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Inleiding g 

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. 
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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 
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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 
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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. 
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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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