cipiëlee kwestie van door te stellen dat aanhangers van het enkele zintuig zich te zeer inlaten 
mett mystiek. Hij geeft daarom de voorkeur aan denkers als Evagrius Ponticus en pseudo-
Makarius,, die over vijf geestelijke zintuigen spreken. Zie Balthasar, Herrücbkeit, I, 357. 
622 Cf. Balthasar, Herrücbkeit, I, 354. 
aa Geciteerd in ibid., 357-58. Cf. Mt 25, 1 ff. Karl Rahner benadrukt de rol van Christus in 
hett denken van pseudo-Makarius. Cf. Rahner, in "Die geistliche Sinne nach Origenes," 
134:: "Pseudo-Makarius beschouwt de vijf geestelijke zintuigen als natuurlijke vermogens 
daarr zij volgens hem ook op een louter natuurlijk niveau kunnen verblijven, dat wil zeggen, 
zonderr genade [kunnen] zijn. In het gebed vermag God door alle zintuigen de ziel binnen 
tee treden, en Christus, die de mens heiligt en hem met de eigen goddelijke geest vervult, 
schenktt hem nieuwe ogen, nieuwe oren en een nieuwe taal. Door de zonde zijn de ogen 
vann het hart zozeer verblind, dat zij de heerlijkheid van God niet meer zien, die Adam 
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Bonaventuraa spreekt over de 'ingieting' van de Heilige Geest in de na-
tuurlijkee zintuigen. Het verband met Messiaen is bij hem directer dan bij 
dee eerder geciteerde bronnen. De zintuigen zouden zich door de geeste-
lijk ee ingieting in hun oorspronkelijke volkomenheid kunnen herstellen 
en,, in een duisternis aan gene zijde van het verstandelijke en begrippelij-
kee (cf. Messiaens beschrijving van éblouissemenf), God kunnen ontmoeten 
enn ervaren. Bonaventura maakt hierbij onderscheid tussen de extase van 
dee liefde, waarin deze ontmoeting altijd een mogelijkheid zou zijn, en de 
zogehetenn raptus, die, zoals bij Paulus op weg naar Damascus, een uit-
zonderlijkee en voorbijgaande gebeurtenis is (cf. éblouissement). In de exta-
see van de liefde (de apex affectus) wordt de ziel door God beroerd, maar 
nochtanss zonder dat hierbij het intellect betrokken is; het gaat om een 
ontmoeting,, een aanraking, in de duisternis, die in veel opzichten verge-
lijkbaarr is met de topos van de donkere nacht bij Johannes van het 
Kruis.64 4 

Dee ontmoeting in de duisternis behelst een zekere wending {conversie) 
naarr binnen. Het ontwaken van de zintuigen is bij Bonaventura een ver-
innerlijkingg die sterk aan Augustinus doet denken: "[D]e ziel, in het her-
nieuwdee bezit van haar innerlijke zintuigen, neemt de soevereine 
schoonheidd waar. Zij hoort haar onuitsprekelijke melodieën, zij ademt 
haarr bedwelmende geuren, zij smaakt haar verfijnde zoetheid, zij om-
armtt haar oneindige heerlijkheden."65 Zoals gezien verkeerde Augustinus 
bijj  het luisteren naar kerkelijk gezang in een double bind. hij was betoverd 
doorr de pracht van de hymnen, maar werd er tegelijkertijd van wegge-
ruktt door zijn geweten, dat vermaand werd door de getoonzette woor-
den.. De middenweg die hij vond bestond uit een wending naar binnen: 
eenn verinnerlijking van de klank met behulp van het geheugen en de mu-
zikalee verbeelding, en een strategische verplaatsing van de eigenlijke 
bronn van de muziek van buiten (de stem van de ander die mij bereikt 

voorr zijn val kon zien. Satan heeft de ogen van de innerlijke mens verduisterd en zijn oren 
dooff  gemaakt. Maar Christus geeft de innerlijke mens zijn gezondheid terug. Een goddelijk 
lichtt verlicht zijn geestelijke ogen, die voordien door de zonde verduisterd waren." 
644 Karl Rahner, "Die Lehre von den 'geistlichen Sinnen' im Mittelalter [1933]," in Schriften 
^urTbeoiogie^urTbeoiogie (Zurich [etc.]: Benziger Verlag, 1975), bd XII , 137-72: 152 en 161. 
655 Geciteerd in Canévet, "Sens spirituel," 608. 
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doorr de lucht) naar binnen (de apriorische muziek van de numeri judiciaks 

diee mij reeds is gegeven). Ook Henri Davenson verlegde in zijn boek 

overr de muziektheologie van Augustinus de bron van muziek naar bin-

nen.. Het wordt door hem voorgesteld als het innerlijk gehoorde dat in 

zijnn vrijheid de concreet klinkende muziek overtreft, en ons een indruk 

geeftt van het soevereine archetype waar dit klinkende een beeld van is. 

Bijj  Augustinus is de verplaatsing van muziek naar binnen onderdeel van 

eenn algehele relokatie van het goddelijke. In een beroemde passage uit 

hett tiende boek van de Belijdenissen schrijft hij: 

Maarr wat heb ik nu lief wanneer ik u liefheb? Geen schoonheid van een 
lichaam,, geen luister van de tijd, geen lichtglans die mijn aardse ogen lief is, 
geengeen heerlijke melodieën van gevarieerd getting, [...]: deze dingen zijn het niet die ik 
liefhebb wanneer ik mijn God liefheb. En niettemin heb ik zoiets als een licht 
lief,, ^oiets als een stemgeluid, zoiets als een geur [...], wanneer ik mijn God lief-
heb,, die licht is en stemgeluid en geur en spijs en omhelzing van mijn innerlij-
kee mens, daar waar voor mijn ziel die lichtglans fonkelt, die door geen plaats 
bevatt wordt, daar waar die klank, weerklinkt, die door geen tijd wordt weggerukt [...]. 
Datt is het wat ik liefheb wanneer ik mijn God liefheb.66 

Mett welk oor hoort Augustinus deze tijdloze klank? Niet het uitwendige 

oorr waarmee hij de heerlijke melodieën hoort van gevarieerd gezang, en 

ookk niet het binnenoor, het binnenste deel van het oor dat het kloppen 

hoortt van zijn hart, de resonantie van zijn schedel en de fluittoon van 

zijnn brein. Evenmin met wat onder musici wordt genoemd het 'innerlijk 

gehoor,'' die verinnerlijking van het uitwendige gehoor dat luistert naar 

dee klanken uit het geheugen of de verbeelding. Het is een innerlijk oor 

(auris(auris interior) van de geest, dat het innerlijke Woord hoort. Di t Woord is, 

zoalss Serge Margel betoogt in zijn analyse van het innerlijk oor bij 

Augustinus,, van geheel andere aard dan het uiterlijke woord. Het is een 

woordd dat niet eenvoudig klinkt, maar dat klinkt doorheen (en zelfs als) 

666 Augustinus, Belijdenissen, 221. Cursiveringen toegevoegd. De wending, in dit citaat, van 
muziekk (uiterlijk) naar stem (innerlijk) betekent ongetwijfeld mede een wending van 
estheticaa naar ethiek. Ik laat dit aspect hier buiten beschouwing om mij te concentreren op 
dee plaats waar de openbaring in het denken wordt gelokaliseerd. Of hier zich hemelse 
muziekk openbaart of een stem, is op dit moment minder van belang. 
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dee stilte; en het is een eeuwig woord, dat begin kent noch einde.67 Het oor 
datt dit Woord kan horen is, met een term van Augustinus, het oor van 
hett hart [auris cordis). Dit oor is niet alleen een gehoorzaam oor, maar het 
iss ook het oor dat zich van het Woord afwendt: "Wees niet ijdel, mijn 
ziel,, en laat het oor van uw hart niet doof worden door het rumoer van 
uww ijdelheid! Horen moet ge, ook gij! Het woord zelf roept dat gij terug 
moett keren [...]."68 De weg van terugkeer, zo beschrijft Margel, is niet 
eenvoudigg - zelfs aporetisch. Uitgaande van de analyse van het geheugen 
uitt het tiende boek van de Belijdenissen laat hij zien dat de weg die terug 
zouu moeten leiden een weg is van een verzamelend denken (cogitare, 
cogere),cogere), van het denkend zich-verzamelen uit de fragmenten van het ge-
heugen,, waarin de oorspronkelijke dingen volgens Augustinus liggen op-
geslagen.699 Het zich denkend terugbrengen naar het Woord impliceert 
echterr andermaal de productie van rumoer, van het overstemmen van 
hett Woord dat in mij klinkt. Het denken heeft, aldus Margel, mijn doof-
heidd voor de stem van de ander (of Ander) als voorwaarde; mijn denken 
iss in zekere zin zelfs de doofheid van de ander (het ontstaat in de ruimte, 
dee alteriteit, van waaruit de ander zichzelf niet kan waarnemen, en die 
constitutieff  is voor zijn mogelijkheid qua talis), en het is deze doofheid 
diee de moeilijke, en feitelijk onmogelijke taak heeft om het oor van het 
hartt terug te leiden naar de klinkende stilte van het Woord.70 

Augustinus'' weg van verinnerlijking leidt, zo getuigen de pagina's van 
hett tiende boek, niet tot een situatie waarin de geestelijke zintuigen zijn 
gezuiverdd en geopend. Deze pagina's maken eerder duidelijk dat een 
conversiee in de zin van een keer naar binnen (c.q. afkeer van het licha-
melijk-zintuiglijke)) geen alternatief biedt voor de aporetiek van een 

677 Serge Margel, "Un silence de bruit: Les confessions d'une sourde oreille," in Peter 
Szendyy (ed). Ecoute (Paris - Montreal: Ircam/L'Harmattan, 2000), 243-71: 249-51. 
688 Augustinus, Belijdenissen, 89. 
699 Ibid., 228. 
700 Margel, "Un silence de bruit," 265. De redeneertrant van Margel is in het tweede deel 
vann zijn betoog sterk gekleurd door een deconstructief soort dialectiek. Deze is -
noodzakelijkerwijss - niet geheel trouw aan de tekst van Augustinus. Ik geef zijn gedachten-
gangg kort weer om aan te geven dat ook hij een zekere aporetiek beschrijft in het geestelij-
kee luisteren. 
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christelijke,, zich actief met de wereld inlatende zintuiglijkheid. Burcht 

Pranger: : 

Naa zijn analyse van de diepten van het geheugen komt Augustinus in Piet 
tiendee boek van de Belijdenissen, svm] te spreken over de oppervlakte van zijn 
huidigee leven, elf jaar na zijn bekering. Wat heeft hij tot dan toe bereikt? Leeft 
hijj  in de permanente aanwezigheid van de spirituele zintuigen? Het resultaat 
vann zijn zelf-analyse is tamelijk ontnuchterend. Het valt niet te ontkennen dat 
hijj  het leven leeft van een bisschop en dat zijn hoofd vol is van bijbelse en 
vromee taal. Maar hoe zit het met de zintuigen en het zintuigelijke? Eten en 
drinkenn neigen nog steeds ertoe een zaak van genot te zijn. Sexuele gedachten 
enn nachtelijke emissies leiden hem nog steeds af en geven hem nauwelijks het 
gevoell  controle te hebben.71 

Zoalss Balthasar reeds aankondigde met zijn notie van "de aporetiek van 

dee geestelijke zintuigen" wordt Augustinus, doorheen zijn pogingen om 

aann de verleidingen ervan te ontkomen, teruggeslingerd in de wereld van 

dee zintuigen. Een eenvoudige vlucht uit de greep van het zintuigelijke is 

niett mogelijk, en wellicht ook niet aan de orde. Pranger laat zien dat het 

bijj  Augustinus in feite niet gaat om een wending naar de geestelijke zin-

tuiglijkheidd als naar "een dunnere, vergeestelijkte en ontlichaamde dupli-

catiee van de eigenlijke zintuigen," maar om een beweging van recycling. 

