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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Doorbraak en idolatrie. Olivier Messiaen en het geloof in muziek

van Maas, S.A.F.

Publication date
2002

Link to publication

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

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

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

Download date:24 May 2023

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


Hoofdstukk 10 Klank Het verzadigd fenomeen 

Inn de analyses van de Momenten in hoofdstuk 1-3 heb ik meermalen 
eenn beroep gedaan op de term 'verzadiging.' Het ging daarbij om de ver-
zadigingg van het klankbeeld door Messiaens "draaiende akkoorden" 
(Deell  VIII) , en om verschillende vormen van chromatische verzadiging, 
zoalss in het klankveld van het derde Moment (Deel XII ) en in sommige 
totaalchromatischee akkoorden van de beide koralen (Deel VI I en XIV) . 
Inn met name de beide laatste vormen van verzadiging gaat het om een 
parametrischparametrisch fenomeen: de term verzadiging duidt hier aan dat, in het 
veldd of in de betreffende akkoordvorm, alle twaalf tonen van de chro-
matischee toonschaal voorkomen. Dit begrip van verzadiging baseert 
zichh op de eerder beschreven parametrische reductie van muziek (in ter-
menn van Marion: op eenphénomène pauvre); de eerstgenoemde vorm van 
verzadigingg lijk t eerder te wijzen op een klankmatig surplus dat zich niet 
laatt beschrijven als een optelling van tonen - zelfs niet van alle twaalf, 
enn zelfs niet als een resultante die groter is dan de som der twaalf delen.1 

Zoalss gezien kan de christelijkheid van Messiaens muziek met (of al-
thanss niet afdoende) beschreven kan worden in termen van representa-
tiee (thematisering, symbolisering, klankschildering, etc). Het verbinden 
vann een representatie van het geloof met een muziek die zelf eveneens is 
gereduceerdd tot haar muziektheoretische beschrijving, zoals bijvoorbeeld 
Pascall  Ides analyse van het zevende deel uit Les corps g/orieux, levert een 
constructiee op die zowel muziek als religie minimaliseert, trivialiseert, en 
uiteindelijkk zelfs uitwist. Voor zover in een dergelijke analyse wordt ge-
zochtt naar muziek en religie (i.e. naar het musicosacrale of sacromuzika-
le),, zoekt het op de verkeerde plek - en daar kan men lang zoeken. Maar 
watt nu als de eerste vorm van verzadiging - die van een surplus dat niet 

11 Onder deze eerstgenoemde vorm kan ook de volheid worden verstaan die Messiaens 
werkk in het algemeen kenmerkt: de verzadiging met materiaal, perspectieven, variaties, etc. 
Messiaenss muziek is ook in die zin er niet een van een ondediging of leegte (cf. Feldman 
e.a.),, maar een van volheid. Dat is echter niet de volheid of verzadiging in de laatstge-
noemdee zin. 
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kann worden beschreven als het effect van de parametrische constellatie -
alss uitgangspunt wordt genomen? Wat zou de relatie kunnen zijn tussen 
ditt surplus enerzijds en anderzijds de fenomenen van éblouissement en 
"doorbraak"?? Betrekt, zo herformuleer ik mijn vraag, Messiaens ervaring 
vann éblouissement zich dan wellicht op een ander surplus dan dat van een 
overmaatt aan chromatiek (bijvoorbeeld ten opzichte van de omringende 
modaliteit,, of ten opzichte van het chromatisch totaal, als een resultante 
diee groter is dan de som der twaalf delen)? 

Jean-Lucc Marions fenomenologie van het "intuïtie-verzadigde feno-
meen""  (kortweg het phénomène saturé of verzadigd fenomeen) maakt, 
zoalss ik nu eerst zal laten zien, deze laatste gedachte niet alleen mogelijk 
maarr ook aannemelijk. Dit is met name het geval wanneer de muziek, of 
muziekk als zodanig, gezien wordt in het licht van respectievelijk de feno-
menologiee van het idool en het ikoon (10.2 en 10.3). Hoewel deze inter-
pretatiee een opening biedt om het christelijke in Messiaens muziek te 
denken,, introduceert zij anderzijds een zekere breuk tussen de esthe-
tischee en de theologische mogelijkheden van zijn muziek. Deze breuk 
looptt tussen de esthetische notie van het sublieme en het theologeem 
vann de heerlijkheid, en leidt, aan het slot van dit hoofdstuk, opnieuw tot 
eenn discussie met de theorieën en concepten die (mede) de romantische 
KunstreligionKunstreligion mogelijk hebben gemaakt (10.4). 

10.11 Het phénomène saturé 

Marionn bekritiseert iedere fenomenologie die berust op de beslissing om 
binnenn de dualiteit van het fenomeen (intentie/intuïtie, significatie/ver-
vulling,, noësis/noëma, etc.) de subjectieve constitutie voorrang te verle-
nen.. Zoals gezien leidt deze privilegiëring ofwel tot een reductie van het 
fenomeenn onder de figuur van het phénomène pauvre d'intuition (waarvoor 
dee ideële en ideale objecten van de logica en de mathematica als voor-
beeldd golden), ofwel tot een objectificatie van het fenomeen onder de fi-
guurr van hex phénomène du droit commun (i.e. het wetenschappelijk object 
enn het technisch-industrieel product). Deze reducties leiden tot een 
voorstellingg van het fenomeen die in de filosofie (en, zoals ik in het 
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voorgaandee heb beweerd, ook in de theologisch of musicologisch ge-
motiveerdee bestudering van muziek) al wat historisch, contingent, irra-
tioneell  of overweldigend is, uitsluit, en aldus de fenomenologische toe-
gangg belet tot juist die verschijnselen die ons dagelijks omringen 
(Marionn spreekt over "de zijnden van de natuur, het levende in het alge-
meen,, het gebeuren van de geschiedenis, het gelaat van de anderen") en 
diee het denken mede zou kunnen (en moeten) analyseren. Marion ver-
wij tt op grond van deze analyse de metafysica een nihilisme, dat tot ui-
tingg zou komen in het feit dat zij een voorbeeld neemt aan "het paradig-
maa van fenomenen die niet of nauwelijks verschijnen."2 Ik heb deze 
analyseanalyse gedeeld door te wijzen op soortgelijke tendenzen in de metho-
dess van de musicografie (de musicologie in het bijzonder), waar even-
eenss vaak sprake is van een idealisering, respectievelijk een objectificatie 
vann het onderzochte fenomeen. Verder heb ik gewezen op de hindernis 
diee deze reducties vormen bij de analyse van het muzikaal religieuze, in 
hett bijzonder waar het gaat om het singuliere karakter van Messiaens 
getuigeniss over een "doorbraak" in (de ervaring van) zijn muziek, en van 
dee figuur van een religieuze, wonderbaarlijke "doorbraak" zelf. 

Marionn brengt zijn kritiek op de fenomenologie en de metafysica niet 
naarr voren omwille van de kritiek, maar met het oog op een door hem 
voorgesteldd alternatief. Het is dit alternatief dat de leidraad vormt voor 
ditt hoofdstuk. Hoe terug te keren naar de dingen zelf? Het antwoord dat 
Marionn op deze vraag formuleert is: door uit te gaan van de gegevenheid 
{donation,{donation, Gegebenheit) van het fenomeen.3 Dit antwoord klinkt erg husser-
liaans,, maar de uitwerking, als volgt, is dat minder. Het fenomeen toont 
zichh in zijn verschijning, maar toont zich, aldus Marion, slechts voor zo-
verr het zich geeft. De wederkerigheid in deze formulering (zich geeft, se 
donne)donne) leidt naar de vraag hoe het zelf (sot) van het fenomeen gedacht kan 

22 Zie voor dit alles hoofdstuk III-10.1. 
33 Zie Marions trilogie rond het thema van de gegevenheid, bestaande uit Reduction et 
donation:donation: Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie {Paris: PUF, 1989); Etant donne' en 

DeDe surcroit. Deze laatste tekst werkt in het bijzonder de vier geprivilegieerde typen van het 
phénomènephénomène saturé uit waar het in dit hoofdstuk om draait. Deze typen werden reeds in Etant 
donnêdonnê beschreven (zie aldaar, 318-25) en zijn deels gebaseerd op de fenomenologieën van 
hett idool en het ikoon in Dieu satis Fétre (Paris: PUF, 1991), 15-37. 

292 2 



Hoofdstukk 10 

wordenn dat %ich geeft Deze gave, gedacht als "de beweging waarmee het 

fenomeenn rqch geeft," kan echter niet direct worden waargenomen, want 

zijj  gaat schuil achter het zich-tonen van het fenomeen.4 Bovendien, zo 

steltt Marion, kan niet worden aangenomen dat ieder zich-geven ook tot 

eenn zich-tonen leidt.5 Het 'zich' van het zich-tonen valt volgens hem niet 

altijdd samen met het 'zich' van het zich-geven. Teneinde tot dit laatste, 

tott het fenomeen zelf, te geraken, blijf t er uiteindelijk maar één weg 

over,, namelijk 

trachtenn om, in de ruimte van de manifestatie, regio's te ontwaren waarin fe-
nomenenn %ich tonen, in plaats van zich eenvoudig als object te laten presente-
ren.. Of beter, regio's vrijmaken waarin het %effvan hetgeen %ich toont onweer-
legbaarr de eruptie, de druk en om zo te zeggen de impact van hetgeen zich 
geeft,, aantoont. Het %e/fvan hetgeen %ich toont, zou er dan indirect blijk van 
gevenn dat het %icb wezenlijker geeft. Het zelfde %e/f, dat men dan opspoort in 
hett fenomeen dat zich toont, zou dan afkomstig zijn van het oorspronkelijke 
%eJfvan%eJfvan hetgeen zich geeft. Nog helderder: het %eJfvan de fenomenalisade zou 
dann indirect het %elfvw\ de gave [donation] manifesteren, omdat deze laatste de 
eerstee tot stand brengt en er, uiteindelijk, één mee is.6 

Hoee maakt Marion deze "regio's" vrij?7 Allereerst door het fenomeen 

alss gebeurtenis {evenement) te beschrijven. Hierbij moet een beweging 

wordenn gemaakt die tegen de bepalingen van het fenomeen als object 

bijj  Descartes en Kant in gaat. Zo stelt Kant in de eerste van zijn "vier 

rubriekenn die de categorie van het verstand organiseren, en aldus de fe-

44 Marion, De sunrvft, 36. 
55 Dit hangt samen met het vermogen van de blik (niet gedacht als constituerend toe-
schouwer,, maar als getuige of toegewijde - adonnê) om weerstand te bieden aan wat zich 
geeft.. Afhankelijk van deze weerstand komt het gegevene tot zichtbaarheid, en daarmee 
ook,, aldus Marion, de adonné zelf. De weerstand van de adonnê wordt door hem voorgesteld 
alss een scherm waartegen het gegevene uiteenspat. Cf. Marion, De sunrott, 60-63. 
66 Ibid. 
77 De term 'regio' begrijp ik als een verwijzing naar Marions notie van "een regionale feno-
menaliteitt - die van het gegeven fenomeen" {Etant dontié, 251) en naar de verdeling, vervol-
gens,, van deze fenomenaliteit in de gebieden van het pbénomène pauvre, commun en saturé (cf. 
EtantEtant donné, 309: "Topique du phénomène" en bijv. ibid., 325: "[...] de geprivilegieerde re-
gioo van de verzadiging [...]."). 
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nomenenn het viervoudige zegel van de objectiviteit opdrukken,"8 te we-
tenn de rubriek van de kwantiteit, dat ieder fenomeen, teneinde een ob-
jectt te worden, een kwantiteit moet bezitten, dat wil zeggen: ruimtelijke 
uitgebreidheidd moet hebben (cf. het cartesiaanse res extenso)? Tot deze 
uitgebreidheidd behoort dat de totaliteit van een fenomeen gelijk staat 
aan,, en resulteert uit, de som van zijn delen. Bovendien is het fenomeen 
alss object bij voorbaat ingeschreven in een eindige ruimte. Deze twee 
bepalingenn maken het mogelijk het fenomeen op voorhand te kennen; 
ookk al zien wij hoogstens drie vlakken van een kubus tegelijk, de andere 
driee volgen uit de opbouw en ruimtelijkheid van de vorm.10 "En zo gaat 
het,""  aldus Marion, "met alle technische objecten: wij kijken niet meer, 
wijj  hebben zelfs geen behoefte meer om ze te zien, want wij voorzien 
zee al lang van te voren. [...] Wij reduceren ze tot fenomenen van de 
tweedee orde, van het gemene recht [de droit commun\ zonder ze in hun 
volheid,, autonomie en belangeloosheid te laten verschijnen."11 Het 
denkenn over het fenomeen in termen van objectiviteit mystificeert de 
oorspronkelijkee fenomenaliteit van het fenomeen. 

Dee beweging die Marion maakt, gaat juist de andere kant op: van het 
objectt naar het evenement. De richting wordt daarbij aangegeven door 
driee karakteristieken van het evenement: onherhaalbaarheid, het surplus 
enn de mogelijkheid.12 Het evenement is in de eerste plaats onherhaal-
baar:: "[i]eder evenement, absoluut geïndividualiseerd, gebeurt slechts 
éénn maal [...] en eens en voor altijd [...], zonder toereikende anteceden-
ten,, zonder rest, zonder terugkeer." Het onttrekt zich aan iedere bepa-
lingg in termen van oorzaken of criteria: het komt uit zichzelf, zonder 
meer.. Voorts kenmerkt het evenement zich door zijn surplus ten aan-
zienn van ieder precedent. Het evenement lijk t nergens op, het is niet ge-

88 Marion, De surcroit, 41. 
99 Cf. Etant donné, boek II I (§ 13-17) en Immanuel Kant, Kritik derreinen Vernutift (Hamburg: 
Felixx Meiner Verlag, 1998), 261-62 (Al63/ B204). 
100 Dit voorbeeld verwijst naar Husserls befaamde analyse van de appresentatie. Zie 
Husserl,, Cartesianische Meditationen, § 50. Cf. Marion, De surcroit, 75-76, 126 en de gelieerde 
analysee in Etant donné, 280-84. 
111 Marion, De surcroit, 42. 
122 Marion, De surcroit, 43 en Etant donné, 240-44. 

294 4 



Hoofdstukk 10 

produceerdd en laat zich evenmin reproduceren. Het "indefinieert de we-

reld,, in de dubbele zin van on-eindig maken en het verbieden van defini-

tie."tie." En ten slotte opent het evenement door zijn mogelijkheid nieuwe 

horizons,, ook voor historisch oudere fenomenen. Deze mogelijkheid 

heeftt volgens Marion niets te maken met de 'mogelijkheid' van de meta-

fysica.. Waar deze mogelijkheid geheel, en op voorhand, is opgenomen in 

dee economie van de realiseerbaarheid, gaat het bij het evenement om 

eenn vrije mogelijkheid die zich in metafysische termen laat beschrijven 

alss een sprong van het onmogelijke (dat wat buiten iedere causaliteit, 

toereikendee grond of essentie staat) naar de facticiteit. Het initiatief om 

tee verschijnen, om een voldongen feit (fait accompli) te worden, ligt, zo 

benadruktt Marion herhaaldelijk, bij het fenomeen zelf, dat r$cb geeft. 

Onvermijdelijkk is dit een zich-geven dat zich in de tijd afspeelt, echter 

niet,, zoals Kant wil , voor een transcendentaal ego dat zich buiten de tijd 

ophoudtt en deze (evenals de ruimte) op magistrale wijze produceert. 

Datt dit niet het geval is, laat Marion zien aan de hand van een fenomeen 

datt bij uitstek de genoemde kenmerken heeft van het evenement: mijn 

eigenn geboorte. Mij n geboorte is een fenomeen dat %ich aan mij voordoet 

opp de wijze dat het %ich geeft.13 Ik heb mijn geboorte niet met eigen ogen 

gezien,, het is een gegeven dat ik alleen ken uit de getuigenissen van an-

deren. . 

Aangezienn zij zich voltrekt zonder mij en zelfs, strikt genomen, voorafgaand 
aann mij, kan zij zich alleen voordoen (als zij zich voordoet) aan om het even 
wie,, behalve aan mij. Toch houd ik haar terecht voor een fenomeen, omdat ik 
niett ophoud mij intentioneel op haar te richten [viser\ (willen weten wie en 
waarr ik ben, zoektocht naar mijn identiteit, etc.) en deze voorstelling met 
quasi-intuïtiess te vullen (secundaire herinneringen, indirecte en directe getui-
genissen,, etc). Mijn geboorte biedt zich aan als een geprivilegieerd fenomeen, 
omdatt mijn hele leven er voor een belangrijk deel uit bestaat haar te recon-
strueren,, haar een betekenis toe te kennen en te antwoorden op haar stille 
aanspraak.14 4 

133 Marion, De surcroit, 49-52. 
144 Ibid, 49. 
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Mij nn oorsprong doet zich aan mij voor door het feit dat mijn oorsprong 

zichh niet aan mij voordoet. Deze aporie kan op twee manieren wordt 

begrepen:: ten eerste dat ik niet aanwezig ben bij mijn eigen oorsprong, 

enn ten tweede dat er niets oorspronkelijks aan mijn oorsprong is 

(namelijk,, dat deze resulteert uit een onbepaalde serie van toevallige 

gebeurtenissen).. Mij n oorsprong doet zich volgens Marion aan mij voor 

alss de gave van een toekomst: "Mij n geboorte fenomenaliseert zich 

zeker,, maar in de hoedanigheid van zuiver evenement, onvoorzienbaar, 

onherhaalbaar,, iedere oorzaak te boven gaand en het onmogelijke mo-

gelijkk makend (te weten mijn altijd nieuwe leven), iedere verwachting, 

beloftee en voorspelling te boven gaand." En hij concludeert: "Di t feno-

meen,, dat zich voltrekt in een volmaakte reductie van hetgeen tgch voor-

doet,, toont dus op uitzonderlijke en paradigmatische wijze aan, dat de 

fenomenaliteitt direct voortvloeit uit datgene wat %ich geeft."15 Mij n ge-

boortee is met andere woorden een voorbeeld, wellicht zelfs het voor-

beeldd bij uitstek, van een fenomeen dat zich als evenement geeft, en dat 

zichh niet laat reduceren tot de coördinaten van de objectiviteit.16 Boven-

dienn vindt het plaats voorafgaand aan het transcendentaal ego: het maakt 

ditt ego (het Je) in de eerste plaats mogelijk doordat dit fenomeen mij 

{mot}{mot} aan mijzelf geeft.17 Het evenement opent met deze gave een onge-

155 Beide citaten ibid., 50-51. 
166 In Etant donné geeft Marion de historische gebeurtenis (hij noemt de slag bij Waterloo, 
Austerlitz,, de Revolutie) als voorbeeld van een dergelijk fenomeen dat zich geeft zonder 
zichh aan ons heden ten dage te tonen. Andere voorbeelden hiervan zijn (in De surcroit) de 
vriendschapp en mijn dood. Cf. Etant donné, 318-19 en De surcroit, 43ff, 46ff. 
177 Deze omkering van het perspectief brengt Marion in directe relatie met Hans Urs von 
Balthasar,, die het meer theologisch zo formuleert: "Het licht van het geloof stamt uit het 
object,, dat zich aan het subject openbaart en het boven zichzelf uit (anders zou het 
immerss geen geloof zijn) binnen de sfeer van het object trekt." Balthasar, in Herrlichkeit, I, 
174.. Dat de beweging rond het Je en het moi vanuit fenomenologisch perspectief niet 
geheell  evident is, komt onder andere ter sprake bij Marions repliek op een kritische 
analyse,, door C. Romano, van de fenomenologische methode zoals gebruikt in Etant donné. 
Cf.. Marion, De surcroit, 54ff. De verwerking van een dergelijke kritiek valt buiten het bestek 
vann deze studie; mij gaat het niet zozeer om de filosofische consistentie van Marions 
denken,, alswel om de wegen die het opent voor het onderzoek naar muziek en religie in 
hunn onderlinge verhoudingen - een onderzoek dat zijn uitkomsten zelfstandig zal moeten 
legitimeren. . 
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kendee reeks van temporele intuïties "waarvoor ik eindeloos, maar altijd 
tee laat, onvermijdelijk tekort schietende betekenissen, concepten en 
noësess zoek." Het fenomeen, gedacht als evenement, is altijd een inten-
tie-verzadigendd fenomeen, of, in minder nauwkeurige termen, een ver-
zadigdd fenomeen, eenphénomènesaturé™ 

Marionn verzet zich met zijn beschrijving van het evenement tegen de 
beperkingenn die de metafysica en de fenomenologie opleggen aan de 
(zuivere,, absolute) Gegebenheit van het fenomeen. Zijn pijlen zijn daarbij 
gerichtt op Leibniz' metafysische Wet van de toereikende grond, die ieder 
contingentt feit (en iedere mogelijkheid) beoogt te determineren door het 
tee binden aan een noodzakelijkheid. Deze Wet wordt vervolgens, aldus 
Marion,, door Kant onderschreven, want ook Kant maakt de mogelijk-
heidd van het fenomeen ondergeschikt aan noodzakelijke voorwaarden, 
inn casu die van het kenvermogen. In de fenomenologie is het fenomeen, 
ondankss de schijn, al niet minder gebonden: Husserl verwerpt weliswaar 
dee Wet van de toereikende grond, maar verbindt opnieuw voorwaarden 
aann de mogelijkheid van het fenomeen om te verschijnen. Marion analy-
seertt deze beperkingen onder twee noemers: die van de horizon en die 
vann het Ik.19 Bij de horizon gaat het erom dat het reeds gekende zich 
tegenn dezelfde achtergrond voordoet als het nog niet gekende: wanneer 
ikk drie vlakken van een kubus waarneem, en na draaiing de andere drie, 
dann voeg ik het ene samen met het andere teneinde tegen een enkelvou-
digee horizon (die uitgaat van het gekende) een coherent object te consti-
tueren.. "Hier volgt dus uit dat de onweerhoudbare nieuwheid van de 
stroomm aan belevingen [vécus\, de intuïtie dus, [...] steeds binnen een 
reedss gedefinieerde horizon blijft , waar nog niet gegeven belevingen zich 
verenigenn met reeds gegeven belevingen [...]. Binnen de horizon keert 

188 Marion, De sunroit, 52. Hij benadrukt dat de oorsprong hierdoor niet afwezig is door een 
tekortt (een absentie zoals bij Derrida, zie ibid., hfdstk VI) , maar door een overmaat: het 
doett zich niet aan mij voor, maar geeft zich des te meer - in zo'n grote mate zelfs dat ik 
dezee gave nimmer te boven kom. Het proces van significatie wordt volgens Marion uitein-
delijkk bezegeld niet door mijzelf of anderen, maar door God in zijn Laatste Oordeel. Pas 
hierinn wordt de uiteindelijke betekenis van mijn leven onthuld. Cf. ibid., 148. Over de ter-
minologiee en over de rol van de gegevenheid bij de verzadiging van de intentie: zie Etant 
donné,donné, 276nl, 
199 Marion, Etant donné, 251-64: 259ff. 
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hett onbekende op voorhand terug naar het bekende, omdat deze het 
ontvangtt en vestigt: 'Ieder onbekende is aldus de horizon van het beken-
de.'"20 0 

