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Hoofdstukk 11 Luisteren: Het geloof in muziek 

Messiaenss relaas over êblouissement en de mogelijkheid van een "door-
braakk naar gene zijde" heeft het karakter van een getuigenis. Het spreekt 
overr kleuren die geen ander heeft gezien en over een muzikaal-religieus 
spektakell  dat zonder meer uniek mag worden genoemd. In deze hoeda-
nigheidd van getuigenis doet het een beroep op het geloof van de lezer en 
luisteraar:: het vraagt om vertrouwen in de waarheid (of juistheid) van 
hett gezegde. In deze studie gaat het niet zozeer om de verificatie van 
Messiaenss getuigenis (het trachten te vinden van bewijzen voor de bio-
grafischee correctheid van zijn getuigenis), alswel om het doordenken van 
dee mogelijkheid van datgene waarvan hij getuigt. Het is als het ware een 
gelooff  dat naar redenen zoekt. Tot dusver heeft dit zoeken in het teken 
gestaann van de "objectieve evidentie" (het verzadigde fenomeen) waarin 
dezee mogelijkheid zou kunnen zijn geworteld; hier zal ik mij wenden tot 
dee subjectieve beweging van het geloven zelf.1 

Dezee beweging staat centraal in Messiaens relaas. Hij spreekt er niet 
alleenn over de fenomenen van sons-coukurs en doorbraak, maar geeft bo-
vendienn de richting aan waarin deze doorbraak (het religieuze moment 
inn zijn verhaal) plaatsvindt: het is een "doorbraak naar gene zijde," gaan-
de,, met andere woorden, van 'deze zijde' naar 'gene zijde.' Messiaens be-
woordingenn geven aan dat de doorbraak weliswaar verband houdt met 
eenn zich van buiten aandienend fenomeen, maar dat de verblinding die 
hett teweeg brengt moet worden onderscheiden van de eigenlijke erva-
ringg van doorbraak. De doorbraak beschrijft Messiaen dan ook in sub-
jectievee termen: het leidt niet tot een confrontatie met een onvermoed 
religieuss object, maar voert tot (het) geloof, en het is deze overgang die 
dee eigenlijke doorbraak vormt: "Tegelijk onze meest nobele zintuigen ra-
kend,, het gehoor en het zicht, doet [de gekleurde muziek] onze zintuig-
lijkheidd op haar grondvesten trillen, stimuleert zij onze verbeelding, ver-

11 De noties van objectieve en subjectieve evidentie structureren het eerste deel van Baltha-
sarss Herrlichkeit. 



Hoofdstukk 11 

groott zij onze intelligentie, zet zij aan tot het overstijgen van concepten, 
tott het bereiken van wat hoger is dan het denken en de intuïtie: het GE-
LOOF."2 2 

Hoee is deze wonderlijke overgang van muzikale ervaring naar het reli-
gieuss geloof te begrijpen? De rol van de fenomenaliteit bij deze over-
gangg is, zoals gezien in het vorige hoofdstuk, ambigu. Messiaen maakt 
vann de muziek in zijn beschrijving een ladder die na gebruik zonder 
meerr kan worden weggegooid. Dit maakt begrijpelijk dat zijn opvatting 
vann religieuze muziek niet leidt tot een heiliging van de muziek zelf. Ma-
rionrion en Balthasar insisteren daarentegen op de religieuze betekenis van 
hett fenomenale; het religieuze is in hun ogen niet louter een subjectieve 
aangelegenheid,, maar manifesteert zich in het fenomenale (let wel: niet 
alsals de fenomenale). Het licht van het geloof, zo stelt Balthasar, is afkom-
stigg uit het object.3 In het vorige hoofdstuk leek dit idee tot op zekere 
hoogtee verdedigbaar (phénomène saturé), maar bleek het bij nadere be-
schouwingg onderhevig aan een aporetische verstrengeling met de logica 
vann het idool, zijnde een 'afsluiting' voor het zich openbarende feno-
meenn (een Verblendung, zoals Balthasar het noemt).4 Het licht mag dan 
afkomstigg zijn uit het object; de vraag blijft , net als in de formulering 
vann Messiaen, of de luisteraar de beweging kan maken die hem of haar 
doett doorbreken naar gene zijde; in Messiaens woorden: of de luisteraar 
tott "geloof kan komen. Het openbaringsfenomeen dat hem of haar 
wordtt aangeboden lijk t daarbij van relatief belang; Paul Griffiths merkt 
dann ook op dat het onderscheid tussen profane en sacrale muziek in 
laatstee instantie ligt in hoe de muziek wordt beluisterd. Het beslissende 
momentt (pi momentum, conversie) zou liggen bij het gehoor.5 