Dee geestelijke zintuigen - voor zover er bij deze zintuigen al sprake is 

vann het geestelijke - beschrijven volgens Pranger niet zozeer een conver-

sie,, eens en voor altijd, alswel een terugkeer, in een fractie van een se-

conde,, een augustijnse ictus cordis (cf. Confessiones, IX , 10, 24), naar "de 

werkelijkee klank, aanblik, geur, aanraking en smaak van het paradijs" die 

doorr de temporaüsering (distentw) van het zich herinneren en het ver-

711 M. Burcht Pranger, "Come to your Senses: Augustine's Conversion," nog in druk te 
verschijnenn voordracht voor de ASCA-conferenne "Come to your Senses" (Amsterdam, 
1999).. Tot deze passages van Augustinus behoren ook die over muziek, welke ik aan het 
beginn van hoofdstuk II-5 heb gebruikt om de aporetiek van de muzikaal-religieuze 
ervaringg te tonen. Ook toen is duidelijk geworden dat de inkeer, door Augustinus 
voorgesteldd in De musica, van het luisteren als een afwending van het lichamelijk-
zintuiglijkee en opening van het spirituele oor, geen eenvoudig beslisbare zaak is, en al 
helemaall  geen zaak van eens-en-voor-aldjd. Dit inzicht zal hieronder opnieuw mijn denken 
oriënteren. . 
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wachtenn heen breekt. De conversie is, zo stelt Pranger, een schomme-
lingg "tussen opstaan en niet vallen" (cf. Confessiones, X, 35, 57), die zich 
niett laat beschrijven als een moment in een lineair narratief, maar die 
vraagtt om "een vertikale poëtica," een poëtica die toegang geeft tot de 
doorbraakk van het nu als "de onneembare flits van de eeuwigheid" waar 
dee pen van de heilige steeds te traag voor is.72 Zoals ik hieronder zal la-
tenn zien, biedt deze herinterpretatie van de conversie en van de notie 
vann de geestelijke zintuigen een aanknopingspunt voor de beweging van 
terugkeerr die Messiaen beschrijft als een "doorbraak naar gene zijde." 
Hett gaat bij Messiaen om een doorbraak die reeds, altijd reeds, heeft 
plaatsgevonden,, en niettemin een unieke doorbraak is, "naar gene zijde." 

Hett ontwaken van de geestelijke zintuigen is in de theologische tra-
ditiee steeds gebonden aan een aantal voorwaarden. In de woorden van 
Jann van Ruusbroec zijn dit "allereerst het licht van de genade; ten tweede 
dee vrije wilsakt die zich wendt tot God; en ten derde een geweten dat 

722 Pranger, "Come to your Senses: Augustine's Conversion." Cf. ibid., "Time and Narrative 
inn Augustine's Confessions" in The journal of Religion, vol. 91 (July 2001). Pranger maakt in dit 
laatstee artikel op aansprekende wijze duidelijk langs welke weg, uitgaande van boek XI van 
dee Confessiones, de narratieve temporaliteit van de belijdenisoperatie kan worden samenge-
dachtt met Augustinus' bevinding dat de tijd, vanwege zijn afhankelijkheid van een efemeer 
nu-momentt {punctum), "neigt naar niet-zijn" (Conf, XI , 14, 17). Pranger betoogt dat de tijd 
niett zozeer gedacht moet worden als het reikhalzen of de uitgestrektheid van de geest 
{distentio{distentio animi) alswel als een effect van de aandacht {attentio of intentio). Deze zou door haar 
zondigheidd geneigd zijn tot "wegglijden [slippage]" - voorbeelden hiervan worden door 
Augustinuss zelf gegeven in Conf., X, 35, 57 - en daarmee een schommeling in gang te zet-
tenn tussen een verlegen "snel weer opstaan [cito surgere]" en een devoot "niet vallen [non 
cadere]."cadere]." De synthese van de tijd als een lineair continuüm van verleden, heden en toekomst 
(waarr het narratief van de belijdenis in is ingeschreven) wordt dan ook, aldus stelt Pranger, 
niett voor niets met regelmaat onderbroken door tekenen van afwezigheid: "het zwarte gat 
inn zijn herinnerende geest, in zijn gebed, in zijn denken en in zijn narratief." De attentio 
speeltt in dezen de rol van het stokje van de dirigent dat, tussen op- en neerslag, een vrijwel 
onbepaalbaar,, en breekbaar, moment creëert waarin een simultaneïteit van stemmen (mo-
gelijkk te begrijpen als verwijzing naar Thomas' voorstelling van de eeuwigheid als simulta-
neïteit)) samengaat met de lineaire continuïteit van een melodie. Pranger biedt met deze ge-
dachtee onder meer de mogelijkheid om de breuk die in Lyotards analyse van de Confessiones 
ontstaatt tussen affectio van de anima (bij Pranger aanwezig in de afleidende aantrekkelijkheid 
vann het zinnelijke) en de aistbesis van de animus, te overbruggen. Cf. hoofdstuk II-8.2. 
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zichh zuivert van iedere doodzonde."73 Deze drie voorwaarden hangen 

tenn nauwste samen: slechts een van zonden gezuiverd mens kan zich 

zonderr voorbehoud wenden tot God, en door de genade van het geloof 

Hemm kennen. Het geloof is in dezen steeds de voorwaarde voor het ont-

wakenn van de geestelijke zintuigen waarmee God kan worden gekend. 

Slechtss in het geloof kan er worden gesproken van "de ogen van het ge-

loof."744 Voor het ontvangen van het geloof uit de waarneming van het 

fenomeenn als wonder, dat wil zeggen, in termen van Marion, als een ab-

solutee (zelf-)gave van het fenomeen, is reeds de gave van het geloof no-

dig.. Hoewel Balthasar aan deze omkering van de voorwaardelijkheid be-

trekkelijkk weinig aandacht geeft, is het een probleem dat reeds in het 

Nieuwee Testament wordt aangekaart. Een passage die in verband met 

dezee omkering wel wordt geciteerd, is die over het ongelovige Nazareth 

uitt Mc 6, 1-6. Jezus gaat met zijn discipelen naar zijn geboortestad en 

onderrichtt daar in de synagoge. De talrijke toehoorders staan verbaasd 

enn vragen zich af: 

Iss dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en 
Jozeff  en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En zij na-
menn er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: Een profeet wordt overal ge-
ëerdd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring. Hij 
konkon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die 
Hijj  de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof.75 

Zonderr geloof, zo leert ons deze passage, geen wonderen. Voor het 

standpuntt van Balthasar, die stelt dat het geloof afkomstig is uit het ob-

ject,, betekent dit dat de christelijke verhouding tot de zintuiglijkheid, dat 

will  zeggen, tot de Incarnatie, in een aporie geraakt. Immers, hoe zou het 

gelooff  kunnen worden bereikt, indien dit afkomstig is uit een object dat 

alss geloof schenkend fenomeen (i.e. als wonder) tegelijk het geloof voor-

onderstelt}onderstelt} "Al s gij geen wondertekenen ziet, zei Jezus tot hem, dan ge-

looftt gij niet" (Joh 4, 48; cf. 11, 40). Ook bij Marion blijf t het onduidelijk 

733 Geciteerd in Canévet, "Sens spirituel," 613. 
744 Cf. Balthasar, Herrüchkeit, I, 22-23 en 26. 
755 Cursivering toegevoegd. 
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hoee het mogelijk is om als adonné gehoor te geven, aldaar in het kader 
vann de respons en de responsabiliteit, aan het appèl van het verzadigd 
fenomeen,, wanneer dit appèl zich pas in de respons (het zich-geven van 
hett Ik als adonnê) fenomenaliseert. "Het appèl," zo stelt hij, "blijf t als zo-
danigg altijd ongehoord en onzichtbaar"; het fenomenaliseert zich slechts 
inn de respons.76 "De respons volgt op (doet echoën, verwijst, correspon-
deert),, maar maakt toch, voor het Ik dat adonné geworden is, de eerste 
klankk van het appèl hoorbaar, bevrijdt het uit de oorspronkelijke stilte 
enn levert het uit aan de openlijke fenomenaliteit."77 Uit de respons, zo 
zegtt Marion herhaaldelijk, kan worden opgemaakt dat er een appèl van-
uitt het verzadigd fenomeen is geweest. Dit veronderstelt evenwel een 
bijzonderr waarnemend vermogen, dat de (zelf-)gave van het fenomeen 
reedss gewaar is geworden. Marion lijk t op dit punt impliciet te specule-
renn op een geestelijk zintuig dat het appèl (hij citeert Claudel, "de trom-
pettenn zonder klank die iedereen hoort") reeds waarneemt.78 Dit zintuig 
verondersteltt echter een ontvankelijkheid (Marion spreekt in deze feno-
menologiee niet over geloof), die het Ik nu juist geacht wordt te ontvan-
genn uit handen van het zich-gevende fenomeen (in het bijzonder het fe-
nomeenn van de Openbaring). Het goddelijke waarnemen, zoals het ho-
renn van de trompetten of engelenkoren, verkeert, in derridiaanse termen 
uitgedrukt,, in een double bind. 

Watt is nu de rol van het geloof wanneer het gaat om de ervaring van 
kunst,, en muziek in het bijzonder? Messiaen geeft aan dat de ervaring 
vann éblouissement leidt tot het geloof, waarbij hij de verschijning van dit 
gelooff  ziet als een teken van doorbraak. Nu is de ervaring van een 
kunstwerkk omgeven met momenten van geloof, die op verschillende ni-
veau'ss in elkaar grijpen. Naast het basale "natuurlijk geloof van de rede" 
enn het perceptuele geloof (Merleau-Ponty's foi perceptive) dat bij iedere 
waarnemingg in het spel is, veronderstelt de ervaring van kunst als kunst 
eenn ontvankelijkheid voor geloof, voor het zich laten aanmeten van ge-
looff  (make-beliej) ̂ en voor een opschorting van skepsis en ongeloof. In 

766 Marion, Etant donné, 396. 
777 Ibid., 397. 
788 Ibid., 413. 
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dezee opschorting is het allereerst zaak dat de luisteraar (lezer, toe-
schouwer,, etc.) het materiaal dat hem wordt aangeboden, aanvaardt als 
ietss wat het niet is. Frank Ankersmit noemt in dit verband het voorbeeld 
vann de schilderkunst: wanneer de kijker niet van zins is de chaos van 
verfvlekkenn te aanvaarden als een landschap, kan er van een schilderij 
geenn sprake zijn. Er moet een bereidheid zijn om tijdelijk af te zien van 
hett ontologische verschil tussen werkelijkheid en representatie.79 Samuel 
Coleridgee spreekt over een "willing suspension of disbelief" over het vrijwilli g 
opschortenn van het ongeloof dat het aangeboden materiaal iets anders is 
(eenn landschap) dan het is (vlekken).80 Bij Messiaen gaat het in dit 
verbandd om de bereidheid de aangeboden klanken {son-couleur) te 
aanvaardenn als deel van een kunstwerk, zoals het glas in een glas-in-
loodraamm meer is dan louter glas.81 Vervolgens zou het gaan om de 
bereidheidd om het effect van innerlijke overweldiging en verblinding 
(êblouissement),(êblouissement), te aanvaarden als een religieuze doorbraak (percée). Er is 
mett andere woorden een bijzondere aaneenschakeling van gebeurtenis-
senn in het spel: het materiaal (de akkoorden, kleuren, verblinding) wordt 
inn (en door) de suspension een fictie die als kunst geloofd wordt {make-
believe,believe, esthetisch geloof in muziek). En deze fictie wordt vervolgens 
geïnterpreteerdd als een religieus feit (religieus geloof in muziek) dat -
alleenn al door zijn totaliserende aard - de eerdere suspension en belief'uit-
wist.82 2 

799 Frank R. Ankersmit, De macht van representatie: Exploraties II:  cultuurfilosofie en esthetica 
(Kampenn - Kapellen: Kok Agora/Pelckmans, 1996), 23. 
800 Samuel Taylor Coleridge, "Biographia Literaria," in The Norton Anthology of English 
Literature,Literature, Fifth Edition (New York - London: Norton, 1986), 397-98. Deze "suspension" 
noemtt hij even later "poeticfaith." 
811 Cf. Leonard Meyer's inventarisatie van wat hij noemt de "preparatory W waarmee de 
luisteraarr een muzikaal kunstwerk benadert, waartoe hij onder meer een "aesthetic belief 
rekent.. Leonard B. Meyer, Emotion and Meaning in Music (Chicago - London: The University 
off  Chicago Press, 1961), 73ff. Cf. Thomas Clifton, Music as Heard: A Study in Applied 
PhenomenologyPhenomenology (New Haven - London: Yale University Press, 1983), 273-76. 
822 Cf. de volgorde die Messiaen beschrijft in Conférence de Notre-Dame, 14: eerst kunst, dan 
verblinding,, dan religieus geloof. Deze cascade van geloofsmomenten maakt het overigens 
begrijpelijkk waarom Plato bedenkingen zou hebben gehad bij het realiteitsgehalte van de 
resulterendee ervaring. 
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Mett het goddelijke luisteren van de geestelijke 2intuigen lijk t dit alles 

weinigg te maken te hebben. Het gaat bij deze vormen van geloof immers 

omm make-believe en, op zijn best, een esthetische representatie van religi-

euss geloof. Waar Messiaen op doelt is niet een representatie van geloof, 

maarr een onmiddellijkheid. Niet een onmiddellijkheid in regressieve zin, 

alss een onmiddellijkheid die aan reflectie (aan het zelfbewustzijn van een 

willingwilling suspension) vooraf gaat, maar om een onmiddellijkheid na of door-

heenn de (zelf-)reflectiviteit van de bewuste waarneming. Indien het Dies-

seits,seits, zoals eerder het geval leek, kan worden beschreven als een toestand 

vann reflectie (idool), gaat het hier niet zozeer om een teruggang, zoals 

bijvoorbeeldd een regressie van het luisteren naar een pre-symbolische 

heelheid,, maar om een doorbraak doorheen de reflectie, naar wat 

Kierkegaardd mogelijk zou beschrijven als een "tweede onmiddellijkheid" 

