
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Doorbraak en idolatrie. Olivier Messiaen en het geloof in muziek

van Maas, S.A.F.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Maas, S. A. F. (2002). Doorbraak en idolatrie. Olivier Messiaen en het geloof in muziek.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. ASCA.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/doorbraak-en-idolatrie-olivier-messiaen-en-het-geloof-in-muziek(d13b0d8d-4a98-4b35-9aa9-657227a90d87).html


DEELL  II  Muziek en theologie: Strategieën 

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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