Griffithss lijk t met zijn opmerking de mogelijkheid van een religieuze 
muzikalee ervaring te erkennen, maar wijst tevens op de mogelijkheid dat 
eenn luisteraar het sacrale weigert, miskent, ontkent of anderszins naast 
zichh neer legt. Zijn visie op het fenomeen van de religieuze muziek im-

22 Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 14. Kapitalen oorspronkelijk. 
33 Cf. Balthasar, Herrlichkeit, 1,174. 
44 Cf. ibid., 429. 
55 Paul Griffiths, Modern Music and After: Directions since 1945 (Oxford: Oxford University 
Press,, 1995), 276. 
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pliceertt een zekere vrijheid van keuze om een gegeven muziek al dan 
niett als een religieus fenomeen waar te nemen. De term 'religieus' lijk t 
hierr sterk aan kracht te hebben ingeboet. Want wat resteert er van religie 
wanneerr het religieuze of de religieuze ervaring afhankelijk wordt ge-
maaktt van een (al dan niet vrijwilli g gekozen) perspectief van de luiste-
raar?? Griffiths' opmerking getuigt van de verbanning van het religieuze 
naarr de private sfeer, waarin eenieder voor zichzelf moet uitmaken wat 
religieuss is en wat niet. Anderzijds echter draagt zijn opmerking bij aan 
eenn verdere reflectie over het fenomeen van de religieuze muziek (Mes-
siaenn in het bijzonder), door de richting van de discussie te verleggen 
vann de 'objectieve' kenmerken van dit fenomeen naar de rol van het luis-
teren.. Zijn vraag leidt binnen de huidige context naar de vraag of de 
enigmatischee passage van de muzikale naar de religieuze ervaring in de 
muziekk van éblouissement vanuit het luisteren kan worden begrepen. Om 
watt voor overgang gaat het precies? Wat is het in het luisteren dat, in de 
ervaringg van éblouissement, getuigt van een "doorbraak," van een overgang 
vann het ene, 'gebruikelijke' luisteren naar het andere, buitengewone? Ik 
zall  mij voor een antwoord op deze vraag oriënteren op twee traditionele 
theologischee noties: ten eerste de verwijzing, bij Jeremia, naar een 
besnijdeniss van het oor (11.1) en, ten tweede, de oude theologische 
toposs van de geestelijke zintuigen (11.2). Ik zal deze noties in relatie 
trachtenn te brengen met meer recente noties uit theorieën over het luis-
teren,, zoals die van Adorno, teneinde een luisteren te construeren dat op 
eigentijdsee wijze antwoord kan geven op de zojuist geformuleerde vra-
gen.. Het onderwerp dat ik hier aansnijd vraagt om meer ruimte dan ik 
hett hier kan geven. Ik beperk mij daarom tot het schetsen van de con-
tourenn van een mogelijke 'conversie' van het oor, in de hoop hiermee 
eenn aanzet te kunnen geven tot verder onderzoek naar het luisteren in 
hett algemeen, en het geestelijke luisteren in het bijzonder. 
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11.11 De besnijdenis van het oor 