Ditt landschap van de fenomenaliteit doet zich, zo veronderstelt de 
fenomenologie,, voor aan een buiten de tijd staande waarnemer. Bij 
naderee beschouwing blijkt volgens Marion echter, dat voor Husserl de 
constantee horizon van het fenomeen in feite samenvalt met deze waar-
nemendee instantie: de horizon is het transcendentaal ego. Er doet zich 
bovendienn een "klassieke" omwenteling voor: het Ik, dat aanvankelijk 
optreedtt als getuige van het fenomeen dat zich geeft, slaat om in een Ik 
datt ieder fenomeen constitueert, waar iedere gegevenheid zich voor 
dientt te rechtvaardigen als "voor een tribunaal."21 Het fenomeen heeft 
bijj  Husserl dus te lijden onder een sterk idealiserende tendens. Zoals ge-
zienn stelt Marion tegenover de resulterende, beperkte fenomenaliteit een 
"evenementaall  [événementiel\" fenomeen, dat noch uitgaat van de limita-
tiess van een horizon, noch van (wat voor Husserl hetzelfde is) die van 
eenn transcendentaal ego. Waar deze beperkingen het fenomeen op voor-
handd veroordelen tot intuïtieve armoede, probeert Marions fenomenolo-
giee (als daar nog van gesproken kan worden) van het phênomène saturé 
juistt die verschijnselen te denken die een "vermeerdering [surcroit\ van de 
intuïtie,, dus van gegevenheid, ontvangen in verhouding tot de intentie, 
hett concept en de blik [visée]."22 Marion gaat hiertoe uit van (maar vooral 
inn tegen) de vier rubrieken die bij Kant de categorieën van het verstand 
organiseren.233 De eerste hiervan, die van de kwantiteit, is zojuist 

200 Ibid., 260. Het citaat is van Husserl, Idee» I, § 63. 
211 Marion, Etant dottné, 263. 
222 Ibid., 279. Cf. De surcroit, 135: "[FJenomenen waarin zeker de dualiteit aan de orde is 
tussenn intentie (significatie) en intuïtie (vervulling [rempiissemenfy, alsook een correlatie tus-
senn noësis en noëma, maar waarin, in tegenstelling tot pbénomèms pauvres en communs, de in-
tuïtiee (zich) op zodanige wijze geeft, dat zij datgene wat het concept (significatie, intentio-
naliteit,, blik, etc.) in haar kan voorzien en tonen, overtreft." 
233 Op de vraag waarom Marion vasthoudt aan deze kantiaanse bepalingen, en er zich niet 
veeleerr van losmaakt, antwoordt Ruud Weiten dat deze rubrieken van Kant - "de denker 
vann de limiet bij uitstek" - Marion de gelegenheid geven om te laten zien "hoe en waarom 
hett gesatureerde fenomeen grensoverschrijdend is" of het menselijk kenvermogen te 
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besprokenn onder de noemer van het evenement (dat wordt gekenmerkt 
doorr een overmaat aan aspecten en betekenissen); de andere drie - die 
vann de kwaliteit, de relatie en de modaliteit - worden door Marion op 
eenn vergelijkbare (indefiniërende, deconstituerende) manier geanalyseerd 
enn herleid tot een meer oorspronkelijke, verzadigende gave {donation),24 

Hijj  geeft bij elk van deze "regio's" een geprivilegieerd voorbeeld of type. 
Naa het historische evenement zijn dat respectievelijk het idool (verza-
digdd fenomeen volgens de kwaliteit), het vlees (volgens de relatie) en het 
ikoonn (volgens de modaliteit). Twee van deze typen, het idool en het 
ikoon,, vormen de leidraad van de volgende paragrafen; hier eerst nog 
eenn woord over het theologische (of theologiserende) perspectief van 
hett phénomène safari.25 

Binnenn het gebied van het verzadigde fenomeen onderscheidt Marion 
zoalss gezegd vier typen, die ieder een antwoord geven op één van de 
bepalingenn van het fenomeen door de rubrieken van het kantiaanse 
verstand.. Marion presenteert deze typen aanvankelijk als zijnde onder-
scheidenn maar volstrekt gelijkwaardig, "zonder enige hiërarchie," maar 
steltt later toch de vraag of er sprake kan zijn van een graad van verzadi-
ging,, c.q. van graduele verschillen tussen de typen, en daarnaast wellicht 
vann een maximale verzadiging.26 Dat hij de eerste vraag positief beant-
woordtt was te verwachten gezien zijn eerdere pleidooi voor het ikoon 

buitenn gaat. Ruud Weiten, Fenomenologie en beeldverbod bij Emmanuel Levinas en Jean-Luc Marton 
(Budel:: Damon, 2001), 196-97. 
244 Het evenement vervult in Etant donné een dubbele rol: het is zowel een algemene 
bepalingg van het fenomeen in zijn temporaliteit, en staat als zodanig model voor de vier 
verschillendee typen. Daarnaast is het ^eifecn geprivilegieerd type van het verzadigde feno-
meen,, namelijk volgens de kwantiteit. Cf. Etant donné, § 17 en § 23. 
255 Ibid., § 21-23 en De suravft, II-V . De figuur van het vlees (la chair), dat in de huidige con-
textt aanhaakt bij de (auto-)affectieve extase van de goddelijke aanraking (cf. Lyotards lec-
tuurr van Augusrinus), stel ik uit tot het volgende hoofdstuk, omdat daarin de (auto-) affec-
tiviteitt van het luisteren aan de orde komt. Voor de goede orde zij nog aangegeven dat de 
eerstee drie typen, aldus de auteur, een kritiek vormen op de husserliaanse notie van ho-
rizon,, terwijl de laatste (het ikoon) zich verzet tegen de idealistische notie van een trans-
cendentaall  ego. Cf. Marion, Etant donné, 280. 
266 Ibid., respectievelijk 317 en 325-26. 
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(tenn nadele van het idool) in Dieu sans être.21 Het ikoon heeft ook in Etant 

donnédonné en De surcroit een streepje voor op de andere typen, alleen al omdat 

hett de eigenschappen van de andere drie in zich verenigt, en over de (re-

ligieuze)) voorrechten kan beschikken die verbonden zijn met het gelaat 

vann de ander en /of Ander.28 De tweede vraag wordt door Marion even-

eenss positief beantwoord, zij het onder twee voorwaarden. Ten eerste 

dientt het maximum binnen de grenzen van het fenomenale te blijven, 

mett andere woorden: een fenomeen te zijn. En ten tweede dient het ma-

ximumm een loutere mogelijkheid te blijven, of zoals Marion het ver-

woordt:: "een ultieme mogelijkheid van het fenomeen - de laatste, maar 

nogg wel bij wijze van mogelijkheid."29 Hij noemt deze laatste mogelijk-

heidd het fenomeen van openbaring (subtiel onderscheiden van de Open-

baringg van de theologie), en beschrijft het als de integratie van alle vier 

typenn van het verzadigd fenomeen: 

Hett gaat [...] om de laatste mogelijke variatie van de fenomenaliteit van het 
fenomeenn als gegeven - het fenomeen van openbaring geeft niet alleen blijk 
vann verzadiging [...], maar het brengt in zichzelf de vier typen van het verza-
digdd fenomeen bijeen en geeft zich tegelijk als historisch evenement, als idool, 
alss vlees en als ikoon (gelaat). Het gaat zeker om een verzadiging van het vijf-
dee type, niet omdat het een nieuwe toevoegt [...] aan de eerste vier [...], maar 
omdatt het, door ze in zich samen te laten vallen, de fenomenaliteit verzadigt 
inn de tweede graad, door verzadiging van de verzadiging.30 

vv Marion, Dieu sans fêtre, hoofdstuk 1. Let wel: het idool wordt zijn religieuze waarde en 
betekeniss niet ontzegd; het wordt slechts geconfronteerd met een andere, en superieure, 
mogelijkheid.. Het idool blijf t ondanks alles "een soort laagwaterpeil van het goddelijke \un 
certaincertain étiage du divin]." Ibid., 24. 
288 Cf. ibid., 324 en De surcroit, 90-98. 
299 Marion, Etant donné, 326-27. Deze tweede eis hangt samen met Marions opvatting dat de 
fenomenologiee zich niet kan (en mag) uitspreken over feitelijke, concrete openbaringen. 
Haarr taak is de beschrijving van de mogelijkheid van openbaring, waarbij Marion het 
onderscheidd wil handhaven tussen openbaring en Openbaring: "het feit (indien er zoiets is) 
vann de Openbaring, gaat het bereik van iedere wetenschap te buiten, de fenomenologie 
daarbijj  inbegrepen; alleen een theologie, en op voorwaarde dat deze zich laat bepalen door 
ditt feit alleen (K. Barth of H.U. von Balthasar, zonder twijfel meer dan R. Bultmann of K. 
Rahner),, zou zich daar mee kunnen inlaten." Ibid., 329nl. 
300 Ibid., 327. 
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Alss paradigma voor een dergelijke gekwadrateerde verzadiging neemt 
Marionn de manifestatie van Christus, zoals beschreven in het Nieuwe 
Testament.. Om deze paradigmatische betekenis uit te tekenen grijpt hij 
opnieuww terug op (en wendt hij zich tegen) de kantiaanse rubrieken.31 

"Volgenss de kwantiteit geeft het Christus-fenomeen zich intuïtief als 
eenn volmaakt onvoorzienbaar evenement, want radicaal heterogeen aan 
hetgeenn het niettemin volbrengt (de profeten): het verschijnt 'gelijk de 
bliksemm komt van het oosten en licht (phainetaï) tot het westen' (Mt 24, 
27)) [...]." Het doet een beroep op de waakzaamheid zoals die verbon-
denn is met het begrip kairor. "Ziet toe, blijf t waakzaam. Want gij weet 
niet,, wanneer het de tijd [kairos] is" (Mc 13, 33). Vervolgens, volgens de 
kwaliteit,, doet het Christus-fenomeen zich voor als ondraaglijk (een 
kwaliteitt die, zoals hieronder nog uitgebreid ter sprake zal komen, is 
verbondenn met - nota bene - het type van het idool). De beschrijving van 
hett fenomeen die Marion hiermee verbindt, is die van Christus tijdens 
dee Transfiguratie - een ondraaglijk, ja, verblindend licht: "zijn gedaante 
veranderdee voor hun ogen, en zijn klederen werden schitterend, hel wit, 
zoalss geen lakenbereider op aarde ze kan maken" (Mc 9, 3). Niet alleen 
hett zicht raakt door het fenomeen verzadigd; ook de auditieve perceptie 
wordtt volgens Marion overweldigd, zoals blijkt uit het voorbeeld uit Joh 
18,, 6-7 (de gevangenneming): "En toen Hij dan tot hen zeide: Ik ben 
het,, deinsden zij terug en vielen ter aarde." 

Tenn derde, volgens de rubriek van de relatie, "verschijnt Christus als 
eenn absoluut fenomeen, dat iedere relatie opheft, omdat hij iedere hori-
zonn verzadigt waarbinnen zich een relatie aandient. Hij verzadigt iedere 
mogelijkee horizon, niet alleen omdat zijn 'uur' zich onttrekt aan de tijd 
vann de wereld [...], maar omdat 'zijn Koninkrijk niet van deze aarde [is]' 
(Johh 18, 36). De wereld kent met andere woorden niets dat vergelijkbaar 
iss met Christus en dat als horizon kan dienen waarbinnen zijn fenomeen 
geplaatstt kan worden. En ten slotte, volgens de modaliteit, kan het 
Christus-fenomeenn volgens Marion worden beschreven als onzienlijk (;'r-
regardablè),regardablè), "precies omdat Hij mij op de wijze van een ikoon aan-

311 Deze rijkelijk met citaten omklede analyse van het Christus-fenomeen staat beschreven 
inn Etant donné, 329-35. Ik geef er hier slechts de hoofdlijnen van weer. 
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schouwt,, zodanig dat ik door Hem wordt geconstitueerd als zijn getuige 
inn plaats van Hij [Christus, svm] door welk transcendentaal Ik men ook 
zouu willen." Marion illustreert dit aan de hand van de vertelling over de 
rijkee jongeling uit Marcus 10 (17-22), waarin deze door Christus liefde-
voll  aanschouwd wordt. De jongeling verandert hierdoor in een getuige, 
enn wordt bovendien uitgenodigd tot een overgave aan dit Christus-feno-
meen.. Marion ziet in deze vertelling een verdubbeling van de verzadi-
ging.. De eerste verzadiging zou volgens hem liggen in het gegeven dat 
dee jongeling de bijbelse geboden vervult die het respect voor de ander-
als-anderr betreffen, en deze geboden (en de ander) als groter dan zich-
zelff  aanvaardt; de verdubbeling van deze verzadiging zou liggen in de 
constituerendee blik van Christus, die niet alleen uitnodigt tot respect 
voorr de ander (verzadiging), maar, daarenboven, tot een zelf-opgave aan 
diee ander (verzadiging van de verzadiging). Het fenomeen van openba-
ring,, dat zijn paradigma aldus vindt in Christus, verenigt de vier typen in 
eenn kwadratuur die in laatste instantie draait om de zuivere gave, die het 
zelfss zonder intuïtie kan stellen, of, met een toespeling op Anselmus: 
"eenn fenomeen dat zich op zodanige wijze geeft dat niets manifester 
zichh kan geven - id quo nihilmanifestius donartpotest"12 

322 Ibid., 339. Cf. Balthasar, Herrlichkeit, I, 447: "[D] e subjectieve mogeüjkheidsvoorwaarde 
voorr het zichtbaar worden (die zeer omvangrijk kan zijn) mag nooit en te nimmer 
deelnemenn aan de constitutie van de objectieve evidentie van het voorwerp, of eenvoudig 
eenn voorwaarde voor deze zijn en deze daarmee vervangen. Iedere nog zo existentiële 
vormm van kantianisme in de theologie moet het fenomeen vervalsen en tekort doen. [...] 
Wantt Christus, indien Hij is waarvoor Hij zich uitgeeft, is van geen subjectieve voorwaarde 
zoo afhankelijk dat deze Hem zou kunnen hinderen zich geheel en al aan de mens kenbaar 
tee maken, of dat deze - omgekeerd - zonder zijn genade de toereikende voorwaarde zou 
kunnenn bieden om Hem begrijpend te ontvangen. [...] Van het bijzondere dat Hij is, kan 
hijj  [binnen de algemeen-menselijke bestaans- en denkvormen] slechts vanuit zichzelf kond 
doen." " 
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10.22 Verzadiging en het idool 

Muziekk lijkt , gegeven Marions beschrijving van het evenement, een uit-
gesprokenn voorbeeld van het phénomène saturé. Zij is een temporeel feno-
meen,, dat slechts bestaat in het singuliere moment van klinken (onher-
haalbaar),, een fenomeen dat niet kan worden voor2ien (hoe vaak men 
ookk repeteert) of vastgelegd (hoe nauwkeurig ook de opnametechniek 
mogee zijn), en dat zich onttrekt aan iedere definitieve bepaling of inter-
pretatie.. Marion spreekt niet vaak over muziek, maar geeft haar in Etant 
donnév/el,donnév/el, zij het in een korte passage en zonder veel toelichting, een bij-
zonderee status. Deze passage handelt over het phénomène saturé als "con-
tra-ervaringg [contre-expérience]" ̂De contra-ervaring, aldus Marion in een 
paradoxalee formulering, "biedt de ervaring van datgene wat onherleid-
baarr de voorwaarden voor de ervaring van objecten weerspreekt." In de 
contra-ervaringg geeft het fenomeen zich onmiskenbaar, echter zonder 
zichh als object te laten constitueren: "de contra-ervaring is niet hetzelfde 
alss een non-ervaring, maar komt neer op een ervaring van het fenomeen 
[...]]  die zich aan de voorwaarden van de objectivatie onttrekt." Op het 
visuelee vlak maakt Marion in dit verband gebruik van het verschil tussen 
voirvoir en regarder, waarbij de laatste term (het kijken) wordt verbonden met 
hett houden, onderhouden en weerhouden zoals uitgedrukt door de 
deeltermm garder. Het verzadigde fenomeen is niet te missen, maar laat 
zichh evenmin vasthouden, constitueren of afweren. Als voorbeeld van 
eenn dergelijke fenomeen geeft Marion de overmaat aan licht, die in een 
fotoo slechts zichtbaar is door de waas van de overbelichting, of de snel-
heidd van een auto, die zich daarin toont als de 'bewogenheid' van het 
beeld.. "[Het oog] ontvangt een zuivere gave, precies omdat het er geen 
enkell  objectiveerbaar gegeven in ontwaart." En hij vervolgt met een 
verwijzingg naar muziek, om precies te zijn: naar Mozarts symfonie num-
merr 41, bijgenaamd "Jupiter" (KV 551): 

Hett komt aan muziek, of liever gezegd aan het muzikale luisteren, toe om ge-
privilegieerdee optredens te geven van deze opvatting van het fenomeen. De 

Marion,, Etant donné, 300-302. 
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ouverturee van een symfonie - bij voorbeeld de "Jupiter" - raakt mij op zoda-
nigee wijze, dat zelfs nog vóór de melodische lijn te kunnen reconstrueren of 
dee maat te kunnen bepalen van het orkestrale weefsel (dus nog alvorens twee 
objectenn te kunnen constitueren op grond van twee gegevens), ik allereerst de 
bewegingg (niet-objectdveerbaar, want gevend) in 'oor-schouw' neem van de 
klankmassaa die op mij toekomt en die mij overrompelt, en vervolgens mijn 
achterstandd op het voorvallen van die gebeurtenis. Een herinnering aan eer-
deree uitvoeringen laat zeker een snellere identificatie van de melodie en in-
schattingg van de orkestrale [klankjmassa toe, maar staat mij niet toe het zich 
voordoenn ervan, het evenement dus, uit te schakelen. De muziek schenkt de 
bewegingg zelf van zijn optreden, zijn effect op mij die haar [de muziek, svm] 
ontvangt,, zonder haar te produceren, kortom zijn [het evenement, svm] op-
tredenn zonder werkelijke inhoud. Ook slaagt zij er in zekere zin in mij direct 
tee beroeren, als zuivere gave [donation] die door geen enkel objectiveerbaar ob-
jectt wordt bemiddeld en die mij met een uitwerking confronteert die onmid-
dellijkk de hare is. Het muzikale offer [Uojffrandre musical  ̂ schenkt de beweging 
vann zijn eigen optreden - het schenkt het effect van zijn offerande zelf, zon-
derr of voorbij de klanken die zij opwekt.34 

Eenn drietal opmerkingen is hier op zijn plaats. In de eerste plaats dringt 

zichh de parallel op met Lyotards notie van de toon van het absolute, zo-

alss hij die gebruikt in zijn analyse van Augustinus' Confessiones. Ook deze 

toonn drong zich, zoals gezien, aan de geest op zonder als object voor 

dezee te verschijnen. Ten tweede keert in de woorden van Marion de to-

pospos terug dat muziek absoluut nabij is (emotioneel en lichamelijk), maar 

tegelijkk ongrijpbaar (conceptueel en zelfs cognitief), een dubbele figuur 

waarmeee Schopenhauer, Hegel en Balthasar het fenomeen van de melo-

diee verbonden.35 Marion spreekt enerzijds over muziek als iets dat hem 

"direct""  weet te beroeren maar dat, anderzijds, "zonder werkelijke in-

houd""  blijft , dus voor het denken ongrijpbaar. Marion concentreert zich 

hierbijj  overigens op het exterieure element van de muziek: de gebeurte-

niss van haar verschijnen als zodanig. Hij geeft in zijn fenomenologie dus 

minderr aandacht aan de nabijheid die uiting is van het subjectieve, in-

HH Ibid., 301-302 
355 Zie hoofdstuk II-6.2.a. 