off  een "onmiddellijkheid na reflectie."83 Kierkegaard zelf spreekt in ver-

833 Messiaen spreekt zoals gezien over transgressie, niet over regressie. Zijn verwijzing naar 
synesthesiee kan een regressieve interpretatie bemoedigen. Zoals blijkt uit neuro-
psychologischh onderzoek is synesthesie een veel voorkomend verschijnsel bij neonaten en 
kinderenn tot vier jaar. Synesthetische ervaringen op latere leeftijd worden wel verklaard als 
hetzijj  herinneringen aan vroeg opgedane synesthetische percepties, dan wel als effecten 
vann een onvolkomen ontwikkeling en differentiatie van de cognitie. Het verschil tussen de 
transcendentee synesthesie waar Messiaen op doelt en deze regressieve synesthesieën wordt 
gemarkeerdd door het geloof (dat een transfiguratie van de cognitie voorziet, niet een 
regressie).. Ik richt mij dan ook op het relevante, theologische vereiste van geloof. Cf. Daphne 
Maurer,, "Neonatal Synaesthesia: Implications for the Processing of Speech and Faces 
[1993],""  in Simon Baron-Cohen and John E. Harrison, Synaesthesia: Classic and Contemporary 
ReadingsReadings (Cambridge [MA] - London: Blackwell, 1997), 224-42. 
Ziee voor Kierkegaards notie van een tweede onmiddellijkheid in (en door) repetitie met 
namee diens Afsluitende uvidenskabelig Ejterskrift, door Howard V. Hong and Edna H. Hong 
vertaaldd als Concluding Unscientific Postscript (Princeton: Princeton University Press, 1992), 
111-17.. Zie In zijn dagboeken (cf. PapirerYll, A 143) spreekt Kierkegaard ook wel over 
eenn "zedelijke onmiddellijkheid." Edward F. Mooney beschrijft de notie van een tweede 
onmiddellijkheidd als volgt: "Kierkegaard betoogt dat onze aanvankelijke, pre-morele en 
pre-religieuzee verbinding met de wereld en anderen tekort schiet, een eerste of esthetische 
onmiddellijkheidd [is], [die] onvermijdelijk uitmondt in 'verveling en nihilisme.' Met de 
uitreikingg van de wereld in repetitie, ontvangen wij een 'tweede onmiddellijkheid,' een vita-
lee verbinding waardoor dingen en personen er toe doen, een verbinding die meer adequaat 
iss voor onze menselijk en geestelijke behoeften." Mooney, "Repetition: Getting the World 
back,""  in Alastair Hannay en Gordon D. Marino (eds.), The Cambridge Companion to Kierke-
gaardgaard (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 293. Kierkegaard verbindt deze 
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bandd hiermee in termen van een "oneindig kwalitatief verschil" dat niet 
(dialectischh of anderszins) overbrugd kan worden. Het gaat om een 
sprong,, een "sprong van het geloof," of - in meervoudige zin - om een 
sprongg van het oor in de "oor-sprong" van het luisteren.84 Het gaat vol-
genss Kierkegaard in de verhouding tot muziek niet om esthetische ge-
nieting,, maar (en ook tussen deze beide postuleert hij een breuk) om een 
zekerr handelen: 

tweedee onmiddellijkheid niet alleen met zijn bijzondere opvatting van herhaling, maar ook 
mett de figuur van het geloof. De beweging waarin de wereld opnieuw in onmiddellijkheid 
wordtt ontvangen (maar nu zonder de ironie van het esthetische) herkent hij met name in 
dee lotgevallen van Job, die in (en door) het geloof zijn verloren leven terug ontvangt - en 
zelfss meer dan eens. De öguren van herhaling, geloof en onmiddellijkheid convergeren 
hierr tot de "paradox" en de "beweging krachtens het absurde" die het religieuze bij Kierke-
gaardd kenmerken. Zie Kierkegaard, Frygt og beevenj' Gjentagelsen, door Howard V. Hong en 
Ednaa H. Hong vertaald als Fear and Trembling/Repetition (Princeton: Princeton University 
Press,, 1983), 212. 
844 Zie Kierkegaard, Fear and Trembling/Repetition, 42ff. Het "geloof of de "onmiddellijkheid 
naa reflectie" die hiermee zou worden bereikt (of herwonnen) zou volgens Bauerschmidt 
ookk het doel zijn van de theologie van Hans Urs von Balthasar. Cf. Bauerschmidt, "The 
theologicall  Sublime," 207. Het idee van een "oor-sprong" ondeen ik aan Wim R. 
Scholtens,, 'Kijk, hier barst de taal...': Mystiek bij Kierkegaard (Kampen - Averbode: Kok/-
Altiora,, 1991), 63. De filosofische of theologische bepaling, indien mogelijk, van het idee 
vann een "oor-sprong" van het luisteren (met al zijn heideggeriaanse resonanties en extasen) 
laatt ik hier terzijde. Een reflectie over dit onderwerp zou een nieuw boek vergen; ik bedoel 
hierr slechts te wijzen op een mogelijkheid'voor het denken over de messiaense "doorbraak." 
Overigenss wijs ik erop, dat de sprong van het geloof die ik hier thematiseer, sterke over-
eenkomstenn heeft met het geloof (een fideïstisch Glauben) dat onder anderen Tieck van de 
luisteraarr verlangde. Deze overeenkomst interpreteer ik als een bevestiging van mijn 
bevindingg dat orthodoxie en Kunstreligion structureel in elkaar verwikkeld zijn, en, zoals 
hier,, vaak niet van elkaar kunnen worden onderscheiden. Zie wat de romantische eis van 
gelooff  in muziek betreft Seidel, "Absolute Musik und Kunstreligion um 1800," 105, 111. 
Tieck,, in Wackenroder, Werke und Briefe, 349. Ook Hoffmann lijkt , zoals Seidel daar 
beweert,, van de luisteraar geloof te verlangen, echter bij mijn weten nergens zo expliciet 
alss Tieck. Het geloof lijk t bij hem niet zozeer een voorwaarde voor de beluistering van 
muziekk als een resultaat, zoals diverse extatische passages uit "Beethovens Instrumentalmu-
sik""  laten zien. Het geloof uit zich daar bij de luisteraar als een "oneindig verlangen \Sehn-
suncbt\suncbt\nn dat hem of haar gebonden houdt in een fiduciaire verhouding tot wat tot op zekere 
hoogtee geloofd wordt musïcosacraal te zijn. Zie E.T.A. Hoffmann, "Beethovens Instru-
mentalmusik,""  in ibid., Fantasie- undNachtstücke (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft,, 1966), 43. 
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[...]]  Voor religieuze mededelingen geldt dat ze waar moeten zijn. Waarom? 
Omdatt religiositeit de mens dwingt de weg van het handelen in te slaan, er in 
overeenstemmingg mee te handelen en die weg onderscheidt het religieuze van 
hett esthetische. Het esthetische leidt ons ins Blaue hinein, komt als een niezen 
enn gaat als een niezen. Het esthetische is het moment en is in het moment; 
mett betrekking tot het religieuze is nu juist het volgende moment het beslis-
sende,, want dan moet ik tot handelen overgaan en als ik niet oppas heb ik dat 
momentt in de kerk of onder het zingen bijna omgezet in een esthetisch genot. 
Daaromm is het zo belangrijk dat alles wat er in de kerk gezegd of gezongen 
wordtt waar is, niet dat het mooi, heerlijk, meeslepend, enzovoort is, niet dat 
ikk begin te huilen terwijl mijn hart heftig bonst, nee, fundamenteel is de relatie 
tussenn mijn ik en mijn handelen.85 

Stell  dat dit handelen het 'springen' zou zijn dat bij Kierkegaard het ge-

looff  kenmerkt.86 Hoe zou deze 'sprong,' deze overgang naar een nieuw 

luisterenn in goddelijke onmiddellijkheid, kunnen worden volbracht? Bij 

Messiaenn lijk t deze taak, deze "oor-sprong" van het geloof in muziek, 

onmogelijk.. Want was voor een dergelijke beweging, voor een "door-

braakk naar gene zijde," niet het geloof de conditio sine qua non - het geloof 

datt echter tegelijk de vrucht en de markering was van diezelfde door-

braak?? De aporetiek van de "doorbraak" en van de transfiguratie van het 

oorr lijken te wijzen op een paradoxale verdubbeling in het luisteren, een 

doubledouble entendre. Di t dubbele luisteren is van bijzondere betekenis voor het 

denkenn over de christelijkheid van het luisteren bij Messiaen. De "besnij-

deniss van het oor" leek te kunnen worden beschreven als een enkelvou-

digee passage naar een "gene zijde" van het luisteren, als respons op de 

855 Kierkegaard, Dagboeken, 292, Zie voor wat betreft de breuk tussen reflectie en handelen, 
ibid.,, 192: "Niets is onmogelijker en meer met zichzelf in tegenspraak dan handelen [...] 
vanuitt de reflectie. Wie zegt dat hij dit gedaan heeft, verraadt óf zichzelf öf dat hij geen 
reflectiee heeft [...] óf hij weet niet wat handelen is." 
866 Het is niet duidelijk of Kierkegaard in het gegeven citaat het handelen mede begrijpt in 
dee zin van het "krachtens het absurde" dat tot het geloof behoort. Zoals blijkt uit het 
betoogg van Fear and Trembling zijn het allergewoonste, minst opmerkelijke gedrag enerzijds 
enn de geleefde werkelijkheid van het geloof (cf. de 'ridder van het geloof) anderzijds, vaak 
niett van elkaar te onderscheiden. Ik neem dan ook de vrijheid om bij mijn interpretatie van 
hett citaat de beslissing (zo die al mogelijk zou zijn) tussen beide werkelijkheden en modali-
teitenn van handelen in het midden te laten. 
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constituerendee aanraking door deze alteriteit. Bij Messiaen is er daaren-
tegenn tegelijkertijd sprake van het reeds gepasseerd-zijn van de grens en 
hett nog staan voor de grens. Van inwijding (besnijdenis, doop) en van 
bevestigingg van vervreemding. Of, in meer algemene theologische ter-
men:: van het verkeren in het geloof (orthodoxie) en er buiten (heterodo-
xie). . 

EblouissementEblouissement toont hier twee gezichten. Het markeert enerzijds onze 
ontmoetingg met (en ons verwijlen bij) het goddelijke in het eeuwige le-
ven;; anderzijds markeert het onze verwijdering van (en breuk met) het 
goddelijke,, in de duizeling van onze zondigheid. Zoals eerder opgemerkt 
verwijstt de term etymologisch niet alleen naar overweldiging en verblin-
ding,, maar ook naar zwakte, tekort, vertroebeling, en bovendien naar 
misleidingmisleiding en vergissing*1 Deze dubbele structuur van eblouissement brengt 
eenn subtiele aporetiek aan het licht in de figuur van de doorbraak (percéè). 
Dezee is niet, als zodanig, zuiver denkbaar, maar is altijd reeds in-
geschrevenn in de sluiting {cloture) van het kader (i.e. het 'gevallen' subject 
mett zijn lichamelijke zintuigen). Opening en sluiting - verblinding in beide 
betekenissenn - worden in een en dezelfde beweging gegeven. Een zuive-
re,, sluitende bepaling (i.e. lokalisatie, definitie) van de grens tussen door-
braakk en idolatrie is noch op voorhand, noch op het moment zelf noch 
inn een interpretatie achteraf, mogelijk. Messiaens notie van een "door-
braak""  laat zich niet anders denken dan binnen de aporetische logica van 
dee herhaling, binnen de double bind van lichamelijke geestelijkheid of 
geestelijkee lichamelijkheid, die reeds de doorbraak heeft voltrokken die zij 
opp het punt staat te volbrengen. Het horen van de "eeuwige muziek van 
kleuren""  aan gene zijde is, zoals gezien, een herhaling van het horen van 
dee muziek die klinkt aan deze zijde. De herhaling, begrepen binnen de 
logicaa van de iterabiliteit, maakt het venster (de figuur of Gestalt) moge-
lij kk dat uitzicht geeft op het gans andere, maar maakt tezelfder tijd ook 