Inn Jeremia 6 vers 10 vraagt de profeet aan de Heer der heerscharen: 
"Tott wie moet ik spreken en betuigen, dat zij horen? Zie, hun oor is 
onbesneden,onbesneden, zodat zij niet kunnen luisteren; zie, het woord des Heren is 
hunn tot een smaad, zij hebben daarin geen behagen."6 Dit vers wijst op 
eenn voorwaarde waaraan het oor moet voldoen wil het het woord van de 
Heerr kunnen horen: het dient besneden te zijn. Het onbesneden oor 
wordtt door het woord van de Heer slechts ontriefd; het besneden oor 
daarentegenn vindt hierin behagen. Dit behagen houdt, zo suggereert het 
vers,, verband met een zekere trouw of gehoorzaamheid aan het woord. 
Hett luisteren verwijst niet louter naar het vermogen om te horen (dat 
kunnenn de onbesnedenen immers ook, getuige het feit dat zij door het 
woordd kunnen worden ontriefd), maar naar het vermogen om te luiste-
ren,, te gehoorzamen.7 Een onbesneden oor gehoorzaamt niet, het is, al-
duss Matthew Henry in zijn commentaar op Jeremia, "als het ware be-
groeidd met eene dikke huid, zoodat men evengoed tot een steen over 
goddelijkee zaken kan spreken als tot hen. Ja, zij zijn er niet alleen doof 
voor,, maar zij haten het, daarom kunnen ze niet hooren, omdat ze be-
slotenn zijn, dat ze niet willen."8 Het beeld van een dikke huid voor het 

66 Cursief toegevoegd. 
77 William L. Holladay vergelijkt in zijn commentaar op deze passage de besnijdenis van het 
hartt (Jer 4, 4: "besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen 
vann Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en 
onuitblusbaarr brande om de boosheid uwer handelingen") met die van het oor en zegt: 
"Al ss het hart de zetel is van de wil, dan is het oor de zetel van gehoorzaamheid: het oor 
vann het volk is niet langer geschikt om Yahweh's woord te horen." Holladay, in A 
CommentaryCommentary on the Book of the Prophet Jeremiah Chapters 1-25 (Philadelphia: Fortress Press, 
1986),, 214. 
88 Matthew Henry, in Letterlijke en practicale verklaring van het Oude Testament, uit het Engels 
vertaaldd door H. Bavinck (Kampen: J.H. Kok, tweede druk, sd), 466. In deze interpretatie 
staann willen en kunnen, de besnijdenis van het hart en die van het oor, dicht bij elkaar: wie 
niett wil luisteren, zal het ook niet kunnen. De vertaling van Johann Gottfried Eichhorn 
voegtt hier nog een andere dimensie aan toe. Het suggereert dat de mens het woord van 
Godd niet meer kan horen omdat Hij hem voor zijn zonden in het paradijs 'het vel over de 
orenn heeft getrokken.' Deze toestand van zondigheid kan ongedaan worden gemaakt door 
(weer)) te gehoorzamen aan God, dat wil zeggen: door het vel te (laten) verwijderen. 
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oorr is minder vreemd dan het lijkt . Diverse commentaren vertalen de 
passagee op deze manier, zoals Eichhorn ("zij hebben een vel over hun 
oren")) of Wambacq ("Zie, een voorhuid zijn hun oren"). Over de bete-
keniss van het beeld bestaat onder commentatoren eenstemmigheid. In 
dee woorden van William McKane: "Het beeld van onbesneden oren be-
duidtt niet volledige doofheid, maar selectieve doofheid - ontvankelijk-
heidd voor illusies en een onvermogen om de waarheid te horen."9 

Williamm Holladay wijst er ten slotte op dat de besnedenheid van het oor 
inn christelijke termen correspondeert met de doop van het oor; deze for-
muleringg wordt echter, in tegenstelling tot die van de besnijdenis van het 
oorr (cf. Hnd 7, 51), nergens in het Nieuwe Testament gebruikt. 

