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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 
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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. 
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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. . 
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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-

277 7 



Deell  III 

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. 
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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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