877 De relatie tussen duizeling en zondigheid reeds uitgewerkt door Kierkegaard. Cf. 
Scholtens,, 'Kijk, hier barst de taal...,' 53. Overigens noemt Marion het flauwvallen als een 
vann de vormen van weerstand of (wils-)zwakte van de zijde van het subject bij confrontatie 
mett het verzadigd fenomeen volgens de kwaliteit, zijnde het idool. Cf. ibid., Etant donné, 
432.. Voor de dubbelzinnige etymologie van de term eblouissementverwijs ik naar hoofdstuk 
I-2.3.C. . 
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dee ontkenning mogelijk van de "doorbraak naar gene zijde." De positie 
vann Messiaens muziek is wat dit betreft vergelijkbaar met de ornamenten 
(parergd)(parergd) die een schilderij - de onthulling van het zichtbare - traditioneel 
omlijsten.. Zoals Derrida in zijn befaamde analyse van de lijst en haar 
versieringenn laat zien, gaat het bij het ornament - of arabesk: een pejora-
tieff  dat de kantiaanse verachting voor (geïmproviseerde en/of teksdoze) 
muziekk bij uitstek samenvat - niet om loutere dienstbaarheid aan de ont-
hulling,, maar om een constituerende ingreep in die onthulling, een conta-
minatie,, die dit spektakel zowel mogelijk maakt als demarkeert, ontei-
gent,, uitlevert aan de idolatrie van het andere, het heterodoxe en onzui-
veree (zoals, bij Kant, alles wat niet tot de zuivere esthetische ervaring be-
hoort).888 Messiaens muziek is noch de dienstige kadrering van een zuivere 
"doorbraak,""  noch een louter idolische versperring van een religieuze 
doorgang,, maar wijst erop dat deze "twee schijnbaar contradictoire ges-
tes,, systematisch onafscheidelijk, de gestes zelf zijn van datgene wat zich 
hierr deconstrueert."89 

888 Kant, Kritik der Urteihkrafi, 70. Jacques Derrida, La vérité enpeinture (Paris: Flammarion, 
1978),, 111. 
899 Derrida, 1M vérité en peinture, 85. Cursief in origineel. 
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Dee opzet van deze studie is geweest om te demonstreren dat Messiaens 
paradoxalee notie van een "doorbraak naar gene zijde" in zijn muziek de 
wegg vrijmaakt voor een geheel nieuwe interpretatie van de christelijkheid 
vann zijn muziek. Deze wordt niet, zoals bij de bestaande theologische of 
musicologischee interpretaties, georiënteerd door een keuze tussen een 
vermeendee religieuze 'inhoud' en een vermeende muzikale 'structuur,' 
maarr neemt de paradoxaliteit van Messiaens notie als een indicatie voor 
eenn meer complexe verhouding tussen christelijkheid en (Messiaens) 
muziek. . 

Dee notie van een "doorbraak" in muziek vraagt, zo heb ik betoogd, 
omm het samendenken van openbaring en constructie, van singulariteit en 
repetitie,, van "doorbraak" en afgescheidenheid. Zij vraagt om een inter-
disciplinairee reflectie over de onderscheidende noties van de theologie 
enn de musicologie. Messiaens muziek kan niet, zoals een aantal bespro-
kenn auteurs voorstellen, worden beschreven als een orthodoxe represen-
tatiee van het katholieke geloof in het medium van de muziek. Zij is veel-
eerr een musicosacraal of sacromuzikaal 'evenement,' dat als zodanig, 
zonderr formeel te stabiliseren onderscheid, een religieus en irreligieus 
muzikaal,, of niet-zo-muzikaal, fenomeen is. Het 'schandaal' {skandalori) 
vann deze verstrengeling van het sacrale en het kunstmatige (heidense, 
'demonische,'' theatrale, etc.) brengt Messiaens muziek dichter bij de 
aporetiekk van de muzikale ervaring zoals beschreven door Augustinus, 
dann bij het representatieve funktionalisme van Thomas van Aquino, met 
wiee Messiaen vaak, op eigen aangeven, wordt geassocieerd. 

Messiaenss positie ten opzichte van het geloof is er dan ook niet een-
voudigg één van ofwel een 'binnen' (orthodoxie, doorbraak) ofwel een 
'buiten'' (heterodoxie, idolatrie), maar is er één die verkeert tussen ortho-
doxiee en heterodoxie. De mogelijkheid van doorbraak (die ik steeds heb 
trachtenn te bewaren) en de mogelijkheid van idolatrie (waar ik mij, in te-
genstellingg tot de theologische receptie van Messiaen steeds rekenschap 
vann heb willen geven), zijn niet van elkaar los te denken. Geen 'wonder-
baarlijke'' doorbraak zonder de mogelijkheid van 'demonische' verdubbe-
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lingen.. Geen musica sacra zonder het gevaar van een idolatrische muziek-
religiee - ook al gaat het bij Messiaen niet om een Kunstreligion in histori-
sche,, negentiende-eeuwse zin. Zelfs indien muziek vanwege haar 'on-
middellijkheid'' het dichtst bij religie zou staan van alle kunsten, en daar-
doorr een geprivilegieerde toegang zou vormen tot het mysterie, vormt 
zijj  onvermijdelijk dubbelgangers van deze toegang. Muziek is, zoals 
Augustinuss reeds aangaf, 'onmisbaar maar gevaarlijk,' en Messiaen geeft 
onss opnieuw, ondanks (en in zekere zin juist door) zijn insistentie op or-
thodoxie,, te denken over deze aporetiek van de religieuze muziek. 

Dee paradoxale en theologisch riskante figuur van een "doorbraak naar 
genee zijde" in muziek is geen uitzonderlijke suggestie van een al te vaste 
enn opgetogen gelovige, maar een figuur die wijst op de de-limitaties (of 
de-marcaties)) van de grenzen tussen religie en muziek (i.e. openbaring 
enn constructie, singulariteit en repetitie, etc). Messiaens werk geeft te 
denkenn over de historische en theologisch-esthetische constructies, de 
re-- en deconstructies, van de religieuze, christelijke muziek en haar legiti-
meringen.. Het gezochte antwoord op de vraag naar het specifiek christe-
lijk ee in Messiaens muziek kan dan ook niet eenvoudig worden beant-
woordd met een stellende bepaling van dit fenomeen ("deze éblouissement is 
openbaring,, die andere niet*), maar vraagt om een voortdurende reflectie 
overr de theologische en musicologische denkfiguren die voor een derge-
lijk ee bepaling worden ingezet. Alvorens op de disciplinaire consequen-
tiess van dit onderzoek terug te komen, zal ik hieronder eerst in het kort 
hett traject weergeven dat tot de bovenstaande bevindingen heeft geleid. 

Recapitulatie Recapitulatie 

Deell  I ving aan met een inventarisatie van Messiaens religieus-muzikale 
programma.. Daarbij viel op dat Messiaen zich laat voorstaan op een or-
thodox,, onwankelbaar en nadrukkelijk door de hoop getekend geloof, 
datt steeds georiënteerd is geweest op de Openbaringen van Johannes. 
Zijnn liefde voor sprookjes en het surreële heeft hem naar eigen zeggen 
ingeleidd in de werkelijkheid van het katholicisme, maar hij weert zich an-
derzijdss tegen irrationaliteit en subjectiviteit, zoals bijvoorbeeld gevon-
denn in de mystiek. Hij zegt "eenvoudigweg thomist" te zijn, en geeft er 
blijkk van zich in de vorming en uitdrukking van zijn geloof sterk te heb-
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benn laten beïnvloeden door de theologie, met name die van Thomas van 
Aquino,, en later ook Hans Urs von Balthasar. Het is verder gebleken dat 
uitsprakenn over de schaduwzijden van het geloof en het geloofsleven bij 
Messiaenn nauwelijks zijn te vinden. Bij uitzondering sprak hij over de 
moeilijkheidd om "zich steeds weer tot [de heerlijkheid van God] te beke-
ren,""  wat een opmerkelijk ander beeld van zijn geloofsleven geeft dan 
zijnn alsmaar herhaalde kreet dat hij "gelovig geboren" zou zijn. Deze 
(mede)) door Messiaen gesignaleerde moeilijkheid van de bekering heb ik 
inn latere hoofdstukken aangegrepen om de schaduwzijden (i.e. de apore-
tiek)) van zijn theologia gloria nader te analyseren - aldaar aan de hand van 
dee voorgegeven muzikale ervaring van de heerlijkheid van God. 

Hoofdstukk 2 werd georiënteerd door de vraag welke wegen Messiaen 
opp theoretisch niveau zag om de beschreven inhoud van zijn geloof uit 
tee drukken in muziek. Daarbij kwam allereerst de vraag naar voren of 
Messiaenn zich heeft laten inspireren door de romantici, die onder de vlag 
vann een Kunstreligion reeds hebben getracht om muziek en religie met el-
kaarr te verbinden (en zelfs, tot op zekere hoogte, religie te vervangen 
doorr muziek). Messiaen wees het idee van een absolute of "pure" mu-
ziekk - die destijds als voorwaarde gold voor een dergelijke kunstreligie -
vann de hand. Volgens hem is muziek een onlosmakelijk deel van de kos-
mos,, en daardoor altijd verbonden met hetgeen buiten haar ligt. Hij wil-
dee evenwel niet over zijn muziek spreken in termen van programmati-
schee muziek. De verhouding tussen muziek en religie kan er volgens 
hemm nooit een zijn van vorm en inhoud, omdat het object van de religie 
zichh niet laat reduceren tot een inhoudelijk 'programma.' De conclusie is 
echterr niet dat volgens Messiaen een religieuze muziek onmogelijk is. 
Hijj  wijst op het onderschatte belang van schoonheid, en verkiest, blij -
kenss zijn uidatingen, met name drie wegen om het schijnbaar onmogelij-
kee gedaan te krijgen. Ten eerste het negatieve karakter van de kunst, die 
alss deel van de schepping boven zich uit zou wijzen naar haar Schepper; 
tenn tweede het wonderbaarlijke, dat een analogische uitdrukking zou zijn 
vann het hemelse; en ten slotte een synesthetische "verblinding" die de 
luisteraarr onmiddellijk zou vervoeren naar "gene zijde." Deze laatste, 
verregaandee mogelijkheid plaatst Messiaen boven alle andere, en vormt 
wellichtt het meest opmerkelijke onderdeel van zijn muziektheologische 
denken.. Hij wijst overigens niet alleen op de mogelijkheid, maar refe-
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reertt bovendien aan vijf passages uit zijn muzikale oeuvre waar de "ver-
blinding""  zou kunnen worden ervaren. 

Dezee passages heb ik in hoofdstuk 3 nader geanalyseerd. Met enige 
methodologischee reserve heb ik mij bij deze preliminaire analyses be-
diendd van de muziekanalytische methoden die in de literatuur over Mes-
siaenn gangbaar zijn. Ze richtten zich op een analyse van de noten en 
hieldenn zich, zoals het de muziekwetenschap betaamt, verre van een in-
houdelijkk engagement met Messiaens (muzikaal-)religieuze ideeën. Deze 
houdingg leidde tot het inzicht in de mogelijke herleidbaarheid van Mes-
siaenss getuigenis tot de categorieën, regels en wetten van kunst. Mes-
siaenn zou volgens deze analyses in religieuze termen spreken over wat in 
feitee een esthetische ervaring is, of althans een ervaring die herleidbaar is 
tott de compositorisch-technische kwaliteiten en effecten van zijn werk. 
Voorr deze reductie wordt echter wel een prijs betaald: het sluit het religi-
euzee en theologische perspectief op Messiaens werk volledig af, en laat 
daarmeee niet alleen de kans liggen om inzicht te krijgen in de unieke mo-
gelijkheidd waarvan hij getuigt, maar dreigt bovendien, ook in historische 
zin,, alle religieuze muziek qua religieuze muziek aan het denken te ont-
trekkenn of hooguit oneigenlijk denkbaar te maken. Omdat deze reductie 
hett conflict tussen religie en kunst dus slechts intensiveert, in plaats van 
tee verhelderen op welke wijze zij zich hier tot elkaar verhouden (laat 
staann te verhelderen hoe het denkbaar is dat er, zoals Messiaen beweert, 
nochnoch sacrale muziek bestaat noch profane muziek), heb ik in Deel II een 
onderzoekk geëntameerd naar de strategieën waarmee het conflict tussen 
religiee en muziek kan worden opgelost. 

Deell  II begon, in hoofdstuk 4, met een schematische confrontatie van 
dee twee grootheden die Messiaens getuigenis zo problematisch maken: 
religieuzee "doorbraak" en (artistieke, door mensenhanden gemaakte) 
constructie.. De analyse van de verschillende posities heeft laten zien dat 
dee ogenschijnlijke oppositie tussen constructie en "doorbraak" niet zo li-
neairr is als zij op het eerste oog lijkt . De analyse heeft ondermeer ge-
toondd dat een seculiere conceptie van muziek stuit op de eindigheid van 
hett luisterend subject, dat tot op zekere hoogte terug leidt naar theologi-
schee voorstellingen. Anderzijds heeft zij getoond dat een religieuze con-
ceptiee van muziek op haar beurt stuit op een profanatie van het reli-
gieuzee mysterie in de idolatrie. De grenzen tussen beide 'werkelijkheden' 
zijnn minder eenduidig en scherp dan zij op het eerste gezicht lijken. De 
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intiemee verbinding tussen muziek en religie waarvan Messiaen getuigt, 
leekk niet zonder meer te kunnen worden gedacht als de verbinding van 
eenn seculiere kunstvorm met een religieuze ervaring, en evenmin als ob-
jectt voor een /aw/Z/discipline van twee autonome disciplines, musicologie 
enn theologie (als onderscheiden van een /«/mdiscipline). Het zoeken is 
daarom,, zo concludeerde ik daar, naar argumenten die de door Messiaen 
gesuggereerdee relatie denkbaar maken, zonder terug te vallen op een 
louterr formeel en exterieur onderscheid tussen beide. Het analytische ge-
zichtspuntt van de musicologie stond centraal in hoofdstuk 3; de overige 
vierr hoofdstukken van Deel II stonden in het teken van de verschillende 
theologischee benaderingen (of legitimeringen) van muziek. Met de eer-
derr gesignaleerde moeilijkheid van de bekering in het achterhoofd heb ik 
mijj  allereerst gericht op de muziektheologie van Augustinus. 