Watt is nu de structuur van deze bijzondere besnijdenis, die het oor 
bereidtt voor de behaaglijke gehoorzaamheid aan het woord van de 
Heer?? En wat is de betekenis van deze besnijdenis voor het luisteren 
naarr muziek? De eerste van deze vragen voert, binnen de theoretische 
contextt van dit onderzoek, onvermijdelijk naar Derrida. Hij heeft de fi-
guurr van de besnijdenis op verschillende plaatsen gethematiseerd, onder 
meerr in zijn tekst over het werk van Paul Celan, Schibboleth.™ De besnij-
deniss is in deze tekst een figuur van de passage, van de overgang naar 
(cf.. Messiaens doorbraak naar) gene zijde, vanuit een Diesseits. Het mar-
keertt als merkteken het toebehoren aan de (joodse) gemeenschap, en 
daarmeee ook het verschil met, of het exterieur-zijn aan, andere mogelijke 
gemeenschappen.. Maar de besnijdenis is ook een gebeurtenis, een uniek 
momentt in het leven, waarin beslist wordt over de toetreding tot de wet 
enn de gemeenschap. Het is een rite de passage, een beweging van buiten 
naarr binnen (en vice versa) waarin het particuliere bestaan wordt opge-
nomenn en ingeschreven in de gemeenschap.11 Een besnijdenis van het 
oorr zou bijgevolg moeten verwijzen naar een soortgelijke passage, een 
inwijdingg - zoals Messiaens "doorbraak" een inwijding is. 

99 William McKane, in A critical and exegetical commentary on]eremiah (The International critical 
Commentary)) (Edinburg: T&TT Clark, 1986), 145. 
100 Jacques Derrida, Schibboleth; Pour Paul Celan, door Ger Groot vertaald als Sjibbolet: Voor 
PaulPaul Celan (Leuven - Apeldoorn: Garant, 1992). 
111 Zie wat dit thema betreft mijn doctoraalscriptie Het ritme van de partituur Messiaen, Derrida 
enen bet au-dela van Livre d'orgue (Universiteit van Amsterdam, 1996). 
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Maarr waar wordt deze passage nu voltrokken? En naar welke 
exterioriteitt of interioriteit wordt hierbij de overgang gemaakt? Een eer-
stee mogelijkheid die zich aandient voor de interpretatie van de 'besnijde-
niss van het oor' in hedendaagse termen is de weg van het oor naar bin-
nen.. Deze optie zal ik in deze paragraaf nader onderzoeken. De tweede 
optie,, een (over-)gang naar buiten, zal het onderwerp zijn van de volgen-
dee en laatste paragraaf van deze studie. Het oor, zo laat Byung-Chul Han 
zienn aan de hand van Derrida, is de plaats van een zekere zelf-affectivi-
teit.. Deze houdt volgens Han verband met zijn anatomische gesloten-
heidd (trommelvlies) en zijn positie tussen de binnen- en buitenwereld. 
Hann ziet deze zelfgenoegzaamheid gesymboliseerd in de notie van het 
middenoor.122 Hoewel dit bij-en-met-zichzelf-zijn van het oor in de eer-
stee plaats een gemeenschap van het oor is met zichzelf, vormt deze 
auto-affectiee zich altijd reeds in een oriëntatie op een klank. Dit is niet 
eenn uiterlijke klank maar een innerlijke klank, of ten minste de aankondi-
gingg van een innerlijke klank, zoals de "koperachtige stem" van de more-
lee wet, of de "stem" van de rede.13 Han beschrijft het privilege dat in de 
filosofie,, maar ook daarbuiten, vaak wordt toegekend aan de innerlijk-
heid.. Zoals Eryximachus aan het begin van Plato's Symposion voorstelt 
omm de fluitiste van het banket weg te sturen, teneinde de logos de ruimte 
(i.e.. de stilte) te geven, zo sluit het denken liefst de oren voor de klanken 
vann de wereld. Was in de oren: dat is door Nietzsche reeds beschreven 
alss een voorwaarde voor het filosoferen.14 De stem van de rede is, zoals 
Derridaa heeft laten zien aan de hand van Husserl, steeds een stem zon-
derr uiterlijke klank, een stem die niet geperverteerd kan worden door de 
vervreemdendee echo's van de uiterlijke stem.15 De intimiteit van het 
denkenn is een intimiteit die hoopt, in de stilte van de zuivere innerüjk-