304 4 



Hoofdstukk 10 

nerlijkee moment in het luisteren.36 In de derde plaats is muziek in deze 
voorstellingg een instantie van de gave zelf van het fenomeen; het laat 
niett zozeer het 'wat' ervan ervaren alswel het 'dat': dat het muzikale fe-
nomeenn zich geeft, en wel uitgaande van zichzelf (voorafgaand aan iede-
ree constitutie door het subject). De muziek, met name de quasi-amorfe 
enn -informatieloze dreun waarmee de Jupiter begint (naar verluidt be-
doeldd om de zaal wakker te schudden), dient zich hier aan als (bijna) 
louterr materie (byte).31 

Ditt evenementale karakter van muziek wordt ondersteund door de fi-
guurr van de anamorfose. Marion legt deze figuur uit als een van de alge-
menee bepalingen van het evenement, maar gebruikt hem elders ook (als 
ommekeerr of conversie van de blik) in verband met de fenomenologie 
vann het (hoger geplaatste) ikoon. Het gaat in de anamorfose om het door-
kruisenn van een "fenomenologische afstand" in het innerlijk van het 
fenomeen:: "Het fenomeen doorkruist een afstand die leidt tot (ana-) het 
aannemenn van een vorm (-morphose), langs een immanente as."38 Dit 
doorkruisenn is de beweging waarin (en waardoor) het fenomeen zich 
geeftt en tot zichtbaarheid komt - niet echter zijn eerste zichtbaarheid. 
"All  wat zichtbaar is [...] verschijnt per definitie; het heeft dus een vorm, 
hoee vaag en vormeloos dan ook. Maar dit verschijnen staat nog niet ge-
lij kk aan een verschijningsfiguur."39 Marion contrasteert in verband hier-
meee het vage verschijnen van een fenomeen met de verschijning waarin 
hett fenomeen zich individueert, zich losmaakt van de andere fenome-
nen,, die daardoor tot een achtergrond worden voor het fenomeen in 
zijnn tweede verschijning: "de ^«^-morphose van het fenomeen voor zover 
hett zich geeft, duidt [...] de eigenschap aan van het stijgen van de eerste 
naarr de tweede vorm - van het overgaan van de vorm die voor zich 
spreektt [va de sot] (voor een vage blik) naar de vorm die uit zichzelf komt 

366 Dit element, verbonden, binnen Marions denken, met de notie van la (hair, komt in het 
volgendee hoofdstuk aan de orde. 
377 Cf. Etanl donné, 214-16. Marion bedoelt hiermee zoals gezien het verschijnen van klank 
nogg vóórdat deze wordt gesynthetiseerd en betekend als een akkoord dat in een ritmisch 
patroonn herhaald wordt, etc. 
388 Ibid., 184. Cf. 174-77 en De surcnit, 44 en 48. 
399 Marion, Etant donné, 175. 
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[vient[vient de sot] (van dat wat %icb toont). Of liever: die uit de grond komt van 

hett %e!f[soi\ van het fenomeen."40 Om een voorbeeld te geven van een 

dergelijkee beweging verwijst Marion naar de experimenten van de musi-

coloogg en zanger Iegor Reznikoff: 

Dee geleerde werken en de virtuoze experimenten van I. Reznikoff hebben 
aangetoondd dat de gewelven van romaanse kerken (en zelfs van sommige pre-
historischee grotten) kunnen resoneren als snaarinstrumenten, op voorwaarde 
datt men ze door gezang op een nauwkeurig punt laat vibreren. Het gaat erom 
ditt punt door een steeds fijnere benadering op te sporen. Daarvoor is het no-
digg dat de zanger of de instrumentalist zich lichamelijk verplaatst (en de luis-
teraarr net zo), opdat de uitgezonden klank uit zichzelf tot zijn volheid komt, 
stijgtt naar zijn volledig klinkende vorm. Het gaat daar welbeschouwd om so-
noree anamorfose.41 

Eenn parallel voorbeeld is het befaamde schilderij De genanten van Hol-

bein,, waar een vlek op voorkomt die, gezien van schuin-onder, een 

doodshoofdd blijk t te zijn.42 Marions punt is in beide gevallen dat een 

dergelijkk fenomeen %tch niet geeft tenzij de luisteraar of toeschouwer 

zichh verplaatst naar het punt waar hij of zij, staande in lij n met de "im-

manentee as" van het fenomeen, de tweede vorm van het fenomeen kan 

horenn of zien verschijnen. De luisteraar of toeschouwer constituteert dit 

fenomeenn niet; het geeft zich vanuit zijn eigen grond, langs zijn inner-

lijk ee as, en legt aldus zijn voorwaarden op aan de luisteraar of toeschou-

werr (in plaats van andersom, zoals het geval is bij de subjectieve consti-

tutiee van het object). Voldoen zij aan deze voorwaarden, dan openbaart 

zichh uit het hyletische of proto-eidetische karakter van het fenomeen als 

evenement,, zijn volledige, geanamorfoseerde vorm.43 Wat het subject 

**  Ibid., 176. 
411 Ibid., 175nl. Reznikoff heeft deze experimenten vastgelegd op CD. Cf. I^e chant de 
VézelayVézelay en Le chant de Fontenqy (SM 12 21.16 en 12 16.40). 
422 Ibid., 174nl. 
433 De adders die hier in filosofisch opzicht ongetwijfeld onder het gras zitten laat ik, met 
hett oog op mijn beperkte aan competentie op dit gebied, graag over aan filosofen. Voor 
mijj  is dit alles een opmaat naar de beschrijvingen van het idool en het ikoon, die ik zal 
beschouwenn vanuit de meer 'laterale' vraag naar hun betekenis voor de analyse van muziek. 
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ziett wanneer het de anamorfose niet toelaat (zich niet verplaatst), is in 
Marionss termen te beschrijven als ofwel verveling, dat wil zeggen de blik 
diee door de wereld zwerft zonder werkelijk iets te zien (hij kijkt overal 
'doorheen'),444 ofwel in termen van het idool: de blik die plots gevangen 
wordtt door een spektakel dat hem verzadigt, maar dat tegelijk de weg 
naarr het fenomeen afsluit. De vraag naar de betekenis van een anamorfose 
vann het oor laat ik hier liggen; in het laatste hoofdstuk zullen elementen 
hiervann verder worden uitgewerkt. Omdat Marion het spektakel van het 
idooll  beschrijft als een dynamiek van êblouissement en adoratie, stel ik nu 
eerstt de vraag wat de fenomenologie van het idool ons kan leren over 
dee fenomenen waarvan Messiaen heeft getuigd: êblouissement en een 
"doorbraakk naar gene zijde." 

Hett idool is een verzadigd fenomeen volgens de kwaliteit. Het ken-
merktt zich in de eerste en laatste plaats door zichtbaarheid, en niets an-
derss dan zichtbaarheid. Marion legt dit uit door het geprivilegieerde 
voorbeeldd van het idool, het schilderij, van een object te contrasteren 
mett het origineel waar het een afbeelding van is.45 Het origineel, zo is 
bovenn reeds ter sprake gekomen bij het voorbeeld van de kubus, toont 
slechtss een beperkt aantal aspecten; de overige aspecten worden niet 
gepresenteerd.. Zij worden echter wel - met een term van Husserl — geap-
presenteerd.presenteerd.4646 Ze maken, krachtens de a priori condities van de ervaring, 
alss afwezige aspecten, deel uit van het gepresenteerde object. In het 
schilderijj  van de kubus, daarentegen, is volgens Marion eerder het tegen-
deell  waar. "Hier, en alleen hier, neigt het geappresenteerde ertoe te ver-
dwijnenn en het veld vrij te laten aan het gepresenteerde. [...] Het schil-
derijj  representeert niet langer bepaalde presenteerbare zijden van een 
objectt (van de wereld) dat, wat zijn andere zijden betreft, slechts appre-
senteerbaarr is: het reduceert het object tot het erin presenteerbare, en 
sluitt het appresenteerbare ervan uit."47 Kijken naar een schilderij is voor 
Marionn daarom vervuld worden; het sluit afwezigheid en de teleurstel-
lingg van de blik uit. Het schilderij voegt, door de intensiverende werking 

444 Marion, De surcroit, 73; cf. Dieu sans Fêtre, "L'envers de la vanité," 157-95: 166ff. 
455 Marion, De surcwit, 65-98: 76. Cf. Dieu sans fêtn, fêtn, 18-27. 
466 Zie de vorige § en Husserl, Cartesianiscbe Meditationen, § 50. 
477 Marion, De surcwit, 76. 
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vann het kader, aanwezigheid aan de aanwezigheid toe, daar waar de na-

tuurr de ruimte behoudt, en dus appresentatieve afwezigheid. 

Ziedaarr het schilderij: de non-fysische ruimte waarin het zichtbare alleen 
heerst,, het ongeziene uitschakelt [...] en het fenomeen reduceert tot zuivere 
zichtbaarheid.. Het schilderij geeft blijk van de meest klassieke en stricte feno-
menologie,, want het reduceert het fenomenale geheel tot het zichtbare. [...] 
Hett schilderij biedt niet een interessant, maar uiteindelijk facultatief, voor-
beeldd van de fenomenologische methode van de reductie - het volbrengt deze 
radicaal,, volgens de kwaliteit (de intensiteit of 'intensieve grootte*) van het 
verschijnen.. Door het zichtbare te reduceren tot zijn atomische kwintessentie 
enn binnen zijn kader de krankzinnige energie van het zichtbare te bevatten, 
reduceertt het schilderij datgene wat zich geeft tot datgene wat zich toont -
onderr het regime van het idool. Anders gezegd, volgens Plato, 'alleen aan het 
schonee is het gegeven het bij uitstek verschijnende [ekphanéstatoti\t en het 
meestt begeerlijke, te zijn.'48 

Hett idool vangt mijn blik, die in verveling rondzwerft in de wereld 

zonderr werkelijk te zien. Het idool is het eerste zichtbare, dat door zijn 

schitteringg {spiendeur, overmaat aan intuïtie) mijn blik geheel verzadigt. 

Hett markeert het uiterste van wat ik aan zichtbaarheid kan verdragen; 

hett verblindt mij . "Wanneer de blik niet kan verdragen wat het ziet, 

ondergaatt het verblinding [éblouissemeni\. Want 'niet verdragen' staat niet 

eenvoudigg gelijk aan 'niet zien': men moet allereerst waarnemen, zoniet 

duidelijkk zien, om datgene gewaar te worden dat men niet kan verdra-

gen.. Het gaat in feite om iets zichtbaars dat onze blik niet aankan."49 De-

zee verblinding gaat volgens Marion niet zozeer gepaard met lijden, ge-

brekk en ongenoegen, alswel met "het succes, de glorie, de blijdschap [la 

joie]."joie]."  Het is verbonden met de notie van het verblind worden door een 

overmaatt aan waarheid, zoals de waarheid van Degene, die niemand kan 

zienn zonder te sterven (cf. Messiaens "exces de Véritf en belijdenis van 

"lajoie"),"lajoie"),  of de waarheid van de Ideeën, het Licht dat ons schaduwen 

doett zien, en dat slechts door diegene kan worden gezien wiens ogen 

Ibid.,, 81-82. Het citaat is afkomstig uit Phaidrvs, 250d. 
Marion,, Etant donné, 285. 
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reedss vervuld zijn van glorie.50 Het idool kan echter ook in minder uit-
zonderlijkee omstandigheden, en door minder begenadigde ogen worden 
ervaren.. Zoals gezegd is het schilderij er bij Marion een voorbeeld van, 
enn het kunstwerk meer in het algemeen.51 

Hett idool is dus het eerste wat de blik niet kan doorboren en in verve-
lingg terzijde leggen, of, als een kierkegaardiaanse estheticus, opnemen in 
eenn eindeloze reeks uitwisselbare, vluchtige indrukken. Hij wordt door 
dee intense en exclusieve zichtbaarheid van het idool gefascineerd en tot 
adoratiee bewogen.52 Naast de overmaat aan intuïtie houden twee facto-
renn met deze verblinding verband: ten eerste dat de blik kijkt (regarder) en 
daarbijj  het geziene neigt te isoleren uit het onbeperkte aanbod van het 
zichtbaree dat in de wereld gezien (voir) wordt; en ten tweede het feit dat 
dee blik zicht richt op deze geïsoleerde gestalte, zich fixeert en zich laat 
fixeren.533 Marion brengt dit laatste in verband met een zekere vermoeid-
heid,, die samenhangt met de grote inspanning van de blik om het god-
delijkee te zien:54 "Het idool biedt de blik [...] zijn aarde - de eerste aarde 
omm op te rusten. In het idool begraaft de blik zich."55 Het idool verraadt 
duss een tekort in de intentie van de blik: deze prefereert, of ziet zich ge-
dwongen,, te rusten, en markeert, rustend in het idool, de grens tussen 
hett zichtbare (van het idool) en de opening van een andere dimensie, die 
echterr voor de blik onbereikbaar blijf t (invisable). Het idool werkt als een 
onzichtbaree spiegel die de blik voor het eerst confronteert met zijn gren-
zenn (portee, reikwijdte) en maakt daarmee (de analyse, maar niet de idola-
trischee blik) duidelijk dat het goddelijke, voor zover het hier gezien 
wordt,, slechts wordt ervaren naar de maat en het vermogen van de men-

500 Cf. Plato, de allegorie van de grot, in Politeia 515c en 517a. 
511 Cf. Marion, Etant donné, 320. Het idool, dat wil zeggen het verzadigde fenomeen volgens 
dee kwantiteit, kan niet alleen in het zintuiglijke worden aangetroffen, maar ook in het intel-
ligibelee en morele. Marion noemt het voorbeeld van Oedipus, die zich de ogen uitsteekt 
omdatt hij overweldigd is door het zien van zijn transgressie, "dus zich verblindt [s'ébloui^ 
mett een quasi-morele intensiteit van intuïtie." Ibid., 286. 
522 Marion, De surcrott, 73. 
533 Ibid., 74-75. 
544 Marion, Dien sans Fëtn, 17. 
555 Ibid., 22-23. 
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selijkee blik.56 In het idool vindt niet de anamorfose of conversie plaats die 
hett perspectief omdraait en waarin (en waardoor) ik geconstitueerd 
wordd door de blik van de ander. Deze ommekeer blijf t volgens Marion 
voorbehoudenn aan de blik van het ikonisch gelaat (cf. het voorbeeld van 
dee rijke jongeling hierboven). Het idool wordt in eerste en laatste instan-
tiee geconstitueerd door de bük van het subject {regard) die in de onzicht-
baree weerspiegeling van het idool gefascineerd is door de aanblik van 
zichzelf:: "Het beslissende moment in de oprichting van een idool is niet 
zijnn fabricage, maar zijn inauguratie als het aanschouwelijke [regardab/e], 
alss dat wat een blik vult. De blik kenmerkt het idool. Het verblindt 
slechtss door zichtbaarheid voor zover de blik het met bewondering aan-
schouwtt [E/k riéblouit de visibilité qu'autant que Ie regard la regarde avec egards]. 

Hett trekt de blik slechts aan voor zover de blik het geheel binnen het 
zichtbaree heeft getrokken, het daarbinnen blootstelt en uitput. Alleen de 
blikk maakt het idool, als ultieme funktie van het aanschouwelijke."57 

Dee voorbeelden die Marion in dit verband noemt zijn veelzeggend. 
Hijj  ziet het idool vooral terug in de verzadigde (en verzadigende) kleur-
vlakkenn van Paul Klee en Mark Rothko. Zo noemt Marion het voor-
beeldd van Rothko's Number 7 (1951), dat op het eerste gezicht sterk doet 
denkenn aan Messiaens beschrijvingen van zijn synesthetische kleurerva-
ringen.ringen.5858 Niet alleen komen het violet, de complementaire kleur geel en 
hett oranje-rood van dit schilderij vaak in deze beschrijvingen terug, ook 
dee vorm van de banden en het ontbreken van een duidelijke omkadering 
vann de kleurvlakken (de zwevende kwaliteit van het geheel) brengt de 
gelaagdee en vloeiende structuur van Messiaens kleuren in herinnering.59 

Marionn vergelijkt de kleuren bij Rothko wel met de waterlelies van 
Monet:: ze lijken te drijven op het doek, er niet door te worden gedragen. 
Zee komen voort uit zichzelf, niet gevormd naar enige exterieure bepa-
ling,, niet geconstitueerd als object, maar dienen zich aan in (en als) auto-
nome,, zuivere zichtbaarheid, "zwijgzaam, onweerstaanbaar, bewonde-
renswaardig.""  De verwijzing naar Monet en het vrije kleurenspel van het 

566 Ibid, 23. 
577 Ibid, 19. 
588 Marion, De surcroit, 88-90. 
599 Zie hoofdstuk 1-3.6 en 3.7. 
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impressionismee heeft een parallel in muziek die de weg wijst naar een 
interpretatiee van Messiaens son-couleur en de verblindende intensiteit van 
ditt fenomeen in de Momenten. De verbinding tussen kleur en muziek 
lijk tt snel gemaakt: de beschrijving van Number 7 onthecht het kleuren-
spell  van zijn vaste bodem en geeft er een momentane, zwevende kwali-
teitt aan, die eerder aan muziek doet denken dan aan het overwegend fi-
guratievee en solide karakter van de schilderkunst; Klee gaf een aantal 
vann zijn werken zelfs muzikale namen (zie met name het intens vibre-
rendee en verzadigende Polj/phonie), en ook bij andere moderne (vaak ab-
stracte)) visuele kunstenaars kan een verband met muziek worden ge-
legd.600 Anderzijds onderscheidde het muzikaal impressionisme zich al 
snell  door het gebruik van niet aan harmonie gebonden klankkleur (De-
bussy),, formuleerde Schönberg zijn utopie van de Klangfarbenmelodie en 
sleuteldee Scriabin in het kader van Prometheus aan zijn synesthetische 
lichtorgel.. De geleidelijke verzelfstandiging van muzikale kleur (het tim-
bre)) gaat op zijn minst terug op Wagner, Berüoz, en de romantische har-
moniekk van Chopin.61 Deze bereikte in de twintigste eeuw een nieuwe 
fasee met het gebruik van electronica. Het werd toen, door het gebruik 
vann taperecorders (1948, Pierre Schaeffer), filters en echokamers, en la-
terr geavanceerde computertechnologie (1957, Murray Hill ) mogelijk om 
opp min of meer direct wijze om de 'innerlijke' structuur van de toon te 
analyseren,, te manipuleren en zelfs te synthetiseren.62 Met name in het 
doorr Boulez opgerichte Ircam (1977), en rond de electronische studio in 

600 Cf. Karin von Maur (ed.), Vom Klang der Bi/der: die Musik in der Kunst des 20. Jahrhunderts 
(München:: Prestel, 1985). Overigens heeft ook Messiaen zich over de correspondenties 
tussenn schilderkunst en muziek uitgelaten. Hij ziet onder meer een relatie Monet -
Debussy,, "maar niet Cézanne - Debussy. Er is bij Cézanne een geometrisch aspect dat er 
niett is bij Debussy. Debussy is fluctuerender, golvender, onnauwkeuriger." De observatie 
ondersteuntt de hierboven gemaakte sprong van Rothko en Monet naar Debussy. Cf. 
Samuel,, Permanences, 71; cf. 68. 
611 Messiaen meende echter dat Debussy "de kleurrijkste van allemaal" is. Zie RöBler, 
Beitrage,Beitrage, 83. 
6262 Zie voor een rijk geïllustreerd overzicht van deze ontwikkeling Michael Hall, Leafing 
Home:Home: A Conducted Tour of Twentieth-century Music (London: Faber and Faber, 1996), 93-121 
enn voor een meer gedetaillerd overzicht Paul Griffiths, Modern Music and After. Directions 
sincesince 1945 (Oxford: Clarendon, 1995), 44ff, 200ff en 31 Off. 
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Keulen,, zijn compositorische stromingen ontstaan waarin de verschillen-
dee nieuwe mogelijkheden van het componeren met de 'inhoud' van indi-
viduelee tonen zijn onderzocht. Deze muziek wordt, naar een term van 
Huguess Dufourt uit 1979, musique spectrale genoemd.63 

Dezee spectrale muziek kan worden gezien als de muzikale pendant 
vann de Color Field Painting stijl van onder anderen Rothko. In deze mu-
ziekk wordt niet gecomponeerd met tonen, maar wordt de toon, en zijn 
innerlijk,, ^^"het toneel van het componeren. De klank maakt zich los 
vann iedere funktionaliteit, van ieder extern organisatieprincipe en doet 
zichh aan de luisteraar voor als een non-object, een bron die vanuit zich-
zelff  transformeert en licht (timbre, kleur) geeft. De klank is, om met 
Marionn te spreken, ^uivere hoorbaarheid', hij onttrekt zich aan de negativi-
teitt die bij gebruikelijke muzikale klanken ontstaat door speculaties over 
eenn mogelijke bron van het geluid (welk instrument speelt het? waar be-
vindtt dit instrument zich?), een uitvoerder, een intentie (naar het model 
vann een vouloir dire) of welke andere context dan ook. Deze klanken heb-
benn geen 'achterkant'; het ontbreekt in deze muziek aan appresentatieve 
verminderingenn van de hoorbaarheid. De klanken (timbres) vullen en 
verzadigenn het gehoor als klank, als timbre tout court. Voor zover deze 
muziekk associaties oproept is het met de harmonie der sferen of de oer-
klankk van Lyotard (de "witte ruis," "verschrikkelijk voor onze menselijk 
oren")) die na een denkbeeldige Big Bang uiteen zou vliegen tot een tijd-
ruimtee waarin muzikale objecten (toonhoogten, melodieën, harmonieën, 
etc.)) tot stand komen.64 Het is een klank die, aldus Jonathan Harvey, net 
alss het semiotische van Kristeva, zich buiten de tijd ophoudt - in zekere 
zinn aan deze tijd (en alles wat zich daarin bevindt: alle muzikaal-discur-

633 Cf. Julian Anderson, lemma "'spectral music" in Stanley Sadie and John Tyrrell (eds.), The 
NewNew Grove Dictionary of Music and Musicians. Deze stromingen vinden hun weerslag in het 
repertoiree van gespecialiseerde ensembles zoals L'Itinéraire, dat in 1984 werd opgericht 
doorr spectralist Tristan Murail. Andere namen in dit verband zijn Gérard Grisey, Michaël 
Levinas,, Kaija Saariaho en Jonathan Harvey (alle verbonden met Ircam), en verder de 
Duitsee Feedback groep (ontstaan rond Stockhausen en de Keulse studio), met namen als 
Peterr Eötvös en Claude Vivier. Ook de naam van Giacinto Scelsi, auteur van Viaggio al 
centracentra del suono, mag in dit verband niet ontbreken. 
644 Zie hoofdstuk II-8.2. 
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sievee elementen) vooraf gaat.65 Kaija Saariaho lijk t op de lyotaardiaanse 
versiee te speculeren wanneer zij haar compositie Verbkndmgen voor or-
kestt en tape (1982-84) laat beginnen met "een enorm diminuendo dat 
aanvangtt in een initiële Big Bang en zich voortzet doorheen het werk."66 

Uitt deze oerknal ontwikkelt zich bij haar gaandeweg een meer verstilde 
muziek,, waarin steeds meer individuele elementen hoorbaar worden: lo-
kalee samenklanken, fragmenten melodie, uitwisselingen tussen tape en 
spelers.. Het werk begint met een orkestrale oerknal, maar ontwikkelt ge-
leidelijkk een helder, metalig spectrum op tape waartegen zich individuele 
gebeurtenissenn aftekenen. Dergelijke spectra kunnen, op zich genomen, 
zoalss aan het slot van Verblendungen^ een grote intensiteit bereiken, zelfs 
ondraaglijkk worden voor de luisteraar, die erdoor verblind raakt alsof hij 
off  zij in de zon kijkt: "De extreme snelheid van de hemelse Sferen pro-
duceertt een dermate groot geluid dat de mensen niet méér in staat zijn 
hett geweld ervan te verdragen dan in de zon te kijken zonder te worden 
verblind."677 In de volgende paragraaf zal ik een en ander nauwer in ver-
bandd trachten te bren-gen met het 'verblindende' slotkoraal van La 
Transfiguration. Transfiguration. 

655 Jonathan Harvey, In Quest of Spirit: Thoughts on Music (Berkeley [etc.]: University of 
Californiaa Press, 1999), 39. 
666 Kimmo Korhonen, in liner notes bij de Finlandia-CD Meet the Composer Kaija Saariaho 
(3984-23407-2. . 
677 Cicero, De re publico, VI , 13. Ten overvloede: het gaat hier niet over doofheid, maar verzadi-
ging,ging, met andere woorden: om een afwezigheid door een overmaat aan intuïtie, niet door 
eenn tekort daaraan. Het auditieve fenomeen dat verzadigt hoeft niet luid te zijn; het gaat 
omm de mate van de hoorbaarheid (presentatie zonder afwezigheid door appresentatie) als 
zodanig.. Overigens bestaat ook de mogelijkheid om de ruis die ik hier, aan de hand van 
Lyotard,, in verband breng met de oude Sferen, christelijk te interpreteren. Zo spreekt Joh 3, 
88 over het "suizen" van de Heilige Geest. 
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10.33 Spectralisme, spiritualiteit en het ikoon: La Transfiguration, Deel VII en 

XIV XIV 

Jonathann Harvey noemt Messiaen een "protospectralist." Hij heeft hier-

meee in zoverre gelijk, dat Messiaen reeds zeer vroeg in zijn carrière is 

begonnenn met de manipulatie van boventoonstructuren. In die jaren 

(Harryy Halbreich wijst de Préludes uit 1929 aan als het eerste werk waarin 

dezee manipulaties voor zouden komen) was nog geen electronica voor-

handen;; de manipulaties van Messiaen waren dus aanvankelijk van indi-

rectee aard. Hij maakte in deze Préludes veel gebruik van zogeheten grappes 

d'accords,d'accords, stapelingen van akkoorden uit verschillende modi, die een 

fonteinn van kleuren produceren. Yvonne Loriod-Messiaen spreekt in dit 

verbandd treffend over "juwelen die tegen elkaar stoten," wat zowel het 

kleureffectt van de akkoorden zelf verwoordt als het geweld waarmee 

dezee akkoorden een surplus aan som- en verschiltonen produceren. 