Aann het begin van hoofdstuk 5 heb ik de passage uit Augustinus' Con-
fessionesfessiones in herinnering geroepen waarin hij het dilemma schetst van (het 
luisterenn naar) muziek. Dit kon worden samengevat met de woorden 
vann Henri Chadwick dat muziek onmisbaar is, maar gevaarlijk. Muziek 
kann de ziel bewegen tot grote devotie, maar toont zich anderzijds, en 
zoalss ik heb trachten te laten zien tegelijk, een sluwe ver- en misleidster. 
Mett de vraag wat Augustinus hierbij onder muziek verstaat, heb ik mij 
vervolgenss tot De musica gewend. Daarbij kwam een verschuiving naar 
vorenn van het beeld van muziek, dat in het eerste boek nog door de neo-
platoonsee notie van het getal wordt geregeerd - en door Augustinus in 
verbandd wordt gebracht met een soort doorbraak naar gene zijde - naar 
eenn meer specifiek christelijk beeld van muziek. Muziek verliest in dit 
christelijkee beeld grotendeels haar vermogen om het intellect, op neo-
platoonsee wijze (langs de treden van de numerus), naar hoger inzicht te 
leiden.. Augustinus' beschrijving richt zich nu meer op de analogische 
verhoudingenn tussen muziek en haar hemelse archetype, waarbij zij op 
christelijkee wijze als schepping wordt gedacht. De rationaliserende ver-
houdingg van de analogie wordt evenwel geconfronteerd met een andere, 
enn minder beheersbare verhouding met het religieuze, zijnde het licha-
melijk-passionele.. Muziek verhit de ziel, en het is deze opwarming waar 
hett in het laatste boek van De musica, en, volgens Lyotard, ook in de 
Confessiones,Confessiones, voor een belangrijk deel om draait. De tekst van dit laatste 
werkk kenmerkt zich volgens Lyotard door een muzikale structuur, en het 
verraadt,, zoals ik nauwkeuriger laat zien in hoofdstuk 8, een zekere ver-
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strengelingg van het muzikale en het christelijke op een niveau waar geen 
zingevingg of analogische constructie - zoals Henri Davenson voorstelt -
eenn 'correctief kan bieden. Muziek is met andere woorden intiem met 
hett christendom verbonden, en wellicht intiemer dan, gezien de sluipen-
dee idolatrie, theologisch wenselijk zou zijn. 

Hett inzicht in deze schaduwzijde van de verhouding tussen muziek en 
christelijkee religie heb ik vervolgens in hoofdstuk 6 geconfronteerd met 
dee muziektheologie van Hans Urs von Balthasar, wiens werk een belang-
rijkee referentie vormt voor (de receptie van) Messiaen. Balthasar heeft 
getrachtt zich te weren tegen de irrationele trekken van Schopenhauers 
romantischee muziekmetafysica, door nadruk te leggen op de muzikale 
Gestalt.Gestalt. Hij ziet in de melodie, als muzikale Gestalt bij uitstek, een analo-
giee met het goddelijke mysterie. Beide zouden tot het subject onmiddel-
lij kk nabij zijn, en tegelijk veraf; beide raken het subject diep maar blijven 
voorr het begrip ongrijpbaar. Het instrument van de analogie lijk t hier 
andermaall  een uitkomst te bieden voor de theologische legitimering van 
muziek.. De keerzijde van deze strategie is evenwel dat Balthasar de mu-
zikaliteitt van muziek, met name wat betreft haar kenmerkende semanti-
schee instabiliteit, prijsgeeft teneinde muziek tot de orthodoxie te verhef-
fen.. Muziek wordt door hem, in overeenstemming met een lange esthe-
tischee traditie, ondergeschikt gemaakt aan een ander medium, in dit ge-
vall  het woord (en in laatste instantie uiteraard het Woord). Slechts door 
dee analogie tussen muziek en mysterie te onderwerpen aan de doctrine 
vann een incarnatie van de "zin" slaagt hij erin de louter formele analogie 
binnenn het christelijke te halen. De exterieure bepaling van het muzikaal-
christelijkee slaagt er echter niet in om de formele leegte van het 'nabij en 
veraf,'' van de ondedigde muzikale gestalte, los te rukken uit de concurre-
rendee analogie met het lege teken van de absolute muziek, die juist de 
wegg bereidt voor een aanbidding van de kunst. Wat Balthasar met zijn 
analyseanalyse van de muzikale Gestalt heeft getoond is niet alleen het mogelijk 
uitzonderlijkee privilege van muziek ten aanzien van het christelijke, maar 
ook,, en met dezelfde formalisering, het gevaar dat muziek leidt tot een 
kunstreligieuze,, idolatrische aanbidding van zichzelf. De christelijkheid 
vann muziek is, zo moet hieruit worden geconcludeerd, niet los van haar 
idolatriee verkrijgbaar. 

Inn hoofdstuk 7 heb ik gedemonstreerd dat de rationalisering van mu-
ziekk en haar onderschikking aan het woord ook de theologische receptie 
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vann Messiaens muziek heeft bepaald. Dit was met name van belang om 
mijnn alternatieve interpretatie voor te bereiden; de onderstroom van de 
'moeilijkheidd van de bekering' richt zich immers tegen de rationaliseren-
dee hermeneutiek van Messiaens muziek, die het religieuze ervan eerder 
verduistertt dan verheldert. De twee auteurs die ik in dit hoofdstuk heb 
besprokenn zijn bij uitstek exponenten van deze hermeneutiek - een me-
thodee die overigens de muziektheologie in grote lijnen domineert. Zoals 
ikk heb laten zien, treden zowel Michel als Ide het werk van Messiaen 
tegemoett met de kennelijke intentie er de katholieke universaliteit, reso-
nantiess en betekenis van aan het licht te brengen. De strategie van deze 
auteurss is allereerst om in Messiaens muziek de figuur van de verzoening 
tee lezen, die op verschillende niveaus de (al dan niet door Messiaen aan-
gevoerde)) thematiek en muzikale structuur verbindt tot een soort har-
monischee symfonie van historische, geografische en muzikale verschei-
denheden.. De conclusie van met name Michel is dat Messiaen zich 
naadlooss voegt in een traditie van Latijns-katholiek universalisme dat 
allee tegenstellingen overbrugt. Ik heb deze stelling eenvoudig bestreden 
doorr te wijzen op allerhande conflicten en momenten van geweld in 
Messiaenss muziek. Vervolgens pogen deze auteurs te laten zien dat Mes-
siaenss muziek een onbetwistbare bijdrage levert aan deze religieuze tra-
ditiee - niet alleen door de symfonie van het vermeend katholieke "et... 
et""  in de praktijk te brengen, maar vooral ook door zich op het terrein 
vann de theologie te begeven. De muziek van Messiaen is, zo stelt Ide in 
navolgingg van Harry Halbreich, theologie in klank. In mijn analyse heb 
ikk getracht te laten zien dat muziek slechts kan "verhandelen" over theo-
logischee onderwerpen wanneer het muzikale in haar wordt onderdrukt. 
Dee besproken theologische analyses van Messiaens muziek zien slechts 
dee symbolische dimensie ervan, niet de muzikale. 

Inn hoofdstuk 8 heb ik, tot slot van Deel II , mijn kritiek op deze theo-
logischee interpretaties trachten aan te scherpen door te wijzen op een 
bepaaldee onmogelijkheid om, zoals Balthasar, Michel, en Ide lijken te 
willen,, met behulp van taal het religieuze gehalte van muziek veilig te 
stellen.. Leent taal zich überhaupt wel voor het precieseren en stabilise-
renn van verwijzingen naar de referent van de theologie (zijnde, in laatste 
enn hoogste instantie, God)? Aan de hand van het denken van Heidegger, 
Derridaa en Lyotard heb ik laten zien dat deze vraag niet eenvoudig be-
vestigendd kan worden beantwoord. De differentiële analyse van het te-
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kenn wijst erop, dat taal, eerder dan de semantische en referentiële zwakte 
vann muziek te compenseren, %elf\& de greep verkeert van een decon-
structievee beweging die iedere garantie van zin en verwijzing ondermijnt. 
Dee verhouding tussen taal en muziek draait bij Heidegger en Derrida 
om:: in plaats van muziek haar ultieme model te bieden, wordt taal nu 
zelff  beschreven in (quasi-) muzikale termen. Hoe kan taal dan nog mu-
ziekk helpen bij het verwijzen naar de referent van de theologie? Moet 
volgenss deze analyse de theologie zich niet veeleer bedienen van mu-
ziek?? Lyotards analyse van de Confessiones lijk t inderdaad in deze richting 
tee wijzen. Hij zoekt in Augustinus' tekst naar sporen die getuigen van 
eenn aanraking door het (of de) absolute, waar de animus onvermijdelijk te 
laatt bij is geweest. Zoals gezien convergeert de buitentijdruimtelijke 
animaanima in structureel opzicht met de singulariteit van wat Lyotard noemt 
dee muzikale "nuance." De introductie van de anima en deze singuliere 
nuancee (of 'toon van het absolute1), opent de weg naar de gezochte alter-
natievee manier om de relatie tussen muziek en religie te denken - anders 
dann in termen van een hermeneutische theologie. In Deel II I heb ik, in 
driee proeven, de mogelijkheden onderzocht die hierdoor worden ge-
opendd voor de interpretatie van Messiaens "doorbraak." 

Hett eerste onderzoek, in hoofdstuk 9, was een studie naar de relatie 
tussenn repetitie en doorbraak: Kan deze relatie ook op een andere ma-
nierr worden gedacht dan als een wederzijds exclusieve relatie? Deze studie 
heeftt zich voornamelijk gericht op de Momenten die ik eerder Vensters' 
hebb genoemd en die in de muzikale context herhaald worden (cf. hoofd-
stukk 3, conclusie). Zoals in hoofdstuk 4 uiteengezet, conflicteert de door 
Messiaenn gesuggereerde "doorbraak" als singulier wonder met de retori-
schee economie van het muzikale werk. In hoofdstuk 9 heb ik de ver-
schillendee gedaanten onderzocht van de figuur van de herhaling, die niet 
alleenn kan worden gezien als eigen aan wat Derrida "techno-weten-
schap""  noemt, maar ook aan de economie van de representatie zoals ge-
thematiseerdd in Lyotards notie animus. Uitgaande van deze notie van 
herhalingg (en van een oppositie tussen singulariteit en repetitie) heb ik 
allereerstt gedemonstreerd dat de analysemethoden die ik hanteerde in 
Deell  I een reductie impliceren van muziek tot de categorieën en repre-
sentatiess van de herhaalbaarheid (werk, techniek, notatie, etc). Vervol-
genss heb ik deze reductie bekritiseerd aan de hand van Marions fenome-
nologiee van het phénomène pauvre: een dergelijk reductie, zo heb ik met 

392 2 



Conclusie e 

hemm beweerd, getuigt van een zeker musicologisch nihilisme. Er moet, 
ookk wat betreft muziek, een meer oorspronkelijke fenomenaliteit denk-
enn beschrijfbaar zijn, een mogelijkheid die muziek in haar singulariteit res-
pecteert.. Voor dit methodologische probleem heb ik mij gewend tot De 
Vries'' analyse van de 'formele indicatie' bij Heidegger. Met dit instru-
mentt zou Heidegger hebben getracht het fenomeen te laten verschijnen 
loss van iedere (fenomenologische) preconceptie, er de 'kern' van aan te 
wijzenn zonder op enigerlei wijze deel te nemen aan het fenomeen zelf. 
Eenn dergelijke scrupule (religw) ten aanzien van het fenomeen heb ik als 
uitgangspuntt genomen om, op een omspelende manier, toegang te krij-
genn tot het singuliere muzikale fenomeen, dat, volgens het denken van 
Lyotard,, structurele verwantschap heeft met het religieuze. Omdat het 
singulieree zich, krachtens de logica van de iterabiliteit, slechts kan aan-
dienenn in (of doorheen) het domein van de herhaalbaarheid, is hiervoor 
hett samendenken vereist van het wonder (doorbraak) met de gedaanten 
vann de repetitie (technologie). Bij Messiaen betekent dit, zo heb ik be-
toogd,, dat de herhalingen van de doorbraak gedacht moeten worden 
binnenn een logica van de verkondiging, waarin het singuliere (het leven 
vann Christus) wordt uitgeleverd aan inscriptie, vermenigvuldiging, disse-
minatie,, etc. Deze noodzakelijk en kenmerkend christelijke verspreiding 
inn tijd en ruimte (globalisering, mondia-latinisering) is, zo heb ik laten 
zien,, tegelijk die van het demonische. De herhaling van de doorbraak, 
vann het singuliere in de notaties, repetities, uitvoeringen, etc. van ~La 
TransfigurationTransfiguration zijn, christelijk gesproken, even noodzakelijk als gevaarlijk 
-- iets dat volgens Augustinus ook gold voor het verschijnsel van de mu-
ziekk zelf. 