122 Byung-Chul Han, "Derricks Ohr," in Musik & Aesthetik, I, Heft 4 (October 1997), 5-21. 
Cf.. Jacques Derrida, "Tympan" in Marges de la pbilosopbie (Paris: Minuit, 1972), vi, noot 2. 
Ziee ook zijn "L'oreille de Heidegger," in Politique* de Famitié (Paris: Galilee, 1994) en Claude 
Lévesquee et Christie McDonald (eds.), Uoreille de Fautre: Otobiographies, transferts, traductions. 
TextesTextes etdébats avec Jacques Derrida (Montreal: VLB, 1982). 
133 Zie hoofdstuk II-8.1. 
MM Plato, Symposion, 176e. Han, "Derridas Ohr," 13,15 en 19. 
155 Han, "Derridas Ohr," 11. 
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heid,, eigenlijker, oorspronkelijker of méér te horen: "Men wenst zichzelf 
off  anderen de doofheid toe, opdat deze beter, meer, oorspronkelijker 
mogee horen, dat volgens een economie van de compensatie de doofheid 
doorr een méér-horen ongedaan zal worden gemaakt."16 De passage is 
hierr niet die van een opening naar de exterioriteit, naar het gemeenschappe-
lijklijk  hoorbare, maar die van een terugtrekking in de innerlijkheid. Het oor 
poogtt zich door zijn martelaarschap in te schrijven in de universaliteit 
vann het niet publiekelijk hoorbare: de stemmen van de Rede en de more-
lee Wet. 

Inn de interpretatie, door onder anderen Heidegger, Adorno en Wag-
ner,, van de exemplarische doofheid van Beethoven, schuiven deze figu-
renn in elkaar. Zo merkt Heidegger op dat Beethoven in zijn doofheid 
"wellichtt zelfs meer en grootsere dingen hoort dan daarvoor."17 De 
doodd van het gehoor-orgaan luidt hier een geheel nieuwe dimensie in, 
waarinn verheven inspiratie, waarheid en pseudo-theologische denkbeel-
denn (openbaring, roeping, etc.) in elkaar grijpen. Een besnijdenis van het 
oorr is hier niet zozeer de besnijding van het "vel over de oren," alswel 
dee besnijding van het trommelvlies zelf, leidend tot een verlossing van 
iederee uiterlijke verleiding (afleiding, misleiding, etc.) in de stilte van de 
doofheid.. Een dergelijke besnijdenis trekt de uiterste consequentie uit de 
kantiaansee weerzin tegen wat deze zag als de opdringerigheid en in-
houdsloosheidd van vrijwel alle exterieure, klinkende muziek. De besnij-
deniss van het trommelvlies brengt uiteindelijk stilte in de crypte van de 
Rede,, daar waar het woord (Jogos) wil worden gehoord. En zij brengt te-
venss stilte in de schoot van de Muze - de eeuwige en enige bron van de 
beethoveniaanse,, 'helderhorende' muskus-profeet.18 In zijn recente his-

166 Ibid., 15. 
177 Martin Heidegger, Der Sat^vom Grund (Prullingen: Neske, 1978), 87. Geciteerd in Han, 
"Derridass Ohr," 14. 
188 Op dit punt lijk t de suggestie, geciteerd in hoofdstuk II-6.2.a, van Mario Saint-Pierre met 
betrekkingg tot een utopisch Hellhören, samen te komen met de topologie van de 
innerlijkheidd bij Beethoven. Omdat het hier gaat om een innerlijkheid die afstand doet van 
dee zintuiglijkheid rijst hiermee de vraag of Saint-Pierre met zijn interpretatie niet lijnrecht 
inn gaat tegen Balthasars verdediging van het zintuiglijke als bron van openbaring. 
Balthasarss visie op de mogelijke transfiguratie of vergeestelijking van de lichamelijke 
zintuiglijkheidd komt later in dit hoofdstuk nader aan de orde. 
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torischee analyse van het luisteren, beschrijft Peter Szendy hoe de cultus 
vann de interpretatie van Beethovens doofheid in termen van helderho-
rendheidd zich sinds 1830 heeft ontwikkeld, en bij Wagner zijn hoogte-
puntt heeft bereikt.19 M[D]e doofheid van het genie is onlosmakelijk ver-
bondenn met zijn originaliteit," schrijft Szendy, "Zij is er zelfs de voor-
waardewaarde voor: zij constitueert het genie in zijn innerlijke helderziendheid, 
inn zijn helderhorendheid[clairaudience]. Hoe meer hij zich afsluit voor de ge-
luidenn van de wereld, des te meer hij transparant wordt voor %ich%elf."2Q 

