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Hoofdstukk 4 Vier  strategieën 

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. 

93 3 



Deell  II 

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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