Hett tweede onderzoek, in hoofdstuk 10, was een studie naar de mo-
gelijkheidd van verzadiging als doorbraak: Wijst het bijzondere aurale ef-
fectt van Messiaens Momenten op een in religieus opzicht bijzonder eve-
nement?nement? Dit heeft zich gericht op de tweede groep van Momenten: de 
'uitstallingen'' van kleurakkoorden zoals die met name werden gevonden 
inn de beide koralen. In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat het verschijn-
sell  van aurale verzadiging bij Messiaen, dat nauw verwant is aan het 
spectralismee van Jonathan Harvey en anderen, met behulp van Marions 
notiee van het verzadigde fenomeen kan worden geïnterpreteerd als een 
idooll  (en daardoor, tot op zekere hoogte, als een religieus fenomeen). De-
zee interpretatie laat evenwel de vragen open naar de uiterste, en meer 
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specifiekk christelijke mogelijkheid van het muzikale verzadigde fenomeen: 
hett ikoon, en in uiterste instantie, het fenomeen van openbaring. Het 
muzikaall  ikoon zou, uitgaande van Marions beschrijving van het visuele 
ikoon,, de kenmerken moeten dragen van een gestalte. Deze werd eerder 
doorr Balthasar in muziek herkend in de melodie en het ritme. De inter-
pretatiee van Messiaens koralen (waarin de melodie een belangrijke rol 
speelt)) als ikoon, stuitte echter op problemen. Het christelijk muzikaal 
ikoonn verwijst namelijk langs twee wegen naar de esthetische notie van het 
muzikaall  sublieme. Ten eerste is er, zoals ik heb laten zien, bij Messiaen 
niett zozeer sprake van melodie, alswel van de extase of crisis van de me-
lodie;; ten tweede werkt, zoals eerder geconstateerd, de ondediging van 
dee melodie tot een gestalte een omslag in de hand naar een (theologisch 
tee vermijden) esthetische theologie. Het hoogtepunt van christelijke mu-
ziek,, zijnde het muzikaal ikoon, neigt met andere woorden om te slaan 
inn de idolatrie van een kunstreligie. Om dit nader te bestuderen heb ik in 
dee slotparagraaf de notie van heerlijkheid {kabod, gloria), waar het denken 
vann Messiaen, Balthasar en, tot op zekere hoogte, ook Marion om draait, 
geconfronteerdd met het esthetisch sublieme en de notie van absolute 
muziek.. Daaruit kwam naar voren dat het onderscheid tussen het ikoon 
enn de idolatrie van het sublieme, afhankelijk is van een notie van iterabi-
liteit,, die zowel de mogelijkheid opent van diafanie (ikoon) als, en op-
nieuww tegelijk, in dezelfde wending, van demonische sluiting (idolatrie, 
kunstreligie). . 

Hett derde en laatste onderzoek, in hoofdstuk 11, was een studie naar 
dee rol van het luisteren bij de doorbraak: Is het religieuze moment in 
Messiaenss Momenten niet veeleer gelegen in een bijzondere verhouding 
tott muziek, in plaats van in enige kwaliteit van het muzikale evenement 
zelf?? Dit onderzoek werd gemotiveerd door Messiaens beschrijving van 
dee "doorbraak" als een transfiguratie van de zintuiglijkheid. De termen 
diee hij hierbij gebruikt verwijzen naar de topos van het corpus gloriosum, 
naarr de wederopstanding van het lichaam na de dood. Anderzijds wijst 
hijj  echter op de bijzonderheid dat de transfiguratie zich in de ervaring 
vann éblouissement reeds voltrekt, dat wil zeggen: aan de^e zijde van de 
dood.. De beide figuren van een lineaire "doorbraak" en die van een zich 
herhalendee transfiguratie, lijken elkaar uit te sluiten, of althans te vragen 
omm een bemiddeling. Kan deze bemiddeling alleen worden gedacht in 
diachronee termen, binnen een opeenvolging van leven, dood en weder-
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opstanding?? Ik heb mij voor de beantwoording van deze vraag allereerst 
afgevraagdd hoe een transfiguratie van het luisteren moet worden voorge-
steld.. De bijbel geeft hiervoor een aanwijzing door te spreken over een 
besnijdeniss van het oor. Een analyse van de mogelijke betekenis van de-
zee besnijdenis leidde langs verschillende moderne theorieën die een ope-
ningg van het oor voorstellen. Deze bleken bij nadere beschouwing ech-
terr een auditieve pendant te bieden van het povere fenomeen van het 
muzikalee 'werk,' en andermaal een sluitende wending van het subject 
naarr zichzelf in te houden. De tweede notie, die van de geestelijke zin-
tuigen,, wees aanvankelijk in de richting van een onderscheid tussen twee 
soortenn zintuigen, lichamelijke en geestelijke. Bij Bonaventura was ech-
terr sprake van een transfiguratie van de lichamelijke zintuigen, die met de-
zee beweging zouden worden hersteld in hun paradijselijke toestand. De-
zee oplossing leek Messiaens notie van een circulatie van zintuigen te 
weerspiegelen,, maar stuitte anderzijds op de "aporetiek" (Balthasar) van 
dee geestelijke zintuigen. Deze aporetiek leidde mij tot de conclusie dat 
hett de double bind van de geestelijke zintuigen is waar Messiaen met de 
termm "doorbraak" naar verwijst. Het christelijke luisteren is bij hem een 
luisterenn dat reeds aangekomen is op de plaats waar het tegelijk naar door-
breekt;; het staat gelijktijdig binnen en buiten het geloof. 

TheologischeTheologische muziekesthetica 

Inn deze studie heb ik mij op een gebied begeven dat ik met verwijzing 
naarr Balthasars project (en naar de titel van een recent boek van Richard 
Viladesau)) zou kunnen omschrijven als een theologische w«^/éesthetica. 
Zoalss in de inleiding gezegd, is op dit gebied nog weinig werk verricht. 
Weliswaarr is de theologische reflectie over muziek - ook buiten het 
christendomm - rijk en gevarieerd, maar het specifieke momentum van 
(post-)) moderniteit, religie en muziek dat bijvoorbeeld de situatie bij 
Messiaenn kenmerkt, heeft onvoldoende aandacht gekregen. Ik heb met 
dezee studie niet alleen een bijdrage willen leveren aan dit onderzoek, 
maarr ook een richting willen aangeven waarin dit onderzoek zich naar 
mijnn inzicht zou moeten bewegen. Een theologische muziekesthetica 
kann zich, zoals de combinatie van theologie, musicologie en filosofie laat 
zienn waaruit deze noemer is samengesteld, niet beperken tot een rationa-
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liserendee lectuur van de 'inhouden' die door een partituur, in woorden of 
noten,, worden aangereikt, maar zal zich moeten confronteren met de 
muzikaliteitmuzikaliteit (zoals, bijvoorbeeld, semantische en structurele ambiguïteit) 
vann de muziek die zij theologisch beluistert. Deze muzikaliteit dreigt, zo-
alss Augustinus inzag, een orthodoxe theologie steeds te buiten te gaan, 
maarr is tegelijk, naar mijn stellige overtuiging, een voorwaarde voor ie-
derr spreken dat zich theologie wil noemen. Een theologische muziekes-
theticaa zal zich daarom noodzakelijk moeten verhouden tot haar 'demo-
nische'' tegendeel in de gedaante van een esthetische muziektheologie 
(zoals,, bijvoorbeeld, de oude Kunstreligion). 

Voortss kan een theologische muziekesthetica zich niet beperken tot 
eenn analyse van de (profane) muzikale termen waarin het theologische 
zichh muzikaal zou uitdrukken. De wijze waarop dit 'eigenlijk' muzikale 
sindss de achttiende eeuw gedacht is, of het nu gaat om het muzikaal su-
blieme,, of om de droom van een autonome of absolute muziek, verraadt 
een,, naar mijn overtuiging onvermijdelijke, verstrengeling met de concep-
tualiteit,, de verbeelding en zelfs ervaring van de religie. Het denken van 
muziekk in eigenlijke zin is altijd reeds ingeschreven in een theologisch 
idioomm (zoals bijvoorbeeld Nancy heeft laten zien ten aanzien van het 
conceptt van soevereiniteit), en is er daarom krachtens een theologische 
muziekestheticaa aan gehouden om haar theologische affiliatie (of perfor-
mantie)mantie) onder ogen te zien en te doordenken. Alleen op die manier is het 
mogelijkk om de relatie te zien tussen het 'muzikale' en het 'theologische' 
zonderr verstrikt te raken in een politiek van wederzijdse uitsluiting, die 
dee vaak gedeelde vooronderstellingen van de muziekanalyse en die van 
dee theologie slechts aan het oog onttrekt. Messiaens opmerking dat er 
nochh sacrale, noch profane muziek bestaat wordt op deze manier inzich-
telijk.. De taak van een theologische muziekesthetica, of van een muziek-
estheticaa tout court zal daarom zijn, het even verschrikkelijke als fascine-
rendee onderscheid, of gebrek aan onderscheid, te denken tussen het 
goddelijkk gezang van de Engelen en het demonisch gezang van de Sire-
nes. . 
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Cecii  est une recherche sur la relation entte la musique et la religion dans 
1'oeuvree du compositeur francais Olivier Messiaen (1908-1992). L'oeuvre 
dee Messiaen est également utilisée comme point de depart d'une refle-
xionn philosophique sur la musique et la religion. Cette étude cherche a 
expliquerr Ie sens du terme « musica sacra ». C'est a dire: une musique 
religieuzereligieuze qui serait a la fois une musique religieuse. En vue de cette en-
quête,, 1'étude balance sur les limites du séculaire, présenté ici sous for-
mee de la science de la musicologie, et de la religion, en particulier 1'es-
thético-thélogique. . 

Lee point de depart de cette recherche est la remarque de Messiaen 
mentionnantt que dans la musique en general, et spéciflquement dans 
sonn oeuvre a lui, il y a (ou pourrait être) question d'une « percée vers 
1'au-dela,, vers 1'invisible et 1'indicible ». Avec cette these audacieuse, la 
questionn se léve ce que Messiaen a voulu exprimer exactement sur le 
plann musical et théologique. Et surtout, ces paroles lèvent la question ce 
qu'unee telle these peut signifier dans le contexte actuel de secularisation, 
oüü des prises de position religieuses deviennent moins évidentes. Dans 
cee contexte, il serait évident de mettre de cóté la conviction (a-critique) 
dee Messiaen comme une conviction personnelle. Cependant, de cette 
manieree on suivrait un discours ne respectant suffisamment les limites 
dee la secularisation. Dans les années récentes, une discussion est née qui 
étudiee et critique les premisses de ce proces. Les limites entre la religion 
ett la sécularité ne sont plus si claires et distinctes au contraire. L'enjeu 
dee cette oeuvre est de sonder la possibilité et la signification de la 
suggestionn (a-critique) de Messiaen dans le contexte de ce debat sur les 
limitess de la secularisation. Sur quelle facon, c'est a dire sur la base de 
quelss critères, selon quel point de vue et avec quelle certitude est-ce que 
cettee musique foudroyante qu'il met en relation avec une « percée vers 
1'au-delaa » est-elle imaginable comme musique religieuse? Comment est-ce 
qu'enn premier lieu un phénomène pareil peut être imagine dans le con-
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textee contemporain sans recourir aux concepts ayant d'ores et déja per-
duss leur pouvoir justifïcatrice? 

Lee trajet de 1'étude sur cette question se déroule comme suit: la Partie I 
commencee par une inventorisation du programme musico-religieux de 
Messiaen.. Il est apparent que Messiaen soutdent une religion caractérisée 
parr une foi orthodoxe, a tout épreuve et expressément signée par 
1'espoir,, toujours orientée vers 1'Apocalypse de Jean. Sa predilection 
pourr les contes de fées et le surrealisme 1'a introduit dans la réalité du 
Catholicisme.. D'autre part, il se defend de 1'irrationalité et de la subjecti-
vité,, comme ce que 1'on trouve par exemple dans le mystique. Il se dit 
«« simplement Thomiste» dans la formation et 1'expression de sa 
religion.. Il fait preuve de cette influence par la théologie, surtout celle 
dee Thomas d'Aquin, et plus tard aussi celle de Hans Urs von Balthasar. 
Dess prononciations sur les revers de la foi et la conviction religieuse 
sontt difficilement trouvables chez Messiaen. Exceptionnellement, il 
mentionnee la difficulté de « se convertir a chaque fois [a la spiendeur de 
Dieu]]  », ce qui donne tout a fait une autre image de sa vie croyante que 
sonn exclamation habituel qu'il serait « né croyant». Ce problème de 
convictionn signalé (entre autres) par Messiaen, sera saisi dans des chapi-
tress ultérieurs afin d'analyser plus profondément les revers (c'est a dire 
1'aporétique)) de sa thêologta gloriae. Ceci sur la base de 1'expérience musïca-
lele de la spiendeur de Dieu. 

Lee chapitre 2 est dirigé par la question : quels chemins Messiaen a du 
prendree sur le plan théorique afin d'exprimer le contenu de sa foi en 
musiquee ? L'interrogatdon se pose de savoir si Messiaen a été inspire par 
less Romantiques. Ceux-ci ont tenté de lier musique et religion sous le 
drapeauu de « Kunstreligion » et même, jusqu'a une certaine limite, ils 
ontt voulu remplacer la religion par la musique. Messiaen n'a pas ap-
prouvéé 1'idée d'une musique absolue ou « pure » ce qui, a 1'époque était 
unee condition pour cette « religion d'art ». Selon lui, la musique fait in-
séparablementt partie de 1'univers et en consequence elle est toujours 
liéee par ce qui est en dehors d'elle-même. Pourtant, il ne veut pas parier 
enn termes de musique programmatique. Le rapport entre musique et re-
ligionn ne peut jamais être celui de forme et de contenu, puisque 1'objet 
dee la religion ne se laisse pas simplement réduire a un « programme ». 
Laa conclusion de Messiaen n'est pas telle qu'une musique religieuse est 
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impossible.. Il attire 1'attention sur 1'importance sous-estimée de la 
beautéé et opte selon ses paroles, pour trois chemins afin de réaliser ce 
quii  semble impossible. En premier lieu, ce serait Ie caractère négatif de 
1'artt qui, faisant partie de la creation, se réfère au-dela de lui-même vers 
sonn Créateur. Deuxièmement, Ie merveilleux qui serait une expression 
analoguee au céleste. Et pour finir, «1'éblouissement» synesthétique qui 
transporteraitt 1'écouteur vers «1'au-dela ». Cette dernière éventualité ex-
tremee met Messiaen sur un plan plus haut que les autres et, certaine-
ment,, elle forme la partie la plus surprenante de sa pensee musico-théo-
logique.. D'ailleurs, il ne mentionne pas seulement la possibilité, il se ré-
fèree aussi a cinq passages dans son oeuvre musicale oü effectivement 
«« Téblouissement» pourrait se ressentir. 

Cess passages sont analyses dans Ie chapitre 3. Dans ces analyses preli-
minaries,, je me sers d'une certaine réserve des methodes qui sont cou-
rantss dans la littérature sur Messiaen. Elles s'adressent a 1'analyse des 
notess et, comme il convient dans la musicologie, gardent ses distances a 
1'engagementt avec les idees musico-religieuses de Messiaen. Cette posi-
tiontion mène a la notion d'une réductibilité possible du témoignage de 
Messiaenn face aux categories, régies et lois de 1'art. Selon ces analyses, 
Messiaenn parle en termes religieux de ce qui est en fait une experience 
esthétique.esthétique. Ou du moins, une experience réductible aux qualités et effets 
compositeurss et techniques de son travail. Pour cette reduction un prix 
aa été payé: 1'exclusion de la perspective du religieux et du théologique 
surr l'ceuvre de Messiaen. De cette maniere, la chance de pouvoir obtenir 
unee notion de la possibilité unique dont il témoigne reste inemployé. Et, 
dee plus, elle risque, même historiquement, de soustraire a la pensee tou-
tee musique religieuse qua musique religieuse, ou tout au plus la rendre 
pensablee a^improprement. Puisque cette reduction intensifie Ie conflit en-
tretre la religion et Tart au lieu d'éclaircir la maniere dont les deux sont lies 
(ouu d'éclaircir comment est-il imaginable, selon les paroles de Messiaen, 
qu'ill  n'y a pas de musique sacrale ni de musique profane), dans la Partie 
III  j'effectue une recherche sur les strategies avec lesquelles Ie conflit en-
tree la religion et la musique peut être résolu. 

Laa deuxième Partie débute avec Ie chapitre 4 par une confrontation 
schématiquee des deux puissances qui rendent Ie témoignage de Mes-
siaenn si problématique. La « percée » religieuse et la construction artisti-
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que,, fabriquée par des mains humaines. L'analyse des différentes positi-
onss montre que 1'opposition apparente entre construction et « percée » 
n'estt pas si lineaire qu'on Ie croyait a première vue. L'étude prouve en-
tree autres, que Ie concept séculaire de la musique se heurte a la finitude 
duu sujet écoutant, ce qui remonte aux presentations quasi-théologiques. 
D'autree part, elle montre qu'un concept religieux de la musique rebon-
ditt sur une profanation du mystère religieux dans 1'idolatrie. Les limites 
entree les deux « réalités » sont moins claires et distinctes qu'il ne semble 
enn première place. L'alliance intime entre musique et religion dont 
Messiaenn témoigne, ne peut pas être imaginée directement comme l'alli-
ancee entre une forme d'art séculaire avec une experience religieuse. Et 
pass non plus comme objet pour une /««/^discipline (distinct de interdis-
cipline)) de deux disciplines autonomes : musicologie et théologie. C'est 
pourquoi,, selon ma conclusion, il faut rechercher les arguments pour la 
relationn suggérée par Messiaen, sans retomber sur une distinction pure-
mentt extérieure et formelle entre les deux. Tandis que Ie point de vue 
analytiquee de la musicologie donnait la primauté dans Ie chapitre 3 les 
autress chapitres de la Partie II sont sous Ie signe de plusieurs approches 
(ou(ou legitimations) de la musique. Avec Ie problème de la conversion sig-
naléé plus haut en tête, je m'adresse d'abord a la pensee théologique de la 
musiquee d'Augustin. 

Enn début de chapitre 5, j'évoque Ie passage des «Confessions» 
d'Augustinn oü il décrit Ie dilemme de 1'écoute musicale. Ceci peut être 
résuméé par les paroles d'Henri Chadwick qui dit que la musique est in-
dispensablee mais dangereuse. La musique peut porter 1'ame a une gran-
dee devotion mais d'autre part, et comme je tacherai de Ie signaler, elle se 
présentee comme une séductrice et une trompeuse astucieuse. Avec la 
questionn de savoir ce qu'Augustin entend par musique, je m'adresse a 
«« De musica ». La, il y a un déplacement de 1'image de la musique. Dans 
laa première partie du livre, cette image est encore dirigée par une notion 
néo-platoniquee du chiffre — et lié par Augustin avec une sorte de percée 
verss 1'au-dela — tandis que plus tard cette image se développe comme 
pluss spécifiquement chrétienne. Dans cette perspective chrétienne, la 
musiquee perd en grande partie sa capacité d'amener 1'intellect d'une fa-
conn néo-platonique (suivant les marches de numerus) a une notion plus 
élevée.. La description d'Augustin se dirige de plus en plus vers les rap-
portss analogiques entre musique et son archetype céleste, oü la musique 
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estt concue comme creation de facon chrétienne. Ce rapport rationali-
santt de 1'analogie est confronté a un autre rapport avec la religion, 
moinss contrólable, qui est Ie physique-passionnel. La musique chauffe 
Tamee et ce réchauffement est pour une grande partie Ie noeud de Taf-
fairee dans Ie dernière livre de «De musica», et aussi dans les 
«« Confessions » selon Lyotard. Le texte de la dernière oeuvre se caractérise 
parr une structure musicale et trahit, comme je le démontre plus précisé-
mentt dans le chapitre 8, un certain renouement entre la musique et la 
religionn a un niveau oü ni sens ni construction analogique (comme pro-
posee par Henri Davenson) peut donner un « correctif». Autrement dit, 
laa musique est liée intimement avec le christianisme, et c'est probable-
mentt du point de vue théologique plus intime que souhaitable étant 
donnéé Tidolatrie insidieuse. 

Laa notion de ce cóté d'ombre de la relation entre la musique et la reli-
gionn chrétienne est confrontée dans le chapitre 6 avec la théologique de 
musiquee de Hans Urs von Balthasar. Cette oeuvre est une reference im-
portantee pour (la reception de) Messiaen. Balthasar a essayé de se dé-
fendree des traits irrationnels de la métaphysique musicale romantique de 
Schopenhauerr en accentuant la « Gestalt» musicale. Dans la melodie, 
commee la « Gestalt» musicale par excellence, il apercoit une analogie 
avecavec le mystère divin. Les deux seraient proche du sujet et en même 
tempss loin. Les deux touchent profondément le sujet mais restent pour 
laa comprehension insaisissables. L'instrument de 1'analogie semble don-
nerr Tissue pour la legitimation théologique de la musique. Le revers de 
cettee strategie c'est que Balthasar livre la musicaüté de la musique et 
surtout,, son instabilité sémantique caractéristique afin de pouvoir élever 
laa musique a Torthodoxie. Il rend la musique inférieure a un medium 
différent,, conformément a une longue tradition esthétique, en le cas 
présentt la parole (et en effet, au dernier instant la Parole). Uniquement 
enn soumettant Tanalogie entre la musique et le mystère a la doctrine de 
Tincarnationn du « sens », il réussit a faire entrer Tanalogie purement for-
mellee dans le cadre chrétien. Cette determination extérieure de la musi-
quee chrétienne ne réussit pas a arracher le vide formel du « proche et 
lointainn » c'est a dire du Gestalt musicale kénotique, a 1'analogie concur-
rentee du signe vide de la musique absolue. Ce signe vide justement pré-
paréé la voie pour Tadoration idölatrique de Tart. Or, ce que Balthasar a 
témoignéé avec son analyse de la « Gestalt» musicale n'est pas unique-
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mentt Ie privilege possiblement exceptionnel de la musique face a ce qui 
estt chrétien mais aussi, et avec la même formalisation, Ie danger que la 
musiquee mène a une adoration idolatrique de soi même, c'est a dire a la 
religionn de la musique. On peut conclure que Ie caractère chrétien de la 
musiquee n'est pas obtenable sans son idolatrie. 

Danss Ie chapitre 7 je démontre que la rationalisation de la musique et 
sonn subordonnant a la parole a aussi determine la reception théologique 
dee la musique de Messiaen. Ceci est important afin de preparer mon in-
terpretationn alternative. Le courant inférieur de « 1'embarras a la conver-
sionn » se dirige contre 1'herméneutique rationalisante de la musique de 
Messiaen,, qui détourne Paspect reügieux plutót que de 1'éclaircir. Les 
deuxx auteurs qui sont traites dans ce chapitre sont deux exposants par 
excellencee de 1'herméneutique. Une methode par ailleurs qui domine la 
théologiee de la musique en grandes lignes. Comme je le fais voir, Alain 
Michell  (comme Pascal Ide) va a la rencontre de Pceuvre de Messiaen 
avecc Pin tention évidente de mettre a jour 1'universalité, les resonances et 
laa signification catholique de cette oeuvre. La strategie de ces auteurs 
consistee en première place de lire dans la musique de Messiaen la figure 
dee reconciliation, qui relie une thématique et une structure musicale sur 
différentss niveaux a une « symphonie » harmonieuse des differences 
historiques,, géographiques et musicales. Notamment Michel a conclu 
quee Messiaen se joint sans soudure a une tradition de Puniversalisme 
latin-catholique,, soudant toute opposition. Je conteste ce dogme en 
montrantt divers conflits et moments de violence dans sa musique. Ces 
auteurss tacheront de prouver que la musique de Messiaen contribue 
incontestablementt a cette tradition religieuse, non seulement en mettant 
enn pratique la symphonie du suppose catholique du « et. ..et », mais sur-
toutt en se rendant sur le terrain de la théologie. La musique de 
Messiaenn représente la « théologie en son » selon Ide, suivant ainsi 
Harryy Halbreich. Dans mon analyse, je tacherai de montrer que la musi-
quee peut uniquement « traiter » des sujets théologiques si Paspect musi-
call  y est soumis. Les analyses théologiques sur la musique de Messiaen 
évoquentt uniquement la dimension symbolique, et non la dimension 
musicale. . 