"Moett men hier denken aan Signac," vraagt Loriod-Messiaen zich af, 

"aann Monet? aan Delaunay, met cirkelpatronen en de kleuren van de ak-

koorden?"688 Het antwoord zal door de dood van de enige die hierop 

kann antwoorden, blijvend ontbreken. Feit is dat Messiaen het fenomeen 

vann natuurlijke resonantie een centrale plaats heeft gegeven in zijn mu-

zikalee denken. Hij zegt in een aan hem gewijde documentaire van regis-

seurr Alan Benson: 

Dee meeste musici en de muziekencyclopedieën hebben door de eeuwen heen 
overr van alles gesproken, over tonaliteit, modaliteit, series, aleatorische mu-
ziek,, repetitieve muziek, electro-akoestische muziek, etc. Daar ben ik allemaal 
niett zo zeker van. Maar van één ding ben ik zeker: van de natuurlijke resonan-
tiee van klanklichamen.69 

688 Yvonne Loriod-Messiaen, "Etude sur 1'ceuvre pianistique d'Olivier Messiaen," in Massip, 
Portraits),Portraits), 118-23: 119. Cf. Messiaen, Technique de mon lattgage musical (Paris: Leduc, 1944), 
hfdstkk 14. 
699 Alan Benson, Het geloof in de muziek (London Weekend Television, 1985). Messiaen heeft 
dezee geloofsbelijdenis op verschillende andere plaatsen gedaan. Zie bijvoorbeeld zijn Confé-
rencerence de Notre-Dame, 9 en Rölïler, Reitrdge, 124. 
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Mett resonantie alleen is een componist uiteraard niet geholpen; hij zal 
ietss met het verschijnsel willen (en moeten) doen. Een populaire versie 
vann de Westerse muziekgeschiedenis beschrijft deze als de geleidelijke 
ontdekking,, door de eeuwen heen, van steeds hogere boventonen als le-
gitiemm (en steunend) element in muziek. De vroegste polyfonie zou zich 
voornamelijkk hebben bediend van octaven en kwinten, latere eeuwen 
voegdenn daar de kwart, de tertsen en de sexten aan toe, vervolgens de 
septiemen,, en ten slotte, met de komst van de dodecafonie en het seria-
lisme,, zouden aan het palet de kleinste intervallen zijn toegevoegd. 
Messiaenn neemt in deze historie de plaats in van degene die dit palet 
heeftt gecompleteerd door er de verst verwijderde interval aan toe te 
voegen,, de voormalige 'duivel in de muziek': de overmatige kwart of tri-
tonus.700 Dit interval is karakteristiek voor Messiaens taal; zowel in ak-
koordenn als in melodieën is het vaak te horen en het bepaalt in hoge 
matee de kleur van zijn muziek, met name in het vroege werk (tot de 
jarenn '50). 

Watt de manipulatie van de klankkleur betreft is bij Messiaen vaak de 
invloedd van het orgel te horen. Geheel in Franse stijl en traditie heeft hij 
eenn voorliefde voor de voix celeste en gamba, en werkt hij veel met mixtu-
ren,, tertsen, septiemen en andere vulstemmen. Deze kleurregisters lei-
denn bij hem vaak een eigen leven; ze zijn lang niet altijd inkleuringen van 
grondstemmen.. Ze geven op zichzelf genomen de muziek dan weer een 
ongekendee helderheid, transparantie en kleur; dan weer een grote ob-
scuriteitt dichtheid en complexiteit. In zijn latere werken voor ensemble 
enn orkest maakt Messiaen van de mogelijkheid gebruik om aan hoger ge-

700 In de reeks van harmonischen (uitgaande van de toon c) treedt de gelijkzwevende 
tritonuss (600 cents, toon fis) ten opzichte van de grondtoon voor het eerst op bij harmoni-
schee nummer 11. Het gaat hier om een benadering (3 octaven en 551 cents boven de 
grondtoonn gelegen), die door een geoefende blazer kan worden opgetrokken naar een 
zuiveree fis, Messiaen verwijst naar deze ongetempereerde afstand c-fis in zijn Technique de 
monmon langage musical (I, 23, 40; II , vbb. 70, 186) ter legitimatie van zijn gebruik van de getem-
pereerdee tritonus als melodisch interval en als harmonisch ajoutée. Voor een betere benade-
ringg van het interval moet echter nog hoger worden gestegen: de drieëntwintigste harmo-
nische,, bijvoorbeeld, ligt vier octaven en 628 cents boven de grondtoon. Cf. het lemma 
"Harmonies,""  in Stanley Sadie and John Tyrrell (eds.), The New New Grove Dictionary of Music and 
Musicians. Musicians. 
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legenn akkoorden krachtige bassen toe te voegen, waardoor de eerste 
gaann funktioneren als de pandëlen van de laatste.71 Dergelijke "effets de re-
sonance"sonance" (term van Messiaen) zijn door hun complexe, inharmonische re-
sonantiess sterk verwant aan de (kerk)klok met haar 'Valse grondtonen" 
(idem),, haar kakafonie van combinatietonen, en onderharmonischen. 
Messiaenn gebruikt deze effecten niet alleen om de ligging en spreiding 
vann zijn samenklanken te regelen, maar ook als doel op zich, namelijk in 
hett gebruik (en de simulatie) van klokketimbres: bellen, xylofoons, buis-
klokken,, gongs en niet te vergeten de tam-tam: de paus van alle resonan-
tie-instrumenten.722 Het zijn juist deze complexe en soms verzadigende 
timbress die Messiaen zoals gezien in verband brengt met "een zeker 
mysterie,""  en die hij gebruikt om het vreemde of wonderbaarlijke te evo-
ceren.733 In verband met de Momenten en éblouissement zij echter vooral 
herinnerdd aan Messiaens accords spéciaux, waaronder de "accords a resonance 
contractie"contractie" en "accords de la resonance" Deze speciale akkoorden maken het 
gross uit van de kleurakkoorden in deze passages, en lijken in het bijzon-
derr verantwoordelijk voor de effectiviteit van de beide koralen (Deel VI I 
enn XIV). 74 

Watt is nu de relatie tussen deze spectrale effecten en het religieuze? 
Marionn analyseert het "verzadigde fenomeen volgens de kwaliteit," zijn-
dee de kwaliteit van verblindende intensiteit, als een fenomeen met religi-
euzee boventonen (i.e. het idool). Jonathan Harvey, die als een van de 
eerstenn aan het werk is geweest op de computers van Ircam en zich in 
hett bijzonder heeft toegelegd op spectrale muziek, zou Marion wellicht 
inn deze religieuze analyse van het verzadigings fenomeen steunen. In een 
recentee serie van lezingen verklaart Harvey het ontstaan van spectrale 
muziekk niet alleen door de opkomst van de electronische muziek, die 

711 Halbreich geeft in dit verband een mooi voorbeeld uit Couieurs de la Cite' céleste. Cf. ibid., 
OlivierOlivier Messiaen, 122. 
722 Cf. Messiaen, Technique de mort langage musical(Paris: Leduc, 1944), hfdstk 14; 
733 Zie hoofdstuk 1-3.3, de analyse van het eerste Moment. Aurale verplettering kan worden 
ondergaann bij live beluistering van Et exspecto resurrectionem mortuorum, deel 3 (cf. de 
verschillendee crescendo's op de tam-tam). 
744 Cf. Michaely, Vntersuchungen, 86-140: 102ff en 106ff. 
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rechtstreeksee manipulatie van boventonenspectra mogelijk maakt, maar 

ook,, en expliciet, met spiritualiteit: 

[SJpectralismee heeft een fundamentele verandering teweeg gebracht [...]. 
Spectralee muziek is symbiotisch gelieerd met electron] sche muziek. Samen 
hebbenn zij voor een wedergeboorte van de perceptie gezorgd. Terwijl electro-
nischee muziek echter een goed gedocumenteerde doorbraak is, vormt spectra-
lismee in zijn eenvoudigste gedaante, als kleur-denken, een spirituele door-
braak.75 5 

Hett spirituele moet bij Harvey begrepen worden tegen de gemêleerde 

achtergrondd van zijn anglicaanse opvoeding, zijn interesse in het denken 

vann Rudolf Steiner, voor de mystiek en, in latere jaren, voor verschillen-

dee vormen van vedische en boeddhistische spiritualiteit.76 Wat betreft 

hett spectralisme is Harvey vooral geïnteresserd in de mogelijkheden die 

dezee stijl (of dit fenomeen) biedt om de ambigue verhoudingen tussen 

hett Ene en het Vele uit te werken, alsmede die tussen geest en de ma-

chinee (mathematica, fysica). Timbre is, aldus Harvey, een esthetisch feno-

meen,, dat nauw verbonden is met de constructie van identiteit. Het ge-

bruikk van timbre is volgens hem een spel van identiteit en verschil: "De 

'timbralee ervaring' is er in wezen één van verschuivende identiteiten. Zij 

treedtt op wanneer we, hoe kort dan ook, het ene aanzien voor het an-

dere."777 Hij licht dit toe aan de hand van de synthese van het timbre van 

eenn fluit . Achter het esthetische fenomeen van een dergelijk, identifi-

ceerbaarr timbre houdt zich een mathematische wereld schuil die niet 

spreektt in termen van timbre, maar in termen van mathematische en fy-

sischee akoestiek: het spectrum en zijn samenstellende formanten, partia-

len,, harmonische en inharmonische reeksen, etc. Het verschil tussen de-

2ee werelden is even fascinerend als hun onderlinge overgang naar (of in) 

elkaar,, en terug: 

755 Harvey, In Quest of Spirit, 39. 
766 Cf. Ibid., 1-3 (christendom, mystiek), 79-81 (Steiner) en passim (boeddhisme en de 
Veda's). . 
777 Jonathan Harvey, "The Mirror of Ambiguity," in Simon Emmerson (ed.), The Language of 
ElectroacousticMusicElectroacousticMusic (Houndmills [etc.]: Macmillan, 1986), 179. 
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Omm een fluittimbre te construeren moet men alle clues simuleren die het oor 
zoektt om het 'feit' te bevestigen dat daar iemand op een fluit blaast: de adem-
geluiden,, de springerige micro-melodie die door het zenuwstelsel aan het vi-
bratoo van de speler wordt opgelegd, het geluid van aanslaande lippen, etc. 
Wanneerr het 'feit' overtuigend is bevestigd, wordt het mentale beeld van een 
fluitfluit  geboren, dat vervolgens vele klanken van verschillend timbre verenigd 
onderr de noemer 'fluit.'78 

Harveyy ziet in deze beweging tussen het esthetische en fysische een 

mogelijkheidd voor de spirituele ontwikkeling van de mens: "deze speci-

fiekee uitwisseling tussen rede en ziel is zeer verhelderend, en brengt het 

'ondefinieerbare'' steeds scherper in beeld. Zoals Rudolf Steiner ge-

loofde,, dient de inzet van de mens altijd te zijn om meer bewust te wor-

denn van dingen. Dat is spirituele ontwikkeling."79 Zo gebruikt hij in 

InnerInner Ugbt voor zeven instrumenten en tape (1973) een dialectiek van 

harmoniee (structuur) en timbre (spectrum) om "het verruimde bewust-

zijnn van de mystieke ervaring" uit te beelden.80 De onbepaaldheid van 

identiteitt en verschil, van eenheid en verscheidenheid, verbindt hij met 

hett idee van mystieke vereniging: "De hele beweging, die geleid wordt 

doorr het idee van mystieke vereniging, beweegt voortdurend in en uit 

fusiee en splijting. [...] Zulks is de ambiguïteit, de uitdagende [teasing 

sluierr van de identiteit."81 Het gaat Harvey in zijn voorbeelden steeds 

omm een individueel element (een formant, melodie, harmonie, etc.) en 

788 Ibid., 178. 
799 Ibid., 179. 
800 Ibid., 180. 
811 Ibid., 181. Een ander voorbeeld (ibid.) is dat van het klokgelui in Mortuos Plango, Vivos 
VocoVoco voor achtsporen tape (1980), zijn eerste Ircam-werk. Het wegsterven van het 
klokgeluid,, dat voor te stellen is als een terugtrekking van het rijke spectrum van het 
klokgeluidd in de grondtoon, brengt hij in verband met de spirituele notie van inkeer, en 
zouu verklaren waarom klokgelui, volgens Harvey, in veel culturen als heilig wordt 
beschouwd.. Weer een ander voorbeeld is Bhakti voor ensemble en tape (1982) in verband 
waarmeee hij spreekt over "het [exploreren] van [het] innerlijke leven van een statisch 
geluid,, een spirituele inkeer" (ibid., 184). Het timbre staat hiervoor het innerlijke leven van 
eenn enkelvoudige toon, en symbolisch voor het individu. 
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dee oceanische heelheid van het spectrum.82 "De esthetische drang tot 
integratiee zonder individualiteit te verliezen, is mijn motief [...]. Dit is 
belangrijk,, omdat kunst een middel is om het nauwe ego te verruimen 
tott een dat groter, meer compassievol is, of tot de 'ego-loosheid' van het 
boeddhisme.. De funktie van kunst is in wezen ethisch, in laatste in-
stantiee spiritueel. Ieder nieuw bewustzijn dat geboren wordt, bijvoor-
beeldd door het ervaren van een timbrale overgang, is een stap in deze 
richting,, is een ander leven [a life changed[."^ 

Eenn dergelijk gebruik van spectra maakt van muziek en spiritualiteit 
weerr een zaak van respectievelijk betekenaar en betekenis, representatie 
enn gerepresenteerde, en valt daardoor terug in de reductieve dualiteiten 
diee ik doorheen deze studie tracht te bestrijden. Met Marion leek nu juist 
dee weg geopend naar een analyse van datgene in de muzikale (contra-) 
ervaringg dat zich niet tot een dergelijke schematiek laat reduceren. Een 
belangrijkk verschil tussen bijvoorbeeld Saariaho en Harvey is in dit ver-

822 Ibid, 186: "Zo wordt men gedwongen in ogenschouw te nemen dat al deze [...] 
individuelee formanten [individuals] in feite tegelijkertijd tot een continuüm behoren, of [dat] 
hunn bestaan vlug en dubbelzinnig heen en weer springt tussen 'zijndheid' en 
'toebehorendheid.'' Ze zijn onlosmakelijk zichzelf en toch behoren zij tot een grotere 
entiteit." " 
833 Ibid., 186-87. Zie voor een kritische beschouwing over de gedachten en praktijken van 
Jonathann Harvey inzake muziek en spiritualiteit Rokus de Groot, "Jonathan Harvey's 
Questt of Spirit through Music," in Organised Sound, 5 (2), 2000, 103-09. Het denken over 
spectralismee in termen van spiritualiteit is overigens niet nieuw. De huidige technologische 
mogelijkhedenn zijn weliswaar zonder precendent, maar het zoeken naar het heilige in de 
enkelvoudigee toon is zeer oud. Wilhelm Seidel verwijst wat dit betreft naar Tinctoris' 15e-
eeuwsee traktaat Complexus affectuum musices, en stelt voorts: "Verering, goddelijke verering, 
brachtt men ook, ja juist aan het 'natuurlijke' element van muziek, de enkelvoudige toon, 
niett in de laatste plaats - zoals men bij Mattheson kan lezen - omdat het niet, zoals het 
kunstwerk,, door zondige mensenhanden is gegaan." Wilhelm Seidel, "Absolute Musik und 
Kunstreligionn urn 1800," in Helga de la Motte-Haber (ed.), Musik und Religion (Laaber: 
Laaber,, 1995), 98. Zie voor een editie en vertaling van Tinctoris' tekst Reinhard Strom and 
J.. Donald Cullington (eds.), On the dignity and effects of music: Two fifteenth-century treatises: 
EgidiusEgidius Carlerius, Johannes Tinctoris (London: King's College, 1996). Seidel doelt 
waarschijnlijkk op het door Tinctoris eerstgenoemde effect, waarin een zekere, door God 
geliefdee 'zoetheid' van (vocale) toon centraat staat. Cf. ibid., 52. Zie voor Matthesons 
afwijzingg van door mensenhanden gemaakte kunst en voorkeur voor het ongevormde 
elementt van muziek Seidel, Werk und Werkbegriff in der Musikgeschichte, 10. 
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bandd de intensiteit van het spectrum, of wellicht (zoals Marion het zou 
uitdrukken)) de intensiteit van de gegevenheid van het spectrum. Het voor-
beeldd van Saariaho, bij wie deze intensiteit zeer groot is, leidt terug naar 
Messiaenn en zijn Verblindende' muzikale passages. Het verschijnsel van 
verzadigingg kan wat de Momenten betreft met name worden gevonden 
inn het slotkoraal van ha Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-Christ (Deel 
XTV).. De eerste aanleiding om in verband met dit stuk over verzadiging 
tee spreken, is het feit dat van de vijf Momenten, dit laatste nog het meest 
lijk tt op een 'uitstalling' van sons-couleurs. Dat er daarnaast, zoals in Deel 
VII ,, gesproken kan worden van een retorische opbouw van het koraal, 
iss minder van belang; hier gaat het om een effect van verzadiging dat 
zichh in de loop van het koraal opbouwt, en de structuur ervan als het 
waree doordrenkt. In mindere mate is dit ook het geval bij de andere Mo-
menten.. De eenzijdig op retorica gerichte analyse van hoofdstuk 1-3 
moett dan ook worden gecomplementeerd met een analyse van juist die 
effectenn die de structuur van de muziek omvatten (Harvey spreekt over 
eenn "envelop") en die wellicht oorspronkelijker zijn dan die structuren 
zelf.844 Wanneer Griffiths opmerkt dat de objecten die Messiaen ons "ter 
inspectiee aanbiedt, zozeer uniek zijn, dat we hierdoor minder geneigd 
zijnn ze te aanvaarden als uitnodigingen om op iets anders te mediteren, 
enn er de voorkeur aan geven om ze zelf tot centrum van onze con-
templatiee te maken," heeft hij in zoverre gelijk dat het oor in Deel XTV 
vann La Transfiguration gevangen wordt door een ongekende harmonische 
enn spectrale verzadiging.85 Dit fascinerende (maar, zoals ik later nog zal 
bespreken,, ook verschrikkelijke) spektakel van het unieke, behoort 
echterr niet tot de objectiviteit van het klankobject als zodanig, maar tot 
dee wijze waarop deze verzadiging zich aandient. De fascinerende ob-
jectenn zelf (met name de kleurakkoorden met hun totaalchromatische 
structuur)) materialiseren op geen moment tot voor het oor grijpbare, 
stabiele,, en uiteindelijk herhaalbare entiteiten, maar zijn voortdurend in 

844 Zoals duidelijk zal zijn na mijn kritiek op Harvey, is het evenmin voldoende om vast te 
houdenn aan de representationele opvatting van het koraal als - zoals ik het in datzelfde 
hoofdstukk formuleerde (1-3.7) - een 'thuiskomst in het wonderbaarlijke.' 
855 Paul Griffiths, Olivier Messiaen and the Music Music of Time, 70. Reeds geciteerd in hoofdstuk III -
10.3. . 
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beweging.. Hun constitutie als klankobject voltrekt zich niet, zij zijn altijd 
reedss over hun grenzen heen: de verzadiging van het klankbeeld doet 
zichh voor als een extase van de objectiviteit. Een goed voorbeeld hiervan 
iss te vinden in maat 10, waar de samenklank juist over haar grenzen 
heenn verkeert in klank die zich nog slechts laat beschrijven als de extase 
vann de samenklank, een geluid dat zich onttrekt aan de coördinaten van 
eenn gecomponeerde (door de intenties van de componist of luisteraar 
beheerste)) en zich binnen een muzikale tijdruimte ontwikkelende struc-
tuur.866 Wat hier klinkt, klinkt op en voor zich, vanuit zichzelf, als een 
fascinerendd en verbijsterend fenomeen, dat keer op keer opnieuw het 
gehoorr vult zonder zich ooit te laten reduceren tot een muzikaal object 
(hoee uniek dit object ook zou kunnen lijken). 

