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Deell III 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?" " 



Deell  II I 

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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