Danss le chapitre 8, comme fin de Partie II , je tacherai d'affiner ma 
critiquee sur ces interpretations théologiques, en signalant une certaine 
impossibilitéé de sauver la valeur religieuse de la musique avec le soutien 
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dee la langue, comme semblent faire Balthasar, Michel et Ide. En fait, 
est-cee que la langue est apte a préciser et a stabiliser des renvois au refe-
rentt de la théologie (étant en dernier et ultime instant Dieu )? En sui-
vantt la pensee de Heidegger, Derrida et Lyotard j'expüquerai que cette 
questionn ne peut pas être affirmée d'une facon simple. L'analyse diffé-
rentiellee du signe témoigne que la langue, au lieu de compenser la fai-
blessee sémantique et référentielle de la musique, se trouve elk-même dans 
laa prise d'un mouvement déconstructrice, ébranlant chaque garantie de 
senss et renvoi. Le rapport entre langue et musique se retourne che2 
Heideggerr et Derrida. Au lieu d'offrir a la musique son modèle ultime, 
laa langue même est décrite en termes (quasi) musicaux. En ce moment, 
commentt est-ce la langue peut aider la musique avec son renvoi au refe-
rentt de la théologie? Est-ce que selon cette analyse la théologie ne de-
vraitt pas plutót se servir de la musique? L'analyse de Lyotard des « Con-
fessionsfessions»» semble indiquer cette direction. Il cherche dans le texte 
d'Augusünn des traces qui montrent un contact de Pabsolu (ou de 
1'Absolu),, oü « animus » était inévitablement trop tard. Comme déja vu, 
«« anima » en dehors de Tespace et du temps converge en aspect struc-
turell  avec la singularité de ce que Lyotard a appelé la « nuance » musica-
le.. Cette introduction de « anima » et cette nuance singuliere (ou ton de 
1'absolu)) ouvre le chemin a une alternative recherchée afin de penser au-
trementt la relation entre musique et religion — différemment des termes 
dee la théologie herméneutique. 

Danss la Partie III , j'ai divisé 1'étude en 3 épreuves. Ceci afin de recher-
cherr les possibüités qui ont préparé le chemin pour pouvoir interpreter 
laa « percée » de Messiaen. 

Laa première recherche dans le chapitre 9 est une étude sur la relation 
entree repetition et percée. Cette relation peut-elle être interprétée d'une 
autree facon que celle d'une relation mutuellement exclusive? Cette étude 
see concentre sur les Moments que j'ai appelés « fenêtres » et qui sont 
répétésrépétés dans le contexte musical. Comme exposé dans le chapitre 4, la 
«« percée » de Messiaen comme miracle singulier est en conflit avec 
l'économiee rhétorique de 1'ceuvre musical. Dans le chapitre 9, la recher-
chee est portee sur les différents aspects de la figure de la repetition. On 
peutt les considérer comme propres a ce que Derrida appelle une 
«« science-techno », et aussi a l'économie de la representation comme 
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thématdséee dans la note de Lyotard « animus ». Partant de cette note sur 
laa repetition et me basant sur une opposition entre singularité et repeti-
tion,tion, je signale en premier Heu que les methodes d'analyse que j'ai appli-
quéess dans la Partie I impüquent une reduction de musique aux catego-
riess et representations de la repetition (oeuvre, technique, notation, etc.). 
Ensuite,, je critique cette reduction avec 1'aide de la phénoménologie de 
Marionn du « phénomène pauvre ». Je Ie soutiens en disant qu'une telle 
reductionn témoigne d'un certain nihilisme musicologique. Aussi pour la 
musiquee il doit y avoir un phénomène plus original qu'on puisse s'ima-
ginerr et décrire, une possibilité respectant la musique dans sa singularité. 
Pourr ce problème méthodologique, je m'adresse a 1'analyse de De Vries 
dee « 1'indication formelle » chez Heidegger. Avec eet instrument 
Heideggerr aurait taché de faire apparaïtre Ie phénomène sans precon-
ceptionn (phénoménologique) et aurait indiqué Ie « noyau » sans partici-
perr au phénomène même. Je me sers d'une telle scrupule (fe/igio) face a 
cee phénomène afin de pouvoir accéder petit a petit au phénomène sin-
gulierr musical ayant, selon Lyotard, une familiarité structurelle avec la 
religion.. Puisque la singularité peut uniquement s'annoncer dans Ie do-
mainee de la repetition selon la logique de 1'itérabilité, il est nécessaire de 
penserr ensemble {^usammendenken) Ie miracle (e'est a dire la percée) et les 
apparencess de la repetition (oeuvre, technologie compositeur, notation, 
etc.).. Je démontre que chez Messiaen ceci signifie que les repetitions de 
laa percée devraient se placer dans la logique de la predication, oü Ie sin-
gulierr (la vie du Christ) est déüvré a une inscription, multiplication, dis-
semination,, etc. Cette dispersion indispensable dans le temps et envers 
Pespacee (globalisation, mondia-latinisation) est a lafois quelque chose de 
démoniaque.. La repetition de la percée, de la singularité merveilleuse a 
traverss des notations, repetitions, representations, audi tons etc. de « La 
Transfigurationn » de Messiaen sont aussi indispensables que dangereu-
sess dans le sens chrétien. Ceci, selon Augustin, est aussi valable pour le 
phénomènee de la musique comme tel. 

Laa deuxième recherche, dans le chapitre 10, est une étude sur la pos-
sibilitéé de penser la saturation comme percée. Est-ce que 1'effet auditive 
spécialee des Moments de Messiaen indique un evenement exceptionnel 
surr le plan religieux? Ceci se concentre sur le deuxième groupe des Mo-
ments:: les « expositions » d'accords colorés comme trouvées notam-
mentt dans les deux choraux. Dans ce chapitre, je montre que le phéno-
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mènee du saturation auditive chez Messiaen, avec soutien de la notion de 
Marionn du phénomène saturé, et analogue au spectralisme de Jonathan 
Harveyy et autres, peut être interprété comme un idole (et, par consé-
quent,, comme un phénomène en quelque sorte religieux). Toutefois, 
cettee interpretation ne répond pas aux questions de la possibilité extre-
me,, et plus spécifiquement chrétienne, du phénomène saturé musicale: 
1'icöne.. Et en dernier lieu, Ie phénomène de la revelation. Selon la des-
criptionn de Marion de 1'icóne visuelle, une icóne musicale devrait porter 
less traits d'une figure. Antérieurement, ceci fut découvert par Balthasar 
danss la musique comme la melodie et Ie rythme. L'interprétation des 
chorauxx de Messiaen (oü la melodie joue un róle important) comme 
icóne,, pose des problèmes. L'icóne musicale chrétienne répercute a la 
notationn esthétique du sublime musical sur deux facons. Premièrement, 
nouss avons déja vu qu'on ne peut parier de melodie dans 1'oeuvre de 
Messiaen,, mais plutöt de 1'extase ou la crise de la melodie. 
Deuxièmement,, comme déja constaté, la kénose de la melodie a une fi-
guree (Gestalt) entame un revers a une théologie esthétique, a éviter théo-
logiquement.. L'apogée de la musique chrétienne étant l'icóne musicale, 
ellee a tendance a se convertir en 1'idolatrie d'une religion d'art. Afi n 
d'étudierr ceci plus profondément dans Ie paragraphe final, j'évoque une 
confrontationn entre la notion de la gloire {kobad, gloria), thème central de 
laa pensee de Messiaen, Balthasar et jusqu'a un certain niveau aussi 
Marion,, et 1'esthétique du sublime ainsi que la notion de la musique ab-
solue.. Ainsi il sera évident que la difference entre l'icóne et 1'idolatrie du 
sublimee est dépendante d'une notion d'itérabilité. Cette itérabilité ouvre 
Iee chemin pour une diaphanie (l'icóne) et a la fois (dans la même « tour-
nuree ») pour une cloture démoniaque (1'idolatrie, la religion d'art). 

Laa troisième et dernière recherche faite dans Ie chapitre 11 est une 
enquêtee sur Ie róle de 1'écoute dans Ie phénomène de « la percée ». Est-
cee que Ie moment religieux dans les Moments de Messiaen n'est pas 
plutótt originaire d'une relation spéciale avec la musique au lieu de prove-
nirr d'une qualité quelconque de Pévénement musical même? Cette re-
cherchee est motivée par la description de Messiaen de «la percée » 
commee une transfiguration de la sensibilité. Les termes qu'il utilise se 
referentt aux topos du corpus gloriosum, a la resurrection du corps après la 
mort.. D'autre part, il signale la particularité que la transfiguration s'ac-
complitt avec 1'expérience de l'éblouissement, c'est a dire de ce cóté de la 

405 5 



Résumé é 

mort.. Les deux figures d'une « percée » lineairee et d'une transfiguration 
repetitivee semblent s'exclure, au moins demander une conciliation. Est-
cee que cette mediation peut être uniquement pensee en termes diachro-
niques,, c'est a dire dans une sequence de vie, mort et resurrection? 
Avantt de répondre a cette question, je me demande comment une 
transfigurationn de 1'écoute peut être imaginée. La bible donne une indi-
cationn en parlant d'une circoncision de 1'oreille (Jr 6, 10). Une analyse 
dee la signification possible de cette circoncision mène a travers diverses 
theoriess modernes s'imaginant une ouverture de 1'oreille. Ces theories 
paraissentt offrir un pendant auditif du phénomène pauvre de 'Tceuvre" 
musicall  et semblent proposer une cloture du sujet sur soi-même, plutöt 
qu'unee ouverture. La deuxième notion, celle des sens spirituels signale 
enn première place une distinction de deux types de sens: corporels et 
spirituels.. Toutefois, Bonaventure parle d'une transfiguration des sens 
corporels,corporels, lesquels devraient se rétablir avec ce mouvement dans leur état 
paradisiaque.. Cette solution semble refléter la notion qu'a Messiaen 
d'unee mouvement circulaire des sens. D'autre part elle se heurte a 
«« 1'aporétique » (Balthasar) des sens spirituels. Cette aporétique me 
mènee a la conclusion d'une « double bind » des sens spirituels a laquelle 
Messiaenn se réfère avec son terme de « percée ». L'écoute chrétienne 
pourr lui est une écoute qui en quelque sorte est dêja arrivée a 1'endroit 
verss lequel elle fait sa percée. L'écoute se trouve a la fois dans la foi et 
enn dehors de la foi. 

Ainsi,, la conclusion de cette recherche est que la position de 
Messiaenn envers la foi ne se trouve pas simplement « dedans » (ortho-
doxie,, percée) ou « dehors » (heterodoxie, idolatrie), mais que sa posi-
tionn se situe entre orthodoxie et heterodoxie. La possibilité de percée 
(quee j'ai taché de conserver) et 1'éventualité d 'idolatrie (de laquelle j'ai 
vouluu me rendre compte tout au long de mes propos, contraire a la re-
ceptionn théologique de Messiaen) sont indissociables. Pas de percée 
«« merveilleuse » sans la possibilité de dédoublements « démoniaques ». 
Pass de musica sacra sans Ie danger de religion de musique idolatrique -
mêmee si chez Messiaen il ne s'agit pas de « Kunstreligion » dans Ie sens 
historiquee du 19ème siècle. Même si la musique était la plus proche de la 
religionn de tous les arts du a son caractère « immédiat» et en conse-
quence,, si elle forme une entree privilégiée au mystère, elle forme inévi-
tablementt et a la fois des doubles de cette entree. Comme Augustin 
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1'avaitt dé ja indiqué, la musique est « indispensable mais dangereuse » et 
Messiaenn nous donne a nouveau, malgré son insistance sur 1'orthodoxie 
(maiss aussi grace a cette insistance), a réfléchir sur cette aporétique de la 
musiquee religieuse. 
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Ditt is een studie naar de relatie tussen muziek en religie 
inn het werk van de Franse componist Olivier Messiaen 
(1908-1992).. Het werk van Messiaen wordt bovendien 
alss uitgangspunt genomen voor een meer algemene, 
filosofischee reflectie over muziek en religie. 
Dee studie draait om de vraag wat musica sacra maakt 
tott datgene wat de term belooft: 
religieuzereligieuze muziek die evenzeer religieuze muziek is. 
Zijj balanceert op de grens van het seculiere en het 
religieuze,, tussen het muziekwetenschappelijke en 
hett theologisch-esthetische. 

Hoee verhoudt Messiaens figuur van een glorieuze 
"doorbraakk naar gene zijde" zich tot de discoursen van 
dee hedendaagse seculariteit, en hoe valt deze figuur 
tee denken binnen de grenzen van een orthodoxe theologie? 
Dezee studie laat zien op welke manier de muziek 
enn het denken van Messiaen aanleiding geven om 
hett concept van musica sacra opnieuw te doordenken. 
Eenn boek over kunstreligie en muzikale idolatrie, 
overr het geloof in muziek en de besnijdenis van het oor, 
overr verzadiging en repetitie, over de muzikale 
mogelijkhedenn van de hedendaagse Franse filosofie. 
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