Wagnerr vergelijkt in Beethoven de dove musicus met de blinde ziener en 
dichtt diens muziek de kwaliteiten toe van een goddelijke openbaring. De 
muziekk van Beethoven, vooral "alle werken van de Meester die [...] ko-
menn uit de goddelijke periode van zijn volledige doofheid," inspireert de 
luisteraarr tot berouw en boete.21 Met deze helderhorendheid gaat tevens, 
zoo laat Szendy zien aan de hand van de Beethoven-studie van Edward 
Dannreuther,, een streven gepaard om het gehoorde over te dragen op 
dee luisteraar. Deze wordt, bij beluistering van het werk, stap voor stap 
meegenomenn doorheen de ontwikkeling van het compositorische idee, 
enn aldus geleerd hoe het stuk moet worden gehoord. Het dove genie 
leertt de luisteraar, die op zijn eigen manier doof is, hoe het helder ge-
hoordee dient te worden gehoord; de eenvoudige luisteraar transfigureert 
daarmeee zelf, al luisterend, tot een helder horende.22 De besnijdenis van 
zijnn oor, als de passage naar een transcendente orde, wordt door de in-
gewijde,, de 'horende' aan hem, de luisteraar, voltrokken. 

Wellichtt is het deze subtiele communicatie, via de muzikale structuur 
(hett spreken, in de woorden van Hoffmann, "uit de geest tot de geest"), 
vann innerlijke werelden, waar het Adorno in zijn typologie van luiste-
raarss en luisterwijzen uiteindelijk om te doen is.23 Adorno ziet het horen 

199 Cf. Peter Szendy, "La fabrique de 1'oreille moderne: De Wagner a Schoenberg et au-
dela,""  in Peter Szendy (ed.), Ecoute (Paris - Montreal: Ircam/L'Harmattan, 2000), 12-27 en 
ibid.,, Ecoute: Une histoire de nos oreilles (Paris: Minuit, 2001), 143-50. 
200 Szendy, "La fabrique de 1'oreille moderne," 13. Cursiveringen in origineel. 
211 Geciteerd in ibid., 15. Cf. Richard Wagner, Beethoven (Leipzig: Insel Verlag, s.d.), 43. 
222 Cf. ibid, 19. 
233 Theodor W. Adorno, Einleitung in die Musiksovgologie: Zwölf theoretische Voriesungen (Frank-
furtt am Main: Suhrkamp, 1996), 14-34. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, "Ludwig von 
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vann muzikale structuur in elk geval als de via regia tot de muziek. De rite 
dede passage bestaat bij hem niet in het sluiten van het oor voor de geluiden 
inn de buitenwereld (klinkende muziek incluis), maar juist in het openen 
vann het oor voor de structuur van de klinkende muziek. Onder structuur 
verstaatt Adorno "de concrete muzikale logica," die hij situeert in de 
techniek:: "De plaats van deze logica is de techniek; voor degene wiens 
oorr meedenkt, zijn de afzonderlijke elementen van het gehoorde meestal 
tegelijkk als technische elementen aanwezig, en in technische categorieën 
onthultt zich wezenlijk de betekenissamenhang." Het vermogen tot 
"structureell  luisteren" treft Adorno voornamelijk aan bij beroepsmusici, 
enn zelfs onder hen bij weinigen.24 De inwijding in deze hogere luister-
kunstt bestaat uit muzikaal-technische scholing. Het structurele luisteren 
iss volgens Adorno een "volstrekt adequaat luisteren"; hij spreekt over 
"dee volledig bewuste luisteraar, wie niets tendentieel ontgaat en die zich 
tegelijkk op ieder ogenblik rekenschap geeft van het gehoorde." "Terwijl 
hijj  het verloop van ook ingewikkelde muziek spontaan volgt, hoort hij 
hett opeenvolgende: voorbije, tegenwoordige en toekomstige ogenblik-
ken,, zo tezamen, dat een betekenisvolle samenhang kristalliseert."25 Als 
maatstaff  voor de luistertypen dient volgens Adorno niet de innerlijke 
klankervaring,, maar de objectiviteit van de werken te gelden. Deze ob-
jectiviteitt maakt het mogelijk om de objectieve adequaatheid van de ver-
schillendee luisterhoudingen vast te stellen. De typologie sterkt zich uit 
vann "de volledige adequaatheid van het horen [...] tot algeheel onbegrip 
enn totale onverschilligheid met betrekking tot het materiaal." Deze be-
oordelingg van het luisteren is volledig afhankelijk van de in hoofdstuk 
III- 99 besproken opkomst van het werk-begrip; Adorno veronderstelt ex-
pliciett "dat het werk een innerlijk objectief gestructureerd en betekenis-