Eenn ander, en langer aanhoudend optreden hiervan is het openingsak-
koordd van de orgelcyclus Uvre du Saint Sacrement (1984).87 Ook hier 
klinktt een fenomeen dat noch objectiverende focus, noch harmonische 
directionaliteit,, noch melodische propulsie heeft, en dat de luisteraar 
verzadigtt met zijn loutere verschijning. De thematiek die dit openings-
stukk omringt is verwant aan die van het slotkoraal van ~La Transfiguration: 
dee aanbidding van Gods glorie, die hier wordt uitgedrukt door de titel 
vann het stuk, "Adoro te," en het motto, een fragment uit de tekst van 
Thomas'' gelijknamige hymne, "Ik adoreer u, o verborgen Godheid." Dat 
dezee Godheid hier een verborgen Godheid is, wordt begrijpelijk tegen 
hett Hcht van het idool. In beide passages verschijnt muziek als ver-
zadigingg van het gehoor zonder meer, zij maakt niets duidelijk als signum, 
maarr alleen als (en door) deze fascinerende verzadiging zelf. Het gehoor 
raaktt er van in de ban; het blijf t er niet alleen in wwondering, maar ook 
inn Mvondering naar staren: het adoreert deze verschijning, deze door-

866 Dit effect is nog evidenter in de parallelle passage van maat 63. Ik ga hier steeds uit van 
dee //W-opname van La Transfiguration onder leiding van Reinbert de Leeuw (29 juni 1991), 
uitgebrachtt door Montaigne, nr 782040 . 
877 De live ervaring van deze muziek, gespeeld op een groot romantisch orgel a la Cavaillé-
Coll,, is hier onmisbaar. Voor een goede benadering verwijs ik naar de opnamen gemaakt 
inn het kader van het Festival Messiaen (Parijs, Eglise de la Trinité, 8 maart - 12 april 1995), 
gespeeldd door Hans-Ola Ericsson, JADE 47 86 36 19. 
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braakk in het objectiverende, structurele luisteren.88 Is deze adoratie er 
niett het teken van dat het gehoor zich hier herkent in de onzichtbare 
spiegell  van het idool? En dat, bijgevolg, de passie van de adoratie, en in-
tensee vreugde om de glorie van God, samenhangen met het niet-zien 
vann God in het idool? Het gehoor, geheel vervuld van de verschijning 
vann dit fenomeen, zou dan stuiten op het verlangde uiterst hoorbare, het 
maximumm van hoorbaarheid, de ervaring van een grens die evenzeer het 
"vann aangezicht tot aangezicht" blokkeert, als eindelijk het goddelijke 
binnenn het bereik van het gehoor brengt. Deze ervaring van vreugde en 
triomff  is bij Messiaen zelf wellicht nog sterker in een diatonische dan in 
eenn chromatische context. Zoals bijvoorbeeld de climax van het vroege 
orgelwerkk Apparition de fEg/ise éternelle (m. 33-37), de slotdrieklanken van 
Lrff  Transfiguration en St Franfois d'Assise of het slotakkoord van het tiende 
deell  uit Uvre du Saint Sacrement ("La Resurrection du Christ") laten ho-
ren,, is er bij Messiaen niet alleen sprake van een auditief idool in ex-
treemm chromatische contexten, maar ook bij extreme diatoniek. De 
woordenn waarop het gigantistische, monumentale (al te monumentale, 
extatische)extatische) slot van St Franpis wordt gezongen laten over de interpretatie 
vann het auditieve idool door de componist weinig twijfel bestaan: "hij 
[Francois,, svm] verrijst in Kracht, in Glorie, in Vreugde." Dit laatste 
woordd wordt uitgeschreeuwd in een orgastische, tutti gespeelde grote 
drieklankk op f, die geen enkele diepte, afstand of dualiteit toelaat, kor-
tom:: een totaliserende klank. Brigitte Massin spreekt wel over de volheid 
(plenitude)(plenitude) van Messiaens muziek in de zogeheten Tristan-Periode (1945-
48);; hier klinkt de vervulling van die volheid, van dit extatische enthou-
siasmee en vouloir-dire, dat verdubbeld wordt door de ervaring van een on-
zichtbaree spiegel.89 Het is echter een volbrenging die prematuur is (het 

888 Zie wat het structurele luisteren betreft hoofdstuk I I I - l l . Een beschrijving van het 
timbralee spektakel van deze muziek stuit op de moeilijkheid dat het timbre, zoals Nancy 
memoreert,, in zekere zin het felfvzn de muziek is, maar tegelijk (wellicht juist daarom) 
zich,, in tegenstelling tot andere muzikale parameters, verzet tegen het schrift - zowel het 
muziekschriftt als de taal. Mijn beschrijving van de situatie bij Messiaen, die zich niet alleen 
richtt op het timbre, maar bovendien op het timbre in nier-parametrische zin, blijf t daarom 
(enn in zekere zin nood^akelijlz) tentatief. Cf. Jean-Luc Nancy, "Etre a 1'écoute," in Peter 
Szendyy (ed.), Ecoute (Paris - Montreal: Ircam/L'Harmattan), 312. 
899 Massin, Poétique, 170. 
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idooll  wordt immers geconstitueerd door het gebrek aan vermogen van de 
intentie,, het is volgens Marion de "begrafenis" van de blik, of zoals in dit 
geval,, het gehoor), en die uiteindelijk dan ook een jubilatie is van het 
gehoor,, niet zozeer om de glorie van God, maar om zichzelf.90 Niette-
minn blijft , aldus Marion, het idool een van de wijzen waarop het godde-
lijk ee in de fenomenaliteit verschijnt, namelijk door zijn overmaat aan in-
tuïtie,, en, in uiterste instantie, als de ondraaglijke schittering van Chris-
tus'' getransfigureerde kleed. Het auditieve idool bij Messiaen is in die sjn 
inderdaad,, zoals hij het wil, een moment van "doorbraak" - een door-
braakk echter die wordt getekend door een tekort. Maar, om met Baltha-
sarr te spreken, hoewel het idool een gevaarlijke weg is, "ook een gevaar-
lijk ee weg blijf t een weg" (en misschien zelfs de te verkiezen, 'smalle,' 
weg).91 1 

900 Ik maak geen onderscheid tussen een oor dat gespitst is om iets te horen en het oog dat 
spiedtt om iets te zien, en vertaal Marions analyse van de blik daarom zonder meer naar het 
gehoor.. Ik weiger dus het vaak gemaakte, en al te gemakkelijke, onderscheid tussen kijken 
enn luisteren (de blik en het gehoor) als een verschil tussen respectievelijk actief viseren en 
passieff  ontvangen. Het gehoor kan mijns inziens even actief, selectief, verveeld, dodelijk of 
liefhebbendd zijn als de blik. 
911 Balthasar, Herrlichkei  ̂ I, 35. Het muzikale idool verwijst in deze context naar de (kerk-
)klok,, die zoals gezien in hoofdstuk 1-3 en in de vorige paragraaf, een belangrijk, zo niet bet 
belangrijkstee referentiepunt is voor Messiaens denken over klank en muziek. De resonan-
tiess en klankcomplexen die Messiaen als een soort spectrale muziek opwekt (in zijn orgel-
werken,, met zijn slagwerkpartijen en zelfs op de piano) roepen de vraag op of zijn muziek 
zichh niet door deze introductie van de klok (of van denkbeeldige klokken uit een 'andere 
wereld,'' voor de geest gebracht door het gebruik van "kunstmatige resonanties," cf. 
Samuel,, Permanences, 85) inschrijft in de meest intieme verhouding die het christendom met 
hett (proto-)muzikale heeft, namelijk haar verhouding met de kerkklok, en zich niet juist 
daardoorr een zekere sacraliteit verwerft. 
Dezee gedachte is verleidelijk, maar gevaarlijk. Het is ongetwijfeld waar dat het christendom 
zichh de klok, die overigens reeds in de christelijke prehistorie werd gebruikt, heeft 
toegeëigend,, maar niet zonder de introductie van een opmerkelijk gebruik. Klokken wer-
denn vanaf een goed moment gedoopt als waren zij mensenkinderen - inclusief doopnaam, 
zoutt en olie - daarmee hun fysieke verschijning en resonante klanken opnemend in de 
kerk.. Dit omstreden gebruik, dat naar verluidt reeds door Karel de Grote in 789 vergeefs 
werdd verboden, wijst twee kanten op: enerzijds maakt het duidelijk dat de klok een bijzon-
deree status toekomt door deelachtig te worden aan het nieuwe leven; anderzijds wijst het 
opp de kennelijke noodzaak om de klok te ontdoen van zijn 'zondigheid,' van de invloed 
vann het satanische. De klank van de klok kan daarom weliswaar worden beschouwd als 
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Inn zijn analyse van hetphénomène saturé stelt Marion echter voor om geen 
genoegenn te nemen met de bevangenheid en duizeling van het idool en 
eenn stap verder te gaan. Hij formuleert, ondanks de op het oog eervolle 
associatiee van het idool met Christus' verheerlijking, een kritiek op dit 
fenomeen.922 Het zou het idool aan "diepte" ontbreken, en daardoor aan 
dee mogelijkheid om de goddelijke Naam uit te spreken. Dit uitspreken 
vann de goddelijke naam zou zijn voorbehouden aan het ikoon. Wat kan 
ditt nu voor de muziek betekenen? Is er nog een andere weg om de 
"doorbraak""  te denken? Eén die wellicht minder "gevaarlijk" is? 

Hett idool, aldus Marion, reduceert dat wat zich geeft volledig tot dat 
watt zicht toont, tot zichtbaarheid of hoorbaarheid tout court. Het idool is 
eenn jafade, het is louter oppervlak (plat, platitude). Hierdoor gaat de moge-
lijkheidd verloren voor de verschijning van een andere blik, namelijk de 
blikk of het gelaat van de ander.93 Dit gelaat, dat in tegenstelling tot het 

gewijde,, maar niet zonder meer worden aanvaard als een spiige klank, hoewel de suggestie 
hiertoe,, door deze buitengewone behandeling, wel sterk is. Een muziek, zoals die van 
Messiaen,, die op sommige momenten welhaast belijdt klok te zijn, begeeft zich op een 
gevaarlijk,, maar wellicht ook kansrijk pad. Zie wat de theologie van de kerkklok betreft 
Satiss N. Coleman, Bells: Their History, Legends, Making, and Uses (Westport: Greenwood 
Press,, 1971), 84-95. 
922 Marion, De sunwit, 90-98. 
933 Marion baseert zich hier expliciet op Levinas. Cf. ibid., 139ff en Etant donné, 324. Ook 
doorr Balthasar is het verschijnsel beschreven van 'platte' beeldelijkheid (in Epilog, 48). Hij 
brengtt dit in verband met Kierkegaards analyse van "het esthetische," dat zijn hoogtepunt 
zouu vinden in het muzikale. Dit wordt bij Kierkegaard gepersonifieerd door de figuur van 
Donn Giovanni: "Hij begeert zinnelijk, hij verleidt door middel van de demonische macht 
vann de zinnelijkheid, hij verleidt allen. Het woord, de repliek past hem niet; daarmee wordt 
hijj  meteen een reflecterend individu. Hij heeft überhaupt niet zozeer een eigenlijke 
existentie,, hij jaagt voort in een eeuwig verdwijnen, precies zoals de muziek, waarvan geldt 
datt ze voorbij is zodra ze heeft opgehouden te klinken en dat ze alleen opnieuw ontstaat 
doorr opnieuw te klinken" {Enten/Eller, 113-14). Het beeld is hier louter beeld (zoals de 
klankk daar louter klank is); voor zover zij betekenis hebben, verwijzen zij slechts naar 
zichzelf.. Dit impliceert overigens geen rigoureuze diskwalificatie van het beeld; want, zo 
schrijftt Balthasar, "de hele existentiële tragiek van het mythische en voor een deel ook de 
oudtestamentischee wereld," beide zeer door hem gerespecteerd, "[lijken] ondanks alles nog 
tott het 'esthetische stadium' te behoren" (in ibid.). Zoals gezien behelst het idool ook bij 
Marionn niet zonder meer een diskwalificatie; de vraag is wel of de muziek (die, zoals Kier-
kegaardd treffend verwoordt, "komt en gaat als een niezen") méér kan zijn dan een 
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gezichtt onzichtbaar is (het gelaat als zodanig fenomenaliseert zich niet, 
maarr blijf t onderscheiden van het zichtbare gezicht, de facade) voorziet 
mijj  van een contra-intentionaütek {contre-intentionnalitê). ̂ Terwijl het 
idooll  geconstitueerd wordt door mijn blik, en daarom in wezen een ge-
sloten,, en potentieel demonisch fenomeen is, opent het gelaat mijn ogen 
voorr de alteriteit van de ander die mij constitueert.95 Deze anamorfose of 
conversiee van de blik, die ik eerder beschreef als het doorkruisen van 
eenn fenomenologische afstand in het innerlijk van het fenomeen (cf. het 
voorbeeldd van Reznikoff), is niet alleen een kenmerk van het evene-
ment,, maar ook, en in het bijzonder, van het ikoon.96 Marion bekritiseert 
hett idool, omdat het enerzijds weliswaar "een soort laagwaterpeil van het 
goddelijke""  markeert, maar anderzijds de opening naar de ander en/of 
Anderr in de weg te staat. Deze opening is niet alleen ethisch van aard, 
maarr ook esthetisch: pas wanneer ik mijn ogen kan openen voor het 
perspectieff  van de ander, voor de contra-intentionaliteit van het ikonisch 
gelaat,, kan ik de schoonheid ervan werkelijk gewaarworden.97 De doe-
kenn van de Rothko Chapel in Houston zijn hier volgens Marion als faca-
dess (wegens hun platheid en platitude) niet toe in staat; zij geven welis-
waarr de suggestie van een "intimiderend geheim," maar geven in laatste 
instantiee blijk van hun onvermogen om de ander te laten verschijnen. 
Dezee kapel, die aanvankelijk bedoeld was als een katholieke kapel, is vol-
genss Marion daarom terecht omgedoopt tot non-confessionele gebeds-
ruimte:: de tempel is in laatste instantie leeg.98 Het ikoon daarentegen 
doett een appèl op mij, het roept mij op tot respect, dat wil zeggen: roept 
mijj  op om dat wat ik zie, te zien vanuit het standpunt van de ander. Het 
verzett zich tegen de reductie van het gelaat tot een loutere facade, tot 
eenn idool waarin het aangezicht wordt geplet tot de zichtbaarheid van 

uitstallingg van zuivere zinnelijkheid. Cf. Kierkegaard, Papirer, I-XIII , selectie door Cora 
Polett vertaald als Dagboeken (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993), 292. 
944 Ibid., 138-39. 
955 Marion, Dieu sans têtre, 28-30. 
966 Zie overigens Plotinus, Enneaden V, 8, 11, waar een dergelijke wending reeds beschreven 
wordt. . 
977 Cf. Jozef Wissink, Te mooi om onmaar te %ijn (Vught Radboudstichting, 1993), 34-35. 
988 Marion, De surcroit, 97-98. 
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hett vlak. Het ikoon verzet zich tegen het idool conform het zesde ge-
bod:: gij zult niet doden. Het respecteert de andersheid van de ander, en 
vermijdtt bijgevolg het constituerende kijken (regarder) waarin het onbe-
reikbare,, 'onzienlijke' (het gelaat, invisablé) wordt gereduceerd tot een 
zichtbaarr object met een bepaalde, eenduidige betekenis. Het gelaat van 
dee ander geeft aanleiding tot een oneindige hermeneutiek; het vindt zijn 
uiteindelijkee betekenis pas in het laatste oordeel van de gans Andere. 

Watt betekent deze kritiek nu voor muziek, en in het bijzonder voor 
hett auditieve idool van Messiaen? Marions voorbeeld van het ikoon bij 
uitstek,, het gelaat, doet in eerste instantie vermoeden dat de hoogste 
vormm van het phénomène saturé (die volgens de vierde van Kants rubrie-
ken:: de modaliteit) aansluit bij de overheersend visuele metaforiek van 
dee Grieks-christelijke traditie. Dat is echter niet geheel het geval. Het 
ïkoonn wordt door Marion weliswaar beschreven als gelaat, maar tegelijk 
dienenn zich in de beschrijving ervan diverse elementen aan die verwijzen 
naarr muziek. Het eerste hiervan zijn we al tegen gekomen: het muzikale 
voorbeeldd van de anamorfose in de experimenten van Iegor Reznikoff. 
Hett tweede betrof de beschrijving van het evenementale karakter van 
hethet phénomène saturéaan de hand van Mozarts Jupiter-symfonie. Deze be-
sprekingg maakt in feite onderdeel uit van Marions beschrijving, in Etant 
donné,donné, van het ikoon. Maar wat is er nu precies ikonisch aan de klap 
waarmeee deze symfonie opent? Het lijk t mij eerder een algemeen aspect 
vann het evenement, dat zoals gezien, in zijn algemeenheid deel uitmaakt 
vann alle typen van het verzadigde fenomeen (inclusief het idool, dat 
eveneenss plotseling, zonder aankondiging, verschijnt en de blik verza-
digt).999 Het derde element dat ik hier wil noemen, is dat van de "herme-
neutiekk zonder eind [satisfzn]" Marion beschrijft deze in termen die wel-
haastt lijken te zijn ontleend aan de (formalistische en romantische) mu-
ziekesthetica: : 

999 Welbeschouwd zijn de grenzen tussen de vier typen tamelijk vaag. Vooral het evenement 
enn het ikoon zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, omdat de karakteristieke omkering 
vann de anamorfose, die zozeer verbonden lijk t met het gelaat, niet alleen voor het ikoon, 
maarr ook voor het evenement als kenmerk geldt, en tot op zekere hoogte terugkeert in de 
chiastischee dynamiek van het vlees. 
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Dee onmogelijkheid om [het gelaat] tot een object en een eenduidig fenomeen 
tee maken, dient serieus te worden genomen: de klassieke definitie van de 
waarheidd (adequatie, evidentie), en zelfs de fenomenale definitie (zich tonen 
uitgaandee van zichzelf), zijn hier onbruikbaar. Want het gelaat toont slechts 
watt het uitdrukt, maar het drukt nimmer een bepaalde betekenis of een be-
paaldd complex aan betekenissen uit. [...] Deze oneindige flux van betekenis-
senn [...] kan nimmer worden herleid tot het concept, noch adequaat worden 
verwoord.100 0 

Expressie,, onbestemdheid van de betekenis, niet herleidbaar tot het 

concept:: het zijn termen die in iedere theorie over muzikale betekenis 

enn expressie zijn te vinden. Maar ook dat lijk t te weinig om datgene wat 

Marionn op het oog heeft met zijn kritiek op het idool vertaalbaar te 

makenn naar muziek. Waar het hier in feite om lijk t te gaat is de gestalte, 

Atfigura,Atfigura, de vorm. Het idool mag dan de schittering van Christus' kleed 

weerspiegelen;; het ikoon confronteert mij met Zijn gelaat. Marion sluit 

opp dit punt nauw aan bij de opvattingen van Balthasar, die reeds in zijn 

vroegee werkje over de theologie der muziek zijn voorkeur voor het 

apollinischee kenbaar maakte. Schiller, net als Balthasar georiënteerd op 

Goethe,, spreekt eveneens over muziek in termen van gestalte. Hij zegt 

onderr meer dat muziek van huis uit de kunst is die "ons sterk aangrijpt" 

enn ons "zintuiglijk " weet te beroeren, maar dat zij "in haar hoogste 

vormm gestalte [moet] worden." De term gestalte wordt hierbij gedacht 

alss het heldere, rationeel-formele dat eigen zou zijn aan de beeldhouw-

kunst.1011 Voor een antwoord op de vraag wat hier in muzikaal opzicht 

onderr een figura moet worden verstaan, zijn opnieuw de woorden van 

Balthasarr instructief. Deze herkent de Gestalt van Christus niet alleen in 

hett beeld {eikon), maar ook in het ritme dat zich ontwikkelt in de tijd: 

"dee gestalte kan ook temporeel stromend ritme zijn, of theatraal verlo-

pendee handeling."102 En elders beschrijft hij de melodische contour als 

1000 Marion, De sunroit, 145-46 en 147. 
1011 Friedrich Schiller, Ueber die astbetiscbe Enjehung des Menseben in einer Reibe von Briefen 
(1793/94),""  door Aart J. Leemhuis vertaald als Brieven over de esthetische opvoeding van de mens 
(Kampen:: Kok Agora, 1994), 126-27. 
1022 Hans Urs von Balthasar, Epilog (Einsiedeln - Trier: Johannes Verlag, 1987), 47 en 70. 
Ziee voor Balthasar hoofdstuk II-7 hierboven. 
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eenn gestalte, waarin "het geheel groter is dan de som der delen," en die 
"onmiddellijkk evident zinvol" en in logisch opzicht "niet verder grijp-
baar""  is.103 Deze antinomische structuur is zoals gezien voor Balthasar 
eenn reden om het goddelijke in muziek aanwezig te zien in de gestalte 
vann de melodie. Deze gestalte zou het wellicht kunnen zijn die, naast de 
curvenn van het ritme, het ikonische in muziek vertegenwoordigt. 

Dezee verschuiving naar het formele in muziek moet worden begrepen 
als,, in uiterste instantie, een filosofïsch-theologische beslissing. Het idool 
iss in zijn primaire zintuiglijkheid een atomistisch fenomeen; het ikoon is 
daarentegenn eerder verbonden met een filosofisch hylomorfisme en met 
hett theologisch primaat van het beeld {eikon: cf. Gn 1, 27; Kol 1, 15).104 

Balthasarr en Marion lijken zich aan te sluiten bij deze laatste traditie, 
waarinn de vorm de bron en drager is van iedere splendor, van iedere ver-
blindende,, idolische schittering.105 Aangezien de vorm in muziek volgens 
Balthasarr de melodie is, zou dit betekenen dat de verblindende sons-cou-
leursleurs in de beide koralen moeten worden gezien als inkleuringen van de 
melodie.. De schittering van de klank zou in dienst staan van het for-
mele,, en religieus geprivilegieerde principe van de Gestalt. Het ikonische 
momentt in de koralen is dan kort geformuleerd dit: dat de melodie in 
gloriee verschijnt, als datgene wat volgens de anamorfose het getuigende ge-
hoorr constitueert. Is dit primaat van de melodie aannemelijk? Tot op ze-
keree hoogte wel. In het algemeen is het te verdedigen dat de melodie het 
persoonlijke,, het 'gelaat,' in muziek vertegenwoordigt. De melodie wordt 

1033 Hans Urs von Balthasar, Die Entwicklung der musikaliscben Idee: Versttch einer Synthese der 
MusikMusik (Einsiedeln - Freiburg: Johannes Verlag, 1998), 27. 
1044 Sporen van atomisme kunnen worden gevonden bij Lyotard; zie hoofdstuk II-8.2. Een 
voorbeeldd van filosofisch hylomorfisme kan worden gevonden in Husserls notie van 
Feldgestalten,Feldgestalten, i.e. eenheden van de perceptie die niet door het subject zijn geconstitueerd. Cf. 
M.C.. Dillon, Merleau-Ponty's Ontology (Evanston: Northwest University Press, 1988), 31. 
1055 Cf. Balthasar, Epilog (Einsiedeln - Trien Johannes Verlag, 1987), 51: "[D]e immanente 
differentiee Vorm'-'Licht' gaat in de christelijke geloofsbelijdenis niet ten onder. Om echter 
geldigg te zijn, kan het daarbij slechts om prevalenties gaan: kennis kan enerzijds ontstaan 
doorr te verzinken in de verschijningsvormen en al het licht daarop te concentreren [...]; 
anderzijdss door zich direct in het oneindige liefdeslicht van de drieëne God te verzinken, 
ponderponder daarbij echter ooit de verschijningsvorm van God in de onovertroffen concrete, zinnelijk ge-
staltenn van het Evangelie als betekenisloos achter %ich te laten? Cursief toegevoegd. 
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doorr een moderne luisteraar bijna reflexmatig begrepen als het lyrische, 
subjectievee element in muziek, dat vanuit zichzelf, en zinvol, tot de luis-
teraarr spreekt. Het luisteren naar een melodie (in een bepaalde traditie, 
voorr het gemak even aangeduid als de muziek van het humanistische 
tijdperk,, lopend van ongeveer de zestiende tot en met de negentiende 
eeuw)) vereist een 'conversie' van het luisteren, waarbij de melodie niet 
eenvoudigg als fenomeen wordt waargenomen, maar waarbij het gehoor 
zichh verplaatst in het perspectief, de "contra-intentionaliteit," van de me-
lodie.. De melodie drukt iets uit, is de stem van een onbepaalde, maar 
onmiskenbaarr aanwezige ander. Wil de muziek van Messiaen ontkomen 
aann de al te vage religieuze fenomenaliteit van het idool, dan zal zij vol-
genss deze logica het idool ondergeschikt moeten maken aan de melodie, 
diee als het ware het gelaat van de Ander doet verschijnen. De stelling 
kann worden verdedigd dat Messiaen dit reeds doet. Ik heb in hoofdstuk 
II-77 reeds zijn 'melodistisch manifest' geciteerd. En ook in andere op-
zichtenn kenmerkt zijn muziek zich door het vele gebruik van gestalten, 
zoalss zijn neumes en personnages rythmiques.106 Messiaen geeft in La Transfi-
gurationguration een prominente rol aan de melodie (in de koralen, maar ook 
doorr de vele vogelzang), en lijk t daarmee vast te houden aan het princi-
pee dat ook Balthasar, met verwijzing naar Mozart, verdedigt. Het onmis-
kenbaarr christelijke moment in Messiaens muziek zou aldus te begrijpen 
zijnn wanneer zij vanuit het perspectief van de melodie (het ikonisch 'ge-
laat'' van de muziek) wordt gehoord.107 

Daarr staat echter tegenover dat muzikale gestalte, zoals ik eerder heb 
latenn zien, in religieus opzicht dubbelzinnig is.108 Zo doet hij bij Baltha-
sarr zijn intrede niet in de christelijke tijd, maar bij de Grieken, en het is 

1066 Messiaen, in Samuel, Permanences, 51-52: "[...] En tenslotte dat wij de MELODIE de ruim-
tee geven! Zij die grote [muzieken] heeft voortgebracht (wij denken aan het gregoriaans, aan 
Bach,, Beethoven, Wagner, Moessorgsky, Debussy!), de goddelijke melodie, ^j alleen die 
onss in het sanctuarium kan leiden van de melodieën van gene zijde, waarvan onze ziel de 
onuitsprekelijkheidd vermoedt, en die Keats doen zeggen: 'De Melodieën die men hoort 
zijnn zoet, maar die wij niet horen zijn nog zoeter.'" 
1077 De prominente rol die Messiaen aan de melodie geeft wordt ondersteund door zijn ge-
bruikk van een traditionele vormen van melodie. In het post-seriële klimaat van de jaren '60 
konn dit als een statement worden beschouwd. 
1088 Zie hoofdstuk II-6.3. 

329 9 



Deell  II I 

daarnaastt de vraag waarom juist dit muzikale element een geprivilegieer-
dee plaats zou verdienen. De analogie met het mysterie (waar deze privi-
legiëringg op drijft) kan immers in iedere vorm van cryptografie worden 
gevonden.. Neem bijvoorbeeld de retorica: ook daar gaat het om figuren 
diee niet geheel te begrijpen zijn, maar toch een duidelijk effect hebben 
opp de toehoorder. Taal kan, zoals Kierkegaard reeds opmerkte, net zo 
goedd "de gemoederen in verwarring brengen als de muziek."109 Verder 
zijj  er op gewezen dat de onlosmakelijkheid van vorm en inhoud, die 
Balthasarr kenmerkend acht voor de openbaringsgestalte, vrijwel samen-
valtt met de "zuiver muzikale" (dus allerminst theologische) vorm bij 
Hanslick,, die eveneens wordt gekenmerkt door een dergelijke symbio-
se.1100 Bij Messiaen is de positie van de melodie al even ambigu. Zo is de 
situatiee in IM Transfiguration bepaald anders dan bij Mozart, waar deze fi-
losofenn en theologen stuk voor stuk naar verwijzen. Hier geen mozart-
iaansee melodie met een heldere en onderscheiden gestalte, en evenmin 
eenn melodie die, om een term uit de liedkunst te gebruiken, wordt bege-
leid.. De melodie van het slotkoraal (Deel XTV), en het daarop gezongen 
woord,, staan op de cruciale momenten juist op het punt om op te lossen 
inn het spectrale oppervlak van het idool, al lijken zij anderzijds soms uit 
ditt oppervlak op te rijzen. Ik heb in hoofdstuk 1-3 deze crisis van de me-
lodiee beschreven in termen van de hinder die de melodie ondervindt bij 
haarr gang door het chromatisch 'moeras.' De melodie is bij uitstek een 
graadmeterr voor de opheffing van de muzikale tijd en ruimte, omdat zij, 

1099 Kierkegaard, Of/Of, 83. Cf. Augustinus, Belijdenissen, 116, waar hij vertelt hoe de 
christelijkee waarheid bij hem naar binnen glipte op het moment dat hij genoot van de 
retorischee pracht van Ambrosius' preek. Zie voor een analyse van Augustinus' eigen ge-
bruikk van retorische figuren die het verstand te boven gaan Chris Doude van Troostwijk, 
"Dee kracht van 't zwakke: Augustinus' sofistische spiritualiteit," in Bart Voorsluis (ed.), 
SpiritualiteitSpiritualiteit en postmodernisme (Zoetermeer: Meinema, 2000), 14-33. Van alle muzikale ele-
mentenn kan melodie overigens ook worden aangewezen als het meest demonische, zoals 
iedereenn weet die ooit heeft geprobeerd zijn geest te bevrijden van een ongemerkt naar 
binnenn geslopen, maar al te hinderlijk rondzingend melodietje. 
1100 Cf. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen: Ein Beitrag %ur Revision der Aestbetik der Tonkunst 
(Leipzig:: Breitkopf & Hartel, 1922), 63, door Daniël Kiehl vertaald als Over het begip van 
schoonschoon in de mu%i/k: Bijdrage tot herziening van de schoonheidsleer der toonkunst (s Gravenhage: 
D.N.F.. Kiehl, 1892), 74-75. Balthasar, Herrlichkeit, I, 51. 
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inn termen van het phénomènepauvre of commun, zowel een temporele linea-
riteitt als een tweedimensionale ruimtelijkheid heeft. De verzadiging van 
dee muziek heft op een aantal momenten de coördinaten op: ik heb on-
derr meer gewezen op het effect van disseminatie van de melodietoon 
(eenn extase van de melodie, cf. m. 10, 15, 37-38) en op de verdwijning 
vann de melodietoon in het spectrale universum dat deze toon omgeeft 
(eclips,, cf. m. 17-18). Beide effecten hangen niet zozeer samen met enige 
bijzonderheidd van de melodie, alswel met de acute verzadiging van het 
muzikalee fenomeen ter plaatse. Ik zie daarom, uitgaande van dit koraal, 
geenn reden om mij achter Balthasars theologische interpretatie van de 
melodiee te scharen.111 De melodie kan weliswaar, ook in dit koraal, ge-
zienn worden als het formele principe dat de kleuren draagt, maar is als 
gestaltee pas van onderscheidende betekenis in zijn crisis, extase of zelfs 
verdwijningg (in de spectrale verzadiging van het idool). 

Balthasarss wending naar het formele (dejïgura, gestalte, etc.) is echter 
well  op een andere manier van betekenis. Zoals eerder gezegd, heeft 
Messiaenn in zijn eigen muziek weinig gevoel voor het vage en vloeiende 
datt hij zo bewondert bij Debussy. Zijn muziek heeft niet de zwevende 
kwaliteitt die bij de laatste gevonden kan worden, en die Debussy zo'n 
verwantschapp geeft met bepaalde Color Yield schilderijen. Ook verschillen 
Messiaenss kleuren doorgaans van die van Debussy, die in de ogen van 
Messiaenn milder en pastel-achtiger zijn dan de harde, gothische kerk-
raamkleurenn (en vormen) van zijn eigen muziek.112 De kleuren verschij-

Watt niet wegneemt dat ook Messiaen mozartiaanse melodieën heeft geschreven. 
Wanneerr ik ervoor pleit om bij de analyse van de fenomenen van son-couleur en éblouissement 
dee balthasariaanse theologie van de Gestalt (met zijn privilegiëring van de melodische 
contour)) naar het tweede plan te schuiven, dan wil dat niet zeggen dat er bij Messiaen niet 
anderee momenten kunnen zijn waarin deze theologie als een goed vertrekpunt kan dienen. 
Messiaenss muziek zit immer, zoals ik eerder heb besproken, vol met melodische gestiek. 
Uiteraardd zou ik dan vasthouden aan mijn kritiek op Balthasars exclusief orthodoxe 
interpretatiee van de melodische antinomie (of, wat de ervaring betreft, paradox) als een 
analogonanalogon van de Christusgestalte. Op de esthetische, 'heterodoxe' verdubbelingen van dit 
analogonn kom ik in de volgende paragraaf nog terug. 
1,22 Messiaen stipt dit verschil aan in RöBler, Beitrdge, 83. Hij heeft niettemin in zijn muziek 
ondergaandee en opkomende zonnen 'geschilderd,' zoals in Réveil des oiseaux en Catalogue 
d'otseaux. d'otseaux. 
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nenn bij Messiaen zelden zonder kader, of het nu gaat om de lokale con-
textt of om de grotere vorm van een compositie. Dit weerspiegelt zich in 
dee presentatie van de kleurakkoorden in de Momenten. De koralen zijn 
zoalss gezien de uitzonderingen op de regel dat het in deze passages 
steedss gaat om een ingekaderd stuk kleurenmuziek, dat wil zeggen: inge-
kaderdd door ('vertikaal') scherpe overgangen van (en naar) contrasteren-
dee muziek, en ("horizontaal") door inkaderende bourdontonen en -ak-
koorden.. Mijn conclusie aan het slot van hoofdstuk 1-3 was dan ook dat 
hett bij de "doorbraak" vooral gaat om de overgangen langs de zijden 
vann het kader, het Moment uit, en vooral het Moment in, en dat de in-
houdd van deze Momenten op zich minder van belang is. Dit sluit aan bij 
dee observaties, hierboven, over de onvoorstelbaarheid van het verzadig-
dee fenomeen; de overgangen doen, net als bijvoorbeeld de plotselinge 
openingsakkoordenn van de Jupiter, iets verschijnen op een wijze die zich 
anderss aan de perceptie onttrekt: je bent, als getuigende luisteraar, steeds 
tee laat (sero te audivi). De muzikale gebeurtenis heeft al plaatsgevonden 
voordatt de geest {animus) ter plaatse arriveert en het registreert. Het is 
doorr deze structuur alsof je door een venster kijkt, dat je een blik wordt 
gegundd op iets dat zich normaal aan de waarneming onttrekt doordat 
hett deze over- of ondertreft.113 Deze 'contra-ervaring' zou met enige 
reservee de ikoniciteit van de Momenten kunnen worden genoemd. Deze 
termm slaat dan evenwel op iets anders dan op het ikoon in de strikte zin 
vann Marion, en al helemaal op iets anders dan de klankschildering die er 
inn de musicologie mee wordt aangeduid.114 

1133 Cf. Lyotards analyse van hyper- en hyposyntherische muziek in "Dieu et la marionette" 
zoalss besproken in hoofdstuk II-8.2. 
1144 Zie bijvoorbeeld Etty Mulder, Mustek in spiegelbeeld: Essays over mu^iekfilosofie en 
dieptepsychologiedieptepsychologie (Baarn: Ambo, 1985), 63ff en Eero Tarasti, A Theory oj Musical Semiotics 
(Bloomingtonn - Indianapolis: Indiana University Press, 1994), 11 ff. De dimensie van 
klankschilderingg is bij Messiaen wel ruime mate aanwezig. Het bijzondere verschijnsel van 
eenn opheffing van het verschil russen representatie en het gerepresenteerde verleidt Paul 
Griffithss er toe om over St Franfois d1 Assise te spreken in termen van het ikoon: St Franpis 
iss volgens hem een "ikonische opera," waarin vogels worden geportretteerd als "ikonen," 
enn hij verwondert zich over het gebrek aan conflict, bij Messiaen, tussen "de zelfloze 
transcriptie""  van het gegevene en het zeer unieke, individuele karakter van Messiaens werk. 
Ziee Griffiths, "Saint Francois d'Assise," in Hill , The Messiaen Companion, 504-505. 
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Dee Engelse componist John Tavener (1944), die zich de compositie 

vann het muzikaal ikoon expliciet ten doel heeft gesteld, zou zich waar-

schijnlijkk tegen deze interpretatie verzetten. Hij ziet het formele bij Mes-

siaenn vooral als een ontwaarding van diens muziek (met name in reli-

gieuss opzicht), die te wijten zou zijn aan Messiaens al te grote engage-

mentt met het modernisme. Tavener onderscheidt een "esoterische" en 

eenn "exoterische" werkwijze, waarbij de laatste gedoemd is oppervlakkig 

tee blijven: "Messiaen is een voorbeeld bij uitstek van iemand die nimmer 

werkelijkk voorbij het exoterische gaat. Ik moet toegeven dat dat de Wes-

tersee manier van doen is. Het is voor mij onbegrijpelijk dat welke com-

ponistt dan ook die zich bezighoudt met het sacrale, op een dergelijke 

manierr te werk gaat."115 Het volgen van een exoterische werkwijze kan, 

zoo lijk t Tavener te willen zeggen, slechts te kunnen leiden tot idolen.116 

Tavener,, zelf van katholieken huize maar in 1977 bekeerd tot het Ortho-

doxee geloof, ziet een geheel andere praktijk voor zich, die hij de "esote-

rische""  noemt. Het ideaal bij uitstek van deze praktijk is het muzikaal 

ikoon,, dat Tavener contrasteert met de idolatrie van het modernisme: 

Voorr mij is het [ikoon] de meest transcendente vorm van kunst die er in het 
Westenn bestaat - als je het tenminste kunst kunt noemen in de conventionele 
betekenis.. Of je muziek kunt schrijven die werkelijk als een ikoon is, weet ik 
eenvoudigg niet. Ik vermoed dat het gezang [chan  ̂ dat de ikonografie van de 

1155 John Tavener, The Musk of Silence: A Composer's Testament, Brian Keeble, ed. (London: 
Faberr and Faber, 1999), 126. Cf. 93: "[I] n het geval van muziek aanbidt [het modernisme] 
uiterlijkhedenn en niets van hun implicaties - het aanbidt slechts de noten en procedures, en 
nietss van de metafysische betekenis achter de noten. [...] Het zijn slechts noten om de no-
ten,, hetgeen neerkomt op kunst om de kunst Als muziek niet iets méér veronderstelt dan 
slechtss een menselijke reactie, als het ons leven niet verandert, zal het ons leven daarbuiten 
latenn in de verschrikkelijke duisternis van de onwetendheid." In deze laatste zin weerklinkt 
hett krachtig protest tegen de voortwoekering van het humanisme dat Tavener elders aan-
heft.. "Het humanisme is zo ver gegaan dat de zeepbel is gesprongen. Het mogen dan 
meesterwerkenn zijn, ik kan er niet naar luisteren. Vooral Berg, [...] alles van Schönberg -
maarr niet Webern: hij was een mysticus. Bij Mahler zie je het al gebeuren: de Tweede Sym-
foniee heeft hoegenaamd niets met de Wederopstanding te maken." Tavener, in "John 
Tavenerr and Paul Goodwin talk to Martin Anderson," Fanfare, March-April 1999. 
1166 Tavener ziet het modernistische en formalistische (zoals het bij uitstek exoterische 
'kunst-om-de-kunst1)) als een vorm van idolatrie. Cf. ibid., 92-93. 

333 3 



Deell  II I 

Kerkk begeleidt, er het dichtst bij in de buurt komt. Ik zou ook kunnen zeggen 
datt een ikoon ons ontleedt, en ik denk dat werkelijk sacrale muziek hetzelfde 
zouu moeten doen.117 

Tavenerr beschrijft zijn muziek als "vloeibare metafysica"; zij heeft als 

doell  haar hemelse prototype tot klinken te brengen.118 "[Deze esoteri-

schee muziek] spreekt van een altijddurende en onveranderlijke werkelijk-

heidd en existeert op een hoger plan. Het is niet onderhevig aan menselij-

kee manipulatie. Omdat het anders is, hoger, vluchtig van aard, komt het 

opp een andere wijze tot ons. De werkelijkheid van andere dimensies 

scheurtt het scherm van ons aardse lichaam, zij dringt onze wankele na-

tuurr binnen."119 Muziek, dat wil zeggen: de ware muziek, wordt volgens 

Tavenerr niet door mensenhanden gemaakt, maar geopenbaard. De compo-

nistt is hierbij slechts een medium; zijn taak is zich van zichzelf te ont-

doen,, tot een werkelijke vernietiging van het zelf te komen en alle "wel-

bewustee overwegingen in [zijn] muziek [te] vernietigen." Over de resul-

terendee muziek valt niets op voorhand te zeggen: "Zij n het een of twee 

doodgewonee noten, goed, dan zijn het een of twee doodgewone noten. 

Maarr ik garandeer dat als je hiermee doorgaat, er zich geleidelijk een mu-

ziekk in je zal vormen, en wie weet, beginnen we ons te realiseren dat er 

eenn ander soort werkelijkheid bestaat."120 Taveners geloof in een derge-

1177 Ibid., 113. Cf. 61: "In deze periode [1987-88] voelde ik mij tasten naar het idee - het 
ideaal.ideaal. - dat wat ik wilde maken, ikonen in klank waren. Ik wist natuurlijk niet of dit ooit 
mogelijkk zou zijn. Een ikoon is tenslotte een sacraal object - iets waarvoor een orthodox 
zijnn hoofd buigt om het vervolgens eerbiedig te kussen." 
1188 Ibid., 114 en 163. 
1199 Ibid., 126. 
1200 Ibid., 31. Cf. 100-101: "Allereerst moet je erkennen dat we niets weten, en vanuit die 
afgrondd moeten we alle vooropgezette ideeën achter ons laten, of het nu serialisme is, 
sonatevorm,, ontwikkeling, fuga, canon enzovoort, en ons daarvan ontdoen, zodat je niets 
inn je geest hebt om mee te beginnen. Het voelt als een afgrond. Dit veronderstelt uiteraard 
datt je gelooft in enige vorm van hogere werkelijkheid. Maar zelfs als dat niet het geval is, 
laatt de jonge componist [dan toch] proberen om alles wat hij of zij weet te vergeten, 
gewoonn om te zien wat er gebeurt. Is het niet meer dan stilte, goed, dan is het niet meer 
dann stilte. Zijn het één of twee doodgewone noten, goed, dan zijn het één of twee 
doodgewonee noten. Maar ik garandeer dat als je hiermee doorgaat, er zich geleidelijk een 
muziekk in je zal vormen, en wie weet, beginnen we ons te realiseren dat er een ander soort 
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lijk ee verinnerlijking, en de daarmee gepaard gaande distantiëring van 
meerr exterieure, constructieve principes, lijk t echter, zoals hij zelf al aan-
geeft,, geen enkele betere garantie te geven met betrekking tot muzikale 
ikoniciteitt dan de formele, en soms wellicht al te modernistische, schok-
effectenn van Messiaen. De resulterende muziek zal in beide gevallen 
vanuitt zichzelf moeten getuigen van haar oorsprong (van het feit dat zij 
inderdaadd "geopenbaard" is); de intenties, hoe oprecht deze in het geval 
vann Tavener ook mogen zijn, kunnen geen criterium vormen voor de 
beoordelingg van het geopenbaarde in haar. Het muzikale idool kan fe-
nomenologischh worden beschreven; het muzikaal ikoon blijf t een moei-
lij kk te concipiëren figuur. De discussie over de mogelijkheid van een 
dergelijkk ikoon, en van zijn kwadratuur (verzadiging van de verzadiging) 
inn een muzikaal openbaringsfenomeen, lijk t zich in hoofdzaak toe te 
spitsenn op de vraag wat in muziek in positieve termen als een specifiek 
christelijkk fenomeen kan worden beschreven. Het idool vertoont in dit 
opzicht,, volgens de analyse van Marion, een tekort (het idool kan de 
Naamm niet uitspreken, kan het gelaat van de ander en/of Ander geen 
rechtt doen); de positieve structuren die Balthasar aandraagt (melodie, 
ritme)) lijken dit bezwaar te ondervangen, maar zijn anderzijds te al-
gemeen,, te veelduidig en bovendien, wat de Momenten betreft, te weinig 
terzake.. De vraag is daarom langs welke weg een grotere preciesie zou 
kunnenn worden bereikt in de beschrijving van het specifiek christelijke 
inn (of doorheen) Messiaens muziek.121 

werkelijkheidd bestaat. [...] Laat de afgrond gevuld zijn met oceanen van licht. Of met 
niets.. In zekere zin is dit de lakmoesproef, zowel voor modernisten als voor traditionalis-
ten." " 
1211 Het zal de lezer niet ontgaan dat de node van het 'specifiek christelijke,' zijnde datgene 
(off  wellicht diegene) wat ik in mijn analyse van Messiaens vermeend christelijke muziek op 
hett spoor tracht te komen, leeg blijft . Het zoeken naar een lokalisatie zal ik tegen het einde 
vann dit hoofdstuk opgeven, althans waar het gaat om een bepaalde kwaliteit in het 
muzikalee fenomeen. Ik zal mij in het laatste hoofdstuk richten op de rol van het luisteren 
inn de door Messiaen beschreven, nog altijd op zoek naar wat ik hier aanduid als het 
'specifiekk christelijke' in muziek, c.q. de muzikale ervaring. 
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10.44 Heerlijkheid en het sublieme 

Dee muziek van het slotkoraal van La Transfiguration is, zoals gezien, bij 
tijdd en wijle verzadigd Volgens de kwaliteit.' Zij kon hierdoor beschre-
venn worden als een auditief idool. Dat deze muziek een idool is, bleek 
voortss uit de mengeling van verwondering en bewondering die zij bij de 
luisteraarr opwekt. Het auditieve idool verzadigt en fascineert het gehoor 
opp ongekende wijze; het er wordt volledig door geboeid. Deze fascinatie 
voorr het klankfenomeen staat echter niet op zich: zij gaat gepaard met 
haarr tegendeel, verschrikking. Deze wordt veroorzaakt door de over-
maatt aan intuïtie in het idool. Het idool overweldigt het gehoor en leidt 
hett naar zijn uiterste grenzen. Het gehoor raakt verdoofd zonder doof 
tee worden; het ondergaat een auditieve ébloutssement. Aan de hand van 
Marionss fenomenologie van het phénomène saturé kon deze ervaring-zon-
der-ervaringg (contre-expérience) beschreven worden als een religieuze erva-
ring,, namelijk die van een getuigenis van een meer of minder 'verdunde' 
vormm van openbaring. In het idool fenomenaliseert zich de zuivere ga-
ve,, al gaat deze hier nog schuil achter de overmatige zichtbaarheid (of 
hoorbaarheid)) van het oppervlak zonder diepte. Zeker gezien het feit 
datt Marions fenomenologie een zuiver filosofische fenomenologie pre-
tendeertt te zijn (en slechts tot doel heeft binnen de fenomenologie de 
ruimtee te markeren waarbinnen het fenomeen van de openbaring, en 
uiteindelijkk Openbaring, denkbaar is), dient zich tegelijk de vraag aan of 
hett fenomeen van het idool niet evengoed begrepen kan worden als een 
louterr esthetisch fenomeen. Is het idool, met zijn gecombineerde effecten 
vann fascinatie en verschrikking, niet de theologische plaatsbekleder of 
hett alter ego van die andere verheffende overweldiging, het sublieme? 
Watt (welk wezenlijk onderscheid, c.q. welke criteria) rechtvaardigt de 
theologiserendee uitieg van dit fenomeen (idool, éblouissement) door Ma-
rion,, ten koste van de esthetische notie van het sublieme? 

Dezee vraag is wat de muziek van Messiaen betreft zeer op zijn plaats. 
Dee esthetiek van zijn muziek lijk t welhaast te schreeuwen om een be-
schrijvingg in termen van het sublieme. Niet alleen associeert Messiaen 
zijnn muziek, via titels, motti en teksten, met plaatsen die traditioneel met 
hett sublieme worden geassocieerd, zoals de sterrenhemel, de afgrond of 
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hett hooggebergte; ook lijk t de vormgeving van zijn muziek zelf geneigd 

tott het overweldigende, majestueuze, onvoorstelbare. Messiaens muziek 

iss geen muziek van de schone vormelijkheid en de goede smaak, maar 

juistt van datgene wat de menselijke maat en de subjectieve synthese te 

bovenn gaat, zoals, in laatste instantie, God zelf. Hij speculeert op het ne-

gatieve,, op wat zich in de muzikale ervaring niet positief laat repreente-

ren;; op wat, in Lyotards termen, "de geest breekt," en het in theologi-

schee zin voorbij het gekende voert naar het mysterie. Gerard van der 

Leeuww beschrijft in zijn klassieke boek over de verhouding tussen religie 

enn kunst twee uitingsvormen van het sublieme in de muziek, die bij uit-

stekk kunnen worden gevonden bij Messiaen: traagheid van tempo en 

massaliteit. . 

Dee muziek bereikt de verhevenheid door middel van het langzame tempo. 
Hett is echter niet het enige middel, noch biedt het enige waarborg van de 
waree verhevenheid, zoals vele 'religieuze' componisten schijnen te menen. Bij 
hett langzame tempo behoort nog iets, wanneer alles niet doortrild wordt van 
eenn ontroering, die te geweldig is, dan dat zij zich nog heftig kan uiten. [...] 
Wanneerr wij ons afvragen hoe het nu komt, dat massaliteit, verhevenheid ons 
somtijdss religieus beweegt, ons een uitdrukking schijnt van het heilige, dan 
vindenn wij , dat dit ligt aan het overweldigende. Wij kunnen ons niett onttrek-
ken,, wij weten ons in tegenwoordigheid van iets 'gans anders.'122 

Vann de2e kwaliteiten zijn er voorbeelden te over in het werk van 

Messiaen;; ik volsta met het noemen van de twee vroegste werken waar-

inn zij optreden: de orgelwerken Le banquet celeste, gespeeld in een pas van 

522 bpm (de opname door Messiaen zelf, met zijn eindeloos durende 

slotakkoord,, is hier illustratief), en Apparition de fEglise êternelky dat vanaf 

dee eerste klank gericht is op zwelling - tot aan de majestueus-extatische 

climaxx toe.123 Van der Leeuw benadrukt dat, in een kunst die het heilige 

122122 Gerard van der Leeuw, Wegen en grenzen: Een studie over de verhouding van religie en kunst 
(Amsterdam:: H.J. Paris, 1955), 254-55. 
1233 De fallische connotaties van deze zwelling bieden hier een weg naar de analyse van het 
erotischee karakter van deze muziek, en van muziek in het algemeen. Van het "hou 'm op 
spanning,""  dat zo vaak door (koordirigenten wordt geroepen, via het muzikale fetisjisme, 
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will  uitdrukken, zowel het jascinans als het tremendum aanwezig moeten 
zijn.. Zij kan er niet kan mee volstaan ofwel te "bekoren, mee [te] trek-
ken,, [te] verlichten," ofwel "neer [tej drukken, af [te] schrikken of [te] 
doenn huiveren." "Het kan zijn, dat het huiveringwekkende sterk over-
heerst,, maar het fascinans mag niet ontbreken. Het kan zijn, dat wij zó 
sterkk bekoord worden, dat wij zwelgen in zaligheid, maar wanneer elke 
tremorr ontbreekt, is het een valse zaligheid, hoewel misschien een echte 
schoonheid."1244 Passages waarin het ene dan wel het andere overheerst 
kunnenn bij Messiaen zeker worden gevonden, maar in de Momenten, 
overheerstt het samengaan van beide. Ik herinner in dit verband aan 
Deell  IX en XII , met hun bruuske overgangen naar korte, zalige passa-
ges,, en aan de beide koralen. In deze laatste is de combinatie van het tre-
mendummendum en het fascinans aanwezig in de voortdurende afwisseling van 
huiveringwekkendd dissonante chromatiek en verlichtende, bekoorlijke 
diatoniek,, en in de melodie, die voortdurend ten onder dreigt te gaan in 
dee verzadiging, maar desondanks voortgaat. Hun triomfantelijke slot op 
dee grote drieklank geheel is in stijl met de verheffende, en uiteindelijk 
bevestigende,, conclusie van het (kantiaanse) sublieme.125 Hoewel Van 
derr Leeuw het sublieme zonder meer lijk t te zien als een uitdrukking 

naarr Derrida's fallische reli-automaat (in "Geloof en weten," 78). Ik moet deze 
interpretatiemogelijkheidd hier helaas terzijde laten. 
1244 Van der Leeuw, Wegen en grenzen, 255. 
1255 Zie voor een uitgebreide analyse van het kantiaanse sublieme de binnenkort te 
verschijnenn dissertatie van Kiene Brillenbrug Wurth, The musically Sublime. In verband met 
hett sublieme bij Messiaen nog de volgende opmerkingen. In Messiaens relaas over 
éblouissementéblouissement en "doorbraak" in Conférence de Notre-Dame blijkt het niet alleen te gaan om de 
verblindendee intensiteit van de ervaring (cf. Kants dynamisch sublieme), maar ook om de 
overweldigendee veelheid aan "bedoelingen" en "details" ('mille intentions, mille détails" cf. 
ibid.,, 12): cf. het mathematisch sublieme. Het voorbeeld betreft hier overigens het gotische 
glas-in-loodd van Chartres, Bourges, etc, maar wordt door Messiaen zonder meer getrans-
poneerdd naar de muzikale ervaring van sons-couleurs. Overigens zijn er in zijn muziek vele 
gedaantenn te herkennen van het sublieme (voor zover er in verband met het sublieme over 
gedaantenn gesproken kan worden). Het monumentale element, bijvoorbeeld, duikt het 
meestt nadrukkelijk op bij Et exspecto, met zijn verregaande segregatie en verwijzing naar de 
piramides.. Daarnaast is er het sublieme van de orde (secties, 'verticaliteit,' zoals in Couleurs 
enn Et exspecto), het sublieme van de temporele homogeniteit (Catalogue d'oiseaux), het 
subliemee van het harmonisch exces (Transfiguration Deel 14) en het sublieme van de luid-
heidd (tam-tam in Et exspecto). 
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vann het heilige, wijzen de termen die hij gebruikt naar een geheel andere 
bron,, waarin het sublieme juist wordt onderscheiden van het heilige, of 
zoalss het daar wordt genoemd, het numineuze. Is met het sublieme het 
heiligee of numineuze inderdaad wel in de muziek aanwezig? 

Inn Das Heilige, dat als achtergrond van De Leeuws werk lijk t te mogen 
wordenn gelezen, analyseert Rudolf Otto de verschillende "momenten" 
vann het numineuze.126 De noties van het tremendum en die van het fasci-
nansnans staan hierbij centraal. Otto spreekt over het numineuze als een mys-
terie,, dat zich in de eerste plaats kenmerkt als huiveringwekkend: het 
tnysteriumtnysterium tremendum. Dit geheim laat zich volgens hem niet in woorden 
uitdrukken,, maar is wel voelbaar. Het mysterium tremendum heeft een aan-
tall  verschillende aspecten, die elk kunnen worden herkend in het oeuvre 
vann Messiaen.127 Zo is er het tremendum, dat wil zeggen, de vreeswek-
kendheidd van het mysterie, als zodanig; het majesteitelijke, dat de mens 
eenn gevoel geeft van nietigheid, hem duidelijk maakt dat hij afhankelijk 
is;; "het dynamische," dat verbonden is met het initiatief van de numi-
neuzee God, zowel in toorn, liefde als in daden; en ten slotte het befaam-
dee "gans andere," het mysterie, dat wat het verstand ten enen male te 
bovenn gaat.128 In de tweede plaats kenmerkt het numineuze zich als het 
fascinerende.. Dit is niet zozeer het moment van vernedering ten over-
staann van het huiveringwekkende mysterie, alswel van een positieve deel-
namename aan dit mysterie - een figuur niet van absentie en leegte, maar juist 
vann aanwezigheid en volheid. Bij Messiaen uit het zich dit laatste vooral 
inn de modaliteit van de verwondering over het wonderbaarlijke, en zijn 
somss naïeve enthousiasme, de vervuldheid, die zijn uitdrukking lijk t te 
vindenn in de overmatigheid en overdadigheid van zijn muziek: nóg meer 

1266 Rudolf Otto, Das Heilige: Ueber das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhdltnis 
%um%um Rationa/en (München: Beek, 1997). 
1277 Zie over dit onderwerp mijn radio-uitzending voor de Concertzender (26 april 2000), 
waarinn ik elk van deze aspecten heb toegelicht aan de hand van voorbeelden uit het oeuvre 
vann Messiaen. Deze voorbeelden geef ik voor de volledigheid in de volgende voetnoten. 
1288 Zie voor voorbeelden hiervan bij Messiaen, respectievelijk Des canyons aux aux étoiks..., Deel 
5;; Apparition de ÏEglise éterndk, de H. Geest in Messe de la Pentecote, Deel 5; en Livre d'orgue 
Deell  5. 
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vogels,, nóg meer kleuren, nóg langere werken, etc.129 Hoe adequaat 
Otto'ss analyse van de momenten van het numineuze ook moge lijken -
all  deze aspecten zijn, als evenzovele bepalingen van het numineuze, bij 
voorbaatt verdacht. Zij reduceren immers het gans andere tot het con-
ceptualiseerbaree en/of ervaarbare, met andere woorden tot de kwalitei-
tenn van het zelfde (het appèl op het "gevoel" en de stemming verhelpt in 
ditt opzicht niets: ook zij behoren tot de ervaring). Men zou daarom kun-
nenn zeggen, dat, voor zover het numineuze in woorden, of zoals bij 
Messiaen,, in muziek wordt gerepresenteerd of uitgedrukt, het wordt ge-
corrumpeerd.. Wat zijn muziek representeert of uitdrukt is, langs deze lij -
nenn gedacht, welzeker niet het numineuze. 

Di tt probleem keert terug in Otto's bespreking van het sublieme. Het 
subliemee lijk t in menig opzicht op het numineuze, maar kan er, gezien 
Otto'ss insistentie op de radicale alteriteit en absolute oorspronkelijkheid 
vann het laatste, niet restloos mee samenvallen. Wat is dan de verhouding 
tussenn deze twee fenomenen, die zo niet in de ervaring, dan toch in 
Kantss beschrijving, zoveel op elkaar lijken? Otto houdt vast aan een 
onderscheidd tussen "het gevoel van het verhevene" en het "numineuze 
gevoel,""  al erkent hij anderzijds een "analogie" tussen beide. Deze analo-
giee zou getuigen van het "innige verband tussen het heilige en het verhe-
vene,, die meer is dan loutere gevoelsassociatie."130 De bestendigheid van 
hett verband en de analogie tussen beide zou er een teken van zijn, dat ze 
inn een verhouding van "schematisering" staan, waarbij het esthetisch 
verhevenee een latere ontwikkeling ("een zwakke weerspiegeling") is van 
hett oorspronkelijke, onreduceerbare en onvergelijkelijke "oergevoel" van 
hett numineuze, dat voorkomt "uit de Geest zijn apriorisch vermo-

1299 Zie bijvoorbeeld Ec/airs sur tAu-deld, tAu-deld, Deel 3. Otto onderscheidt verder het Ungebeuere 
(groott buiten iedere vergelijking), het Sanctum (respect, waarde, gewijdheid) en het 
Kreaturgefühl.Kreaturgefühl. Ik heb deze aspecten van het numineuze in de genoemde radio-uitzending 
toegelichtt aan de hand van Franciscus' deemoedige onderwerping aan Christus na de 
overweldigendee verschijning van deze, en na diens exposé: "Seigneur, ton serviteur 
écoute,""  in St Franfois d'Assise, derde Acte, einde Tableau VIL Dat het heilige niet 
uitsluitendd verbonden is met het verpletterende, blijkt uit de bekende passage 1 Kon 19, 9-
18,, waarin de Heer verschijnt "in het suizen van een zachte koelte." Deze wijze van 
manifesterenn is in Messiaens muziek echter minder frequent aan de orde. 
1300 Otto, Das Heilig, 56-65: 60-61. 
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gen."1311 Een beroep, zoals bij Van der Leeuw, op het sublieme, is dus 
volgenss Otto hooguit een beroep op een indirecte, secundaire en ver-
zwaktee manifestatie van het numineuze; het onderscheid tussen beide 
blijf tt groter dan hun overeenkomst {in tanta similitudine major dissimilitu-
ao).ao).U2U2 Mijn vraag is dan ook, opnieuw: Is er wellicht een meer oorspron-
kelijkk spoor van het numineuze in muziek denkbaar? En zou dit spoor 
inn muziek kunnen worden gehoord? Ik keer voor een antwoord op deze 
vragenn terug naar de theologische esthetica van Balthasar, in het bijzon-
derr naar diens sleutelbegrip, tevens titel van zijn werk, Herrlicbkeit. 

Balthasarr articuleert het aan de bijbel ondeende begrip heerlijkheid 
{kabod,{kabod, doxa, gloria) op het eerste gezicht in een oppositie met (onder 
meer)) het esthetisch sublieme.133 Reinhard Hoeps geeft in zijn vergelij-

1311 Ibid. 
1322 Ook Nancy houdt overigens vast aan een onreduceerbaar verschil tussen wat hij noemt 
"hett sublieme van de kunst" en "het goddelijk sublieme." De ene sublimiteit zou weliswaar 
dee andere sublimiteit kunnen "aanbieden" (wat hij hiermee bedoelt blijf t onduidelijk), maar 
zijj  zouden nooit met elkaar kunnen samenvallen. De onreduceerbaarheid van dit "minie-
me""  onderscheid zou mogelijk wijzen op een derde sublimiteit, namelijk die van de grens 
tussenn beide zelf. Helaas werkt Nancy deze mogelijkheid niet verder uit. Cf. Jean-Luc 
Nancy,, Des lieux divins, suivi de Calcul dupoète (Mauvezin: Trans-Europ-Repress, 1997), 24-
25.. De interpretatie van deze passage door Hent de Vries, luidende dat de onverzoenbaar-
heidd van de twee sublimiteiten zou verwijzen naar de thematiek van de terugtrekking of af-
wezigheidd van de God of de goden (cf. Hölderlin, Heidegger), is wellicht in lij n met 
Nancy'ss denken, maar legt naar mijn idee te zeer de nadruk op het moment van negatie als 
eenn sublieme afwezigheid. Ik ben geneigd deze negativiteit, zijnde de breuk tussen wereld 
off  de kunst en God ("niets leidt naar God," zo stelt Nancy in het zelfde stuk, "noch de 
kunst,, noch de natuur, noch het denken, noch de liefde." Cf. ibid., 26), met Marion te le-
zenn als een teken van een overmatige aanwezigheid (verzadiging), zij het - en hiermee neem 
ikk juist afstand van diens denken - als een onbeslisbare aanwezigheid. Cf. Hent de Vries, 
"Theotopographies:: Nancy, Hölderlin, Heidegger," in MLN, 109 (1994), 445-77 en 
Marion,, De surcrvit, 192. 
1333 Ondanks zijn relatief positieve waardering voor Kants denken (dat volgens hem "voor 
dee drempel van het Duitse idealisme en zijn identiteitsesthetiek" blijf t staan, en nog zekere 
sporenn laat zien van een besef van het Kruis) is Balthasar eenduidig in zijn oordeel over de 
zelfverheerlijkingg van de verlichte geest. Deze geest zou onder meer tot gevolg hebben ge-
hadd dat de heerlijkheid Gods uit het denken verdween: "Het 'kritisch idealisme' laat [...] 
geenn ruimte meer voor een ervaring van het Wereldzijn als verschijnende heerlijkheid 
Gods.. [...] 'Heerlijkheid' wordt vervangen door zedelijke verhevenheid." Deze verhevenheid 
sluitt volgens Balthasar de ogen voor de heerlijkheid Gods en ziet, ook in de ervaring van 
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kendee studie naar deze twee begrippen een drietal rechtvaardigingen 

voorr een dergelijke oppositie. Ten eerste is heerlijkheid volgens hem een 

termm uit de bijbelse verschijningstheologie; verhevenheid zou daarente-

genn van retorische oorsprong zijn, en ondeent zijn moderne betekenis 

aann de Verlichting. Heerlijkheid duidt op het niet inzichtelijk te maken 

initiatieff  van God; verhevenheid verschijnt als grens van het menselijke 

kenvermogen.1344 Ten tweede gaat het bij heerlijkheid om een beweging 

naarr de verschijning toe, terwijl het verhevene zich juist in tegenoverge-

steldee richting beweegt, namelijk die van een verlaten van de verschij-

ningg (of beeldelijkheid, zoals Hoeps het uitdrukt): 

[tjerwij ll  heerlijkheid het antwoord op de vraag is, hoe het hoogste Zijn of de 
hoogstee Waarheid in de wereld van de schijn aanwezig kan zijn, gaat het 
verhevenee de omgekeerde weg, wanneer het in de schijn naar de mogelijkheid 
vann de voorstelling van het hoogste Zijn zoekt. Hoewel het verhevene ver-
bondenn blijf t met de aanschouwde natuur, streeft het er toch naar deze te bo-
venn te gaan, terwijl heerlijkheid in de natuur afdaalt en deze daarbij tegelijk in 
stukkenn breekt. Het probleem van de aanschouwing is hier dat van een beeld-
wording,, terwijl het bij het verhevene het verlaten van de beeldelij kheid is. De 
oriëntatiee en innerlijke beweging van de aanschouwing zijn bij beiden tegen-
overgesteld,, ofschoon zij in dezelfde verschijnselen aan het licht kunnen ko-
men,, en in hun ernst aan elkaar verwant zijn.135 

Enn ten slotte, hierbij aansluitend, verwijdert verhevenheid zich volgens 

Hoepss van heerlijkheid doordat zij de idee van een ordo in de natuur 

(kosmos)(kosmos) van de hand wijst, en juist het tegendeel (de chaos) als "mogelijk-

dee kosmos, nog slechts de verhevenheid van de Geest zelf en zijn wetten. Heerlijkheid 
wordtt bij Kant dan ook hoofdzakelijk vervangen door het Redelijk verhevene, waarvan het 
esthetischh verhevene volgens Balthasar nog slechts een "uitdrukking" is. De "katastrofale" 
ontwikkelingg van dit denken zou zijn hoogtepunt hebben gevonden bij Fichte, waarin God 
allengss wordt vervangen door het absolute subject. "Daarmee wordt 'heerlijkheid' niet 
alleenn gereduceerd tot de wereldlijke schoonheid, maar wordt tot gebedsloze zelfheerlijk-
heidd van de Geest [...]." Cf. Balthasar, Herrlichkeit, bd I I I / l : lm Raum der Metafysik, 817ff, 
8488 en 972. 
1344 Reinhard Hoeps, Das Gejiihl des Erhabenen und die Herrlichkeit Gottes: Studiën %ur Besgehung 
vonphilosophischervonphilosophischer und theologischer Aesthetik (Würzburg: Echter Verlag, 1989), 229-34: 230. 
1355 Ibid., 231-32. 

342 2 



Hoofdstukk 10 

heidd tot ervaring van de goddelijke manifestatie" ontwikkelt.136 Het eer-
stee van bovengenoemde verschillen geeft bij Hoeps uiteindelijk de 
doorslag,, en naar ik meen terecht: "tussen [heerlijkheid en verheven-
heid]]  staat het verlichte bewustzijn van de kritische reflectie."137 Dat 
neemtt niet weg dat de twee figuren nauw op elkaar aansluiten, en bij tijd 
enn wijle haast niet van elkaar zijn te onderscheiden. Zoals Frederick 
Bauerschmidtt laat zien, wordt niet alleen het sublieme gekenmerkt door 
eenn negatief moment, maar heeft ook heerlijkheid een moment van af-
wezigheid,, namelijk van verberging of terugtrekking van het heilige (hij 
gebruiktt hierbij overigens de vergelijking met het postmodern sublieme 
vann Lyotard). Het heilige openbaart zich niet zozeer als vorm, alswel in 
dee vorm.138 Hierbij moeten twee momenten worden onderscheiden. 
Tenn eerste geldt dat de vorm van de openbaring zich niet presenteert als 
eenn onafhankelijk beeld van God, maar als een unieke hypostatische 
verenigingg van het archetype met het beeld. "Het sublieme archetype," 
alduss Bauerschmidt, "is in de vorm; men zou kunnen zeggen dat de 
vormm de 'ware aanwezigheid' is van het archetype."139 Hier staat tegen-
overr dat deze aanwezigheid een gebroken aanwezigheid is: de vorm waar 
Balthasarr bij uitstek over spreekt is wat hij noemt de "Christusgestalte 
[Cbristusgestali\"[Cbristusgestali\" die de gedaante heeft van een gebroken corpus triforme}m 

1366 Ibid., 231. 
1377 Ibid, 233. 
1388 De analyse van Clayton Crockett, die beweert dat Balthasar de negativiteit van het 
subliemee ondergeschikt maakt aan de positiviteit van het schone, lijk t dan ook niet 
houdbaar.. Zie Clayton Crockett, A Theology of the Sublime (London - New York: Roudedge, 
2001),, 32. 
1399 Frederick Christian Bauerschmidt, "The theological Sublime," in John Milbank, 
Catherinee Pickstock and Graham Ward (eds.), Radical Orthodoxy: A new Theology (London -
Neww York: Roudedge, 1999), 208. 
1400 Balthasar, HerrUchkeit, I, 508. Bauerschmidt verwijst hierbij summier naar Herrlichkeit, I, 
443,, waar Balthasar zegt: "Is het kruis het einde van iedere wereldlijke esthetiek, voor de 
goddelijkee esthetiek is dit einde de beslissende opgang. Hierbij moet steeds in het oog 
wordenn gehouden dat ook wereldlijke esthetiek het moment van het lelijke, het tragisch-
brekende,, het demonische niet uit kan sluiten, maar ermee in het reine dient te komen; dat 
iederee esthetiek, die deze schaduwzijden niet eenvoudig wil negeren, zelf van meet af aan 
alss estheticisme kan worden ontkend. Niet alleen de beperking en de bedrieging van alle 
schonee gestalte behoort tot het innerlijk van het fenomeen, maar ook het breken zelf, 
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Dezee bestaat, in de visie van Bauerschmidt, uit het natuurlijke lichaam, 
hett kerkelijke lichaam en het eucharistische lichaam; het is een gebroken 
vorm,, die volgens de (exegetische) traditie niettemin één is.141 Zo kan 
Hoeps'' opmerking worden begrepen dat heerlijkheid in de natuur af-
daaltt en deze daarbij in stukken breekt (zonder evenwel de eenheid van 
lichaam,, kerk en eucharistie te breken). 

Dee dubbele beweging van heerlijkheid kan worden beschouwd als een 
bevestigingg van de zichtbare gestalte als zodanig, en een bevestiging van 
dee alteriteit van het onzichtbare (die niettemin wordt gepresenteerd), en 
tegelijkk (en daardoor) een bevestiging van het onvoorstelbaar-zijn van de 
zichtbaree gestalte.142 Dit laatste, de onvoorstelbaarheid, markeert een 
momentt dat sterk gelijkt op het negatieve moment van het sublieme; 
ookk in andere opzichten zijn de gelijkenissen tussen beide figuren op-
merkelijk.. Hoeps spreekt wat heerlijkheid betreft over een differentie of 
schommelingg tussen de figuren van de verhulling (distantie) en de 
onthullingg (aanwezigheid), die zich zowel op conceptueel niveau als in 
hett zien zelf zou voltrekken. Een dergelijke dynamiek kan volgens hem 
ookk worden aangetoond in de (kantiaanse) beschrijving van het sublie-
me.1433 Daarnaast is er nog een ander onderscheid in het spel dat de twee 

omdatt daardoor de betekenis van de in het schone liggende eschatologische belofte 
oplicht.""  De notie van Christusgestalte ondeent Balthasar aan Gal 4, 19: "[...] totdat 
Christuss in u gestalte verkregen heeft [...]." Cf. ibid., 459. 
1411 Bauerschmidt, "The theological Sublime," 209. In een noot bekritiseert Bauerschmidt 
Balthasarss interpretatie van deze oude theologische notie. Ik laat deze discussie graag over 
aann theologen. 
1422 Cf. Balthasar, ibid., 424, waar hij spreekt over "de bijbelse eenheid van weten (zien) en 
gelovenn (niet-zien)," waarmee de openbaringsgestalte in overeenstemming zou zijn, en 
waarvoorr zij tevens een voorwaarde zou zijn. 
1433 Hoeps, Das Gefühl des Erhabenen und die Herrlkhkeit Gottes, 229-30: "Zowel heerlijkheid als 
verhevenheidd brengen [...] de ontmoeting met een hoogste en alles beheersende macht tot 
uitdrukking,, waarvan het verschijnen het menselijke waarnemingsvermogen boven de na-
tuurlijkee maat oprekt en ten slotte overvraagt. De aanschouwing is derhalve er op aange-
wezen,, dat het aanschouwde in het kenproces zelf het initiatief neemt, aan de menselijke 
bemoeieniss vooraf gaat, en zich niet onderwerpt aan de subjectieve voorwaarden voor 
kennis.. Het doet zich in de aanschouwing voor als het onvoorwaardelijk andere [...]. 
Nochh de ervaring van heerlijkheid, noch die van verhevenheid kan daarom de ontspannen 
stemmingg van het genieten oproepen; beide zijn met vormen van vrees verbonden, waarin 
dee onmacht van de aanschouwende tot uitdrukking komt [...]. Bij beide [...] doet het 
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figurenfiguren naar elkaar toe drijf t Balthasar handhaaft in zijn beschrijving van 

dezee dynamiek namelijk een onderscheid tussen de noties van heerlijk-

heidd en die van het heilige, waarbij het heilige wordt geïdentificeerd met 

hett zich terugtrekkende (het door afwezigheid aanwezige) element. Hier-

doorr ontstaat de situatie dat heerlijkheid eenzelfde secundaire positie in-

neemtt ten aanzien van het heilige als het sublieme in het denken van 

Otto.. Als beide verbonden zijn met een zekere verhullende onthulling 

vann iets dat in theologische en filosofische zin boven iedere zuiver po-

sitievee bepaling uitgaat (het gans andere), wat is dan de betekenis van de 

discussiee over de verhouding tussen het verhevene en heerlijkheid? Het 

antwoordd hierop zou kunnen liggen in het meest urgente van de gecon-

stateerdee onderscheiden tussen beide, namelijk in de tussen hen in staan-

dee filosofische verlichting. Di t onderscheid is evenwel niet exclusief. Zo 

meentt Hoeps dat Balthasars beschrijving van heerlijkheid een zeker te-

kortt toont dat vraagt om een complementering door het sublieme: 

Tegenn de achtergrond van de kritische filosofie scherpt [de wederzijdse relatie 
tussenn filosofie en theologie] de zin voor de verhouding tussen verschijning 
enn schouw, zoals dat in [het bijbelse begrip heerlijkheid] tot uitdrukking komt. 
Juistt door de aanduiding van een openbaarwording houdt Balthasar het on-
derscheidd met het begrip heiligheid in stand, een onderscheid waaraan Baltha-
sarr niet consequent genoeg lijk t vast te houden, wanneer hij de menselijke 
voorwaardenn van de perceptie tegen de onvoorwaardelijkheid van de verschij-
ningg uitspeelt. Het insisteren op een onbemiddeld verschijnende objectiviteit 
enn eenheid van de openbaring is slechts één zijde van wat het begrip heerlijk-
heidd zoekt te omschrijven. De grote kracht hiervan ligt juist in de verbinding 
vann deze zijde met de andere, die van de constitutieve betekenis van de men-

onbeheersbaree van de aanschouwing zich niet door negatie van de beeldelijkheid, maar 
wederomm aanschouwelijk gelden: in een in elkaar grijpen van zichtbare en van deze 
overstijgendee onzichtbare momenten. In de paradox van deze aanschouwing zijn 
heerlijkheidd en verhevenheid verbonden in het gemeenschappelijke doel de kloof tussen 
zichtbaarheidd en onzichtbaarheid te overbruggen, zonder zich de opheffing [Aufhebunj^ 
vann haar principiële tegenstelling aan te matigen. Beide zoeken derhalve deze tegenstelling 
tee actualiseren, om in een moment van diafanie de zichtbare gestalte uitzicht te doen geven 
opp het achter haar liggende onzichtbare." 
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selijkee waarneming. Precies in deze zin draagt de topos van de heerlijkheid de 
kiemm in zich van die van het verhevene.144 

Ookk Marion ziet in het sublieme eerder een filosofische bondgenoot 

voorr de theologie dan een Fremdkörper. Hij noemt in Etant donné het kan-

tiaansee sublieme zonder meer een verzadigd fenomeen, zij het uiteraard 

avantavant la lettre. Het sublieme draagt, zo laat Marion zien, alle vier kenmer-

kenn van dit fenomeen, en het maakt volgens hem gelukkigerwijs "het 

toepassingsgebiedd van het concept van het verzadigd fenomeen gro-

ter."1455 Wat betreft de anamorfose van het ikoon (het verzadigde feno-

meenn Volgens de modaliteit') stelt Marion dat er ook in Kants beschrij-

vingg van het sublieme sprake is van een omkering van de blik. Het Ik 

zouu in het sublieme zodanig in zijn oordeelsvermogen worden weer-

sprokenn dat er uiteindelijk, net als in het ikoon, sprake van is dat het fe-

nomeenn het Ik aanschouwt (in plaats van dat het fenomeen zich door 

hett Ik laat constitueren) en wel, volgens Kant, met "respect."146 Di t mo-

mentt doorbreekt de gangbare lectuur dat het kantiaanse sublieme draait 

omm een zuiver interne aangelegenheid van het subject. Het is deze lec-

tuurr die de theologie doet twijfelen aan het religieuze gehalte van het su-

blieme:: het sublieme zou tezeer een onderhoud zijn van het subject met 

zichzelf,, en leiden tot een bevestiging van de auto-constitutie van het 

subject,, onder uitsluiting van de andere, het gans andere en, met name, 

dee gans Andere. Tussen deze figuren, de demonische opsluiting van het 

subjectt in zijn auto-constitutie enerzijds, en de opening van het subject 

alss getuige of adonné van het zich-gevende fenomeen anderzijds,147 gaat 

1444 Ibid, 251. 
1455 Marion, Etant donné, 306-307. 
1466 Ibid., 307. Marions lezing van Kant (Kritik der Urteikkraft, § 27) lijk t wat dit laatste 
betreftt gebaseerd op een zeer kort moment in de analyse van het sublieme; de ervaring 
blijf tt voor het overige, zoals Marion elders bevestigt, overheerst door het primaat van het 
Ik. . 
1477 Zie voor Marions notie adonné het laatste boek van Etant donné, getiteld "L'adonné." De 
adonnéadonné is, aldus Marion, "een figuur van wat komt na het 'subject'" (ibid., 390). Het laat zich 
beschrijvenn in termen van devotie, respect, deemoediging, etc. van "hij die verbluft is 
[finterloqué]"[finterloqué]" met betrekking tot het verzadigde of para-doxale fenomeen dat hem altijd 
reedss constitueerde (ibid., 369ff). 
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hett niet alleen bij de interpretatie van het sublieme en heerlijkheid, maar 
ook,, naar mijn oordeel, bij de interpretatie van Messiaens éblouissement en 
"doorbraak.""  Deze verschijnselen duiden op hetzij, volgens de eerste 
lezing,, een demonische opsluiting van het gehoor in de economische 
circulatiee van het auditieve idool, hetzij, volgens de tweede lezing, op 
eenn opening van het gehoor naar (cf. "doorbraak naar gene zijde") een 
fenomeenn dat, doorheen zijn overweldiging, het gehoor altijd reeds con-
stitueertt (ikoon, openbaring).148 

Hoee zou het onderscheid tussen beide kunnen worden gedacht? Hoe 
zouu in de muzikale ervaring besloten kunnen worden dat het fenomeen 
%ich%ich geeft in de wijze waarop het zich toont, dat er sprake is van een 
contra-intentionaliteit,, en niet, zoals in het idool, van een illusie dat het 
%ich%ich geeft, dat wil zeggen: van een door het subject niet als zodanig her-
kendd spiegel-effect? Het dilemma doet enigszins denken aan de hypo-
thesee van de kwade genius bij Descartes: hoe zouden wij kunnen weten 
datt wij in de anamorfose van het ikoon niet worden misleid door een de-
monischee geest die ons wil doen geloven dat wij met een openbarings fe-
nomeenn van doen hebben?149 De muzikale pendant van dit dilemma ligt 
inn het eerder door mij op de spits gedreven onderscheid tussen de ro-
mantischee Kunstreligion en het alternatief dat ik hierboven, aan de hand 
vann Marion, heb onderzocht. De muziekcultus van de Kunstreligion wordt 
inn belangrijke mate mogelijk gemaakt door het concept van absolute 
muziek,, van een muziek die is losgemaakt (geabsolveerd) van iedere 
niet-muzikalee inhoud en (daardoor) van iedere band met het buiten- of 
niet-muzikalee (zoals haar funktionele onderschikking aan woord of 

1488 Ik chargeer hier het onderscheid tussen idool en ikoon teneinde een oppositie in te 
leidenn tussen de theorieën waar Kuttstreligion zich op baseert en de alternatieve benadering 
diee ik hier voorstel. Zoals ik boven heb laten zien, is ook het idool op zijn manier een 
toegangg tot het fenomeen van openbaring; het gaat mij hier echter om het idool als scherm 
datt (of spiegel die) deze toegang in de weg staat en, in uiterste instantie, het gehoor geheel 
afsluitt voor zijn oorsprong in het verzadigde fenomeen. Hier zij aan toegevoegd dat deze 
'uiterstee instantie' een ondediging van het idool vglj'zou kunnen zijn, wanneer deze zijn 
aantrekkingskrachtt verliest en terugtreedt in de grauwheid van de verveling. Zie hierover 
Marion,, Dieu sans l'être, IV. Dit lijk t mij de meest alledaagse vorm van luisteren naar 
muziek;; een extreme vervallenheid is onze meest vertrouwde verhouding tot de wereld. 
1499 Cf. Descartes, tweede Meditatie. 
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Kerk),, en daarmee, volgens de aanhangers van deze religie, boven de fe-

nomenalee wereld uitstijgt. Deze muziek, die haar verwerkelijking vond in 

dee instrumentale muziek, is een muziek van louter vorm, louter beteke-

naar,, een muziek die is ontledigd van iedere (extra-muzikale) betekenis. 

Dezee lege gestalte leende zich bij uitstek voor een associatie met het su-

bliemee omdat het zich leende voor projecties van het verlangen naar het 

oneindige,, voor de Ahnungen van hen die verlangden naar gene zijde van 

Isis'' sluier. De stap van deze sublieme, absolute muziek naar het idool en 

zijnn reflecties is, zoals Daniel Chua fraai laat zien, niet groot. In een 

sectiee over zelf-verheerlijking {On self-deificatiori) schrijft hij: 

Hett lege teken is [...] de voorwaarde voor de volheid van het subject. Het ego 
zett zichzelf heimelijk op de troon in de ruimte die is vrijgemaakt door de 
onttrekkingg van betekenis en herschikt de lege tekens als een spoor van zijn 
eigenn goddelijkheid. 'Muziek wijst het subjectieve innerlijke zelf aan als haar 
inhoud,'' zegt Hegel. Het was inderdaad door het plegen van esthetisch geweld 
tegenn de muziek dat de romantici een ruimte voor het ego konden veroveren. 
Dee vernietiging van inhoud door vorm en de verbrijzeling, vervolgens, van de 
vormm door het sublieme is de voortdurende manipulatie van het subject dat 
zichzich oneindig wil weten. Vorm,' zegt Schumann, 'is het vat voor de geest.' Het 
iss voor het subject een innerlijke teleologische structuur om zichzelf te ken-
nenn als autonoom en om door te gaan voor oneindig. Muzikale kenosis wordt 
dee ware aanwezigheid van het subject.150 

Muziekk kon in de romantiek langs deze weg worden geabsolveerd van 

iederee programmatische bepaling van haar inhoud (absolute muziek), en 

dee ontstane leegte (die overigens evengoed, in kantiaanse zin, als leeg 

spel,, als holle virtuositeit en zinnelijkheid kan worden gezien) kon gel-

denn als een materialisering van de metafysische vorm (Idee, Geest), die 

juistt door zijn onbepaaldheid iedere wereldse inhoud (concrete beteke-

nis)) in zich op neemt. De leegte van muziek werd in dat geval dus niet 

begrepenn als een regressieve, pre-significatieve leegte, maar als een 

trans-- of hypersignifïcatieve leegte: de leegte van de vorm is de volheid 

1500 Daniel K.L. Chua, Absolute Music and the Construction of Meaning (Cambridge: Cambridge 
Universityy Press, 1999), 188. 
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vann de hoogste, transcendentale zin. In deze laatste gedaante kan mu-
ziekk met het sublieme worden geassocieerd: de formele en lege (want 
zinloze)) overrompeling, die omslaat in metafysisch inzicht. In dit licht 
bezienn is Balthasars appèl op de notie van absolute muziek en zijn idee 
datt vorm een "openbaring van boven" is, een begrijpelijke, maar ver-
dachtee manoeuvre. Gaat het hier immers niet om het vrijmaken van zo 
veell  mogelijk ruimte voor het subject of, vanuit een ander perspectief 
gezien,, om het minimaliseren van het fenomeen en zijn intuïtieve gege-
venheid?? Is de theorie van Kunstreligion, en de notie van absolute muziek 
diee haar mogelijk maakt, niet een extreem voorbeeld van reductie van 
muziekk tot de intentie met zijn significaties, theorieën, concepten en 
noëses?? Gaat Kutistreligion, welbeschouwd, überhaupt nog over muziek? 
Enn zo ja, geeft het enig inzicht in het specifiek christelijke in (of door-
heen)) muziek? 

Dee humanistische beladenheid van het sublieme maakt het moeilijk 
hierr positief op te antwoorden. Zoals Adorno heeft laten zien, is het su-
bliemee in de moderniteit verbonden met "de bourgeois geest," olie (zich) 
vasthoudtt aan de "illusie" van de "onsterfelijkheid van de kunst," "het 
gelooff  in genie, die metafysische transfiguratie van het bourgeois indivi-
dualisme,""  en het idee dat "grote mannen grote dingen kunnen bereiken 
opp ieder moment en dat de grootste prestaties altijd binnen hun handbe-
reikk liggen."151 Deze bourgeoisie, waartoe denkers als Kant, Hegel en 
(ondankss alles) ook Adorno zelf kunnen worden gerekend, houdt vast 
aann het idee van een humanistische droom van menselijke grandeur, 
waarr het heilige in laatste instantie dienstig aan is.152 Met deze ideologi-
schee keut(e lijk t de mogelijkheid geopend van de dialectiek van sublieme 
zelfverheffingg en melancholisch zelfbeklag die zo vaak is uitgeleefd in 
mett name romantische muziekstukken.153 Het centrum wordt hier ge-

1511 Adorno, "Sakrales Fragment: Ueber Schönbergs Moses und Aron," in Quasi una 
Fantasia,Fantasia, 329. 
1522 Cf. Lacoue-Labarthe, Musicaficta, 254-55. 
1533 Cf. Chua, Absolute Music and the Construction of Meaning, 189-90: "De tekens, die een leegte 
omtrekkenn met de pretentie van autonomie, waren bedoeld om te verkondigen dat muziek 
absoluutt is, terwijl ze in feite louter een transcendentaal substituut waren voor een 
absoluutt ego dat zijn grip op de werkelijkheid verloor. Door de menselijke goddelijkheid te 
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vormdd door het subject en zijn lotgevallen; een opening naar "gene 
zijde""  kan nog slechts worden gedacht als een intrasubjectieve gebeurte-
nis,, gebonden dus aan de voorwaardelijkheid van de subjectiviteit. Een 
verzadigdd fenomeen, dat zich per definitie onttrekt aan deze voorwaar-
delijkheid,, laat zich hier niet meer denken. Anderzijds is het de vraag of 
hett verzadigde fenomeen helder en duidelijk kan worden onderscheiden 
vann deze noties van sublimiteit en 'mensendienst.' De lege vorm van de 
absolutee muziek, die het object bij uitstek is van een pantheïstische dwe-
perijj  met het Oneindige, voldoet immers opmerkelijk goed aan de be-
schrijvingg van het verzadigde fenomeen. Het kan oneindig veel beteke-
nen,, en vraagt, net als het evenement of het ikoon, om een oneindige 
hermeneutiek.. De lege vorm die het object is van Kunstreligion (estheti-
schee theologie bij uitstek) lijk t in dit opzicht een dubbelganger van de 
kenotisch-christelijkee Gestalt (de kernfiguur van Balthasars alternatieve 
theologischee esthetica). Deze gelijkenis betekent wellicht meer dan op 
hett eerste oog lijkt . Met verwijzing naar de notie van repetitie (zie vorige 
hoofdstuk)) kan immers worden gezegd dat ook het ikoon (het gelaat, de 
gestalte)) gehouden is aan de logica van de iterabiliteit, die gebiedt dat het 
ikoon,, teneinde betekenisvol te kunnen zijn, moet kunnen worden her-
haaldhaald in andere contexten. Deze herhaling, die enerzijds als voorwaarde 
geldtt voor de mogelijkheid van betekenis, dreigt anderzijds steeds een 
mechanischee herhaling te worden: lege repetitie, uitholling van de vorm 
tott een lege huls die met willekeurig welke betekenis kan worden gevuld: 

onthullenn in het beeld van Isis, verbergt muziek het niets [the nothingness] dat de kern 
uitmaaktt van alle zelf-uitgeroepen autogenese. Per slot van rekening verkeerde het subject 
rondd 1800 in een crisis, door de kanriaanse kritiek verdeeld, ontoegankelijk en in een 
contradictoiree staat achtergelaten. Het was door de roep van het subject om zichzelf te 
kennenn als goddelijke aanwezigheid dat het muziek manipuleerde tot een beeld van 
zichzelf;; want in zijn pogingen zich een beeld te vormen uit niets, kende het subject, net 
alss het muzikale teken, zich uiteindelijk als leeg." Dahlhaus geeft overigens een traditionele 
religieuzee verklaring voor de door mij aangewezen dialectiek. Volgens hem zou het bij 
dezee "afwisseling van enthousiasme en depressie" gaan om een invloed van het piëtisme 
mett zijn "karakteristieke, welhaast manische schommelingen tussen geloofsvertrouwen en 
geloofsvertwijfeling.""  Zoals aangestipt in 11-6.4 kunnen deze, wat het kunstgeloof betreft, 
mett name worden gevonden bij Wackenroder. Cf. Wilhelm Heinrich Wackenroder, Werke 
undund Brie/e (München - Wien: Carl Hanser, 1984), 331-35. Dahlhaus, Die Idee der absoluten 
Musik,Musik, 93. Seidel, "Absolute Musik und Kunstreligion urn 1800," 106. 
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'absolute'' muziek, Kunstreligion, kortom: de verwording van het diafane 
ikoonn tot een esthetisch-theologisch idool, dat volgens deze logica van 
structurelee betekenis is voor de constitutie van het ikoon als zodanig.154 

Dee analyse van Messiaens muziek aan de hand van Marions fenomeno-
logie,, raakt aldus door de onafwendbare logica van de iterabiliteit in een 
impasse.. Want hoe te beslissen of het fenomeen ^tch voordoet op de 
wijzee dat het %}ch geeft wanneer het zelf (soi) van het fenomeen 
onderhevigg is aan herhaling?155 In het volgende en laatste hoofdstuk zal 
ikk nagaan of er mogelijkheden zijn om uit deze impasse te geraken, en 
zoo ja, welke. 

1544 Een al te eenvoudig onderscheid tussen 'platte' vormen van sublimiteit (cf. Apparition) 
bijj  Messiaen en meer 'transparante' vormen van heerlijkheid (cf. Transfiguration VIII ) dient 
dann ook gewantrouwd te worden. De gehoorsmatige indruk van diafanie garandeert 
geenszinss dat het werkelijk gaat om een conversie-moment waarbij de alteriteit van het 
auditievee fenomeen klinkt (en spreekt). Marions fenomenologie van het idool (met name 
inn Dieu satts Fêtrè) brengt ons de ongemakkelijke boodschap dat wij een "doorbraak" 
kunnenn horen waar in feite (maar volgens welke criteria?) sprake is van een reflectief 
(idolisch)) moment. Ruud Weiten komt, in de inleiding van een door hem geredigeerde 
bundell  over Marion, wat betreft de verhouding tussen idool en ikoon tot een soortgelijke 
conclusie.. Hij spreekt over de mogelijkheid van "fixatie" van het ikoon welke hierdoor zou 
vervallenn tot een idool. Cf. Ruud Weiten (ed.), God en het Denken: Over de filosofie vanjean-Litc 
MarionMarion (Nijmegen: Valkhof Pers, 2000), 34; cf. ibid., Fenomenologie en beeldverbod bij Emmanuel 
IjvinasIjvinas en Jean-Luc Marion (Budel: Damon, 2001), 235. De mogelijkheid van fixatie is naar 
mijnn idee niet een risico dat het ikoon van buitenaf bedreigt, maar, gelet op de logica van 
dee iterabiliteit, een voorwaarde voor de mogelijkheid van ikoniciteit als zodanig. En 
evenzoo moet, omgekeerd, rekening worden gehouden met ikoniciteit als een mogelijk-
heidsvoorwaardee van het idool. Deze deconstructie van het wezenlijke onderscheid tussen 
beidee figuren leidt onder meer tot de vraag waarom het phénomène pauvre, dat in Etant donné 
nogg wordt opgevoerd als het tegendeel van het verzadigde fenomeen, niet juist de figuur 
bijj  uitstek zou kunnen zijn binnen een op armoede gerichte spiritualiteit. 
1555 Deze vraag is een echo van wellicht de meest cruciale vraag voor een christen, namelijk 
hoee de wederkeer van Christus kan worden onderscheiden van de verschijning van zijn 
dubbelganger,, de gevreesde Antichrist (cf. 2 Tes 2, 5-12). In het volgende hoofdstuk zal ik 
dee muzikale implicaties onderzoeken van het antwoord dat Paulus op deze vraag geeft: dat 
alleenn zij "die de waarheid niet geloofd hebben" door de laatste verschijning zullen worden 
verloktt en "verloren [zullen] gaan" (ibid.). 
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