Beethoven,, 5. Sinfonie," in Schriften %ur Musik/ Singspiele (Berlin - Weimar: Aufbau Verlag, 
1988),, 41. 
244 De term "structureel luisteren" is van Adorno zelf. Zie voor een schets van de 
achtergrondenn van het begrip en zijn ideologische inzet Rose Subotnik, "Toward a 
Deconstructionn of Structural Listening: A Critique of Schönberg, Adorno, and 
Stravinsky,""  in Reconstructive Variations: Music and Reason in Western Society (Minneapolis -
London:: University of Minnesota Press, 1996), 148-76. 
255 Adorno, Einleitung in in die Musikso^iologie, 18. 
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voll  geheel is, dat zich voor de analyse opent en dat in verschillende gra-
denn van juistheid kan worden waargenomen en ervaren."26 

Tegenn deze voorstelling van zaken moet worden geprotesteerd. Niet 
alleenn is het structurele luisteren, zoals Peter Szendy laat zien, een histo-
rischee voorwaarde voor het ontstaan van het werkbegrip en berust 
Adorno'ss theorie daardoor op een vicieuze cirkel; ook verraadt zijn ty-
pologiee een afsluiting van de luisteraar voor alles wat buiten de functio-
nelee geslotenheid van het "werk" valt.27 En zoals het "werk" wordt ge-
kenmerktt door de volheid van zijn synthese, zo eist Adorno van zijn 
luisteraarr een krachtig ego dat deze synthetische volheid kan weerspiege-
len.. De "vermaaksluisteraar [Unterhaltungshörer]" verwijt hij "ik-zwakte 
[Ich-Schwdche]";[Ich-Schwdche]"; het vermogen om de muziek (de structuur, het werk) vol-
ledigee aandacht te geven gaat hand in hand met een versterking, door 
middell  van training, van de synthetische vermogens van het subject.28 

Hett structurele luisteren, als initiatie in (cf. besnijdenis) de elite van de 
"experts,""  is een opsluiting van het luisteren in de ironische positie van 
hett autonome subject, dat, zoals eerder gezien, als voorwaarde geldt 
voorr het povere phénomène de droit commun dat het muzikale "werk" in we-
zenn is. 29 Adorno biedt geen blik op een mogelijke transfiguratie van het 
luisteren;; hij is te zeer gefixeerd op het bereiken van een Gestalt (struc-
tuur)) in het luisteren. Pierre Boulez schreef aan een schrijver de volgen-
dee uitspraak toe: bij de eerste ontmoeting is muziek een mysterie, ver-
volgenss bestudeer je het en is alles duidelijk, en in de uitvoering wordt 
zijj  opnieuw een mysterie. Adorno lijk t te zeer gericht op de tweede fase; 
hijj  biedt wel inzicht in het (in kierkegaardiaanse zin) esthetische luisteren 
datt aan de analyse vooraf gaat, ook in de logisch-technische aard van de 
analysee zelf, maar niet de even mysterieuze ervaring van wat zich na (of 
doorheen)) de analyse aandient, in filosofische termen: voorbij of door-
heenn de constituerende syntheses van het subject. Adorno wil zijn ideale 

Ibid,16. . 
Szendy,, Ecoute: Une histoire de nos oreilks, 126. 
Adorno,, Einkitung in die Musikso^oiogie, 31. 
Hoofdstukk III-9.2. 
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luisteraarr (zich) laten constitueren; afstand van de structuur kan hij 
slechtss als een regressie begrijpen.30 

Dee constituerende luisteraar beschouwt de muziek met een ironische 
distantie:: hij of zij overziet de wereld van het muziekwerk vanuit een 
overzichtspositiee die de leegte markeert van de muziek. Slechts in de 
synthesee van het subject krijgt de muziek haar betekenissamenhang, 
wordtt zij een geheel, en als geheel transparant voor het begrip. Deze 
synthetischee volheid wordt, in weerwil van de voorstelling van zaken die 
Adornoo geeft, aan de muziek gegeven; zij is een vrucht van de activiteit 
vann het structurele luisteren. In de hoedanigheid van betekenisgever is 
dee luisteraar vrij , "negatief vrij," zoals Kierkegaard het uitdrukt, omdat 
dee leegte van de klank naar believen kan worden omgezet in de volheid 
vann een betekenissamenhang.31 De distantie die de luisteraar hierbij ten 
opzichtee van de muziek behoudt maakt de constructie van zin mogelijk, 
maarr verhult anderzijds nauwelijks het gebrek aan zin dat in het struc-
turelee luisteren wordt overwonnen.32 De structurele luisteraar is dan ook 
gevoeligg voor nihilisme, melancholie en verveling - gevoeliger, zou ik 
zeggen,, dan de gemiddelde luisteraar al is.33 Hij is zich in feite niet alleen 
bewustt van het tekort aan zin in de muziek die hij beluistert, ook is hij 
doordrongenn van de contingentie van zijn analyse, die in (en door) de 
opeenvolgingg van ironiseringen wordt leeggeslagen. Het lot van de 

300 Overigens zag Adorno wel de gevaren van een fetisjering en totalisering van de 
structurelee opvatting van het muziekwerk, maar slechts omdat een dergelijk effect, waarbij 
hett muzikale materiaal (de klank) volgens hem in extreme mate wordt geknecht, "de 
synthese,, de zelf-productie van het werk, die de betekenis vormt van iedere Beethovense 
symfoniee [sic],"  in de weg staat. De fetisjering van muziek is, volgens Adorno, een 
verschijnsell  dat juist bij het type van de "adequate luisteraar" kan worden aangetroffen. Cf. 
Adorno,, "Ueber den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Horens," in 
Dissonanten:Dissonanten: Musik in der verwalteten Welt (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1972), 26-
27. . 
311 Soren Kierkegaard, Om Begrebet Irani: med stadigt Hensyn til  Socrates (tweede deel), door 
Willemm Breeuwer vertaald als Over het begrip ironie (Amsterdam - Meppel: Boom, 1995), 44. 
322 De distantie is in zekere zin het gebrek aan zin. Ik kom hier bij de bespreking Marions 
notiee van chair op terug. 
333 Zie in dit verband het hartverwarmende stuk van muziekcriticus Camille Bellaigue 
(1858-1930),, "Boredom in Music" (1888) in Harry Haskell (ed.), The Attentive Listener. Three 
CenturiesCenturies of Music Criticism (London - Boston: Faber and Faber, 1995), 184-88. 
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structurelee luisteraar is - ongewild - dat van de kierkegaardiaanse ironi-
cus.. Hij ziet dat de werkelijkheid van muziek een tekort aan zin is, en 
wintt in (en door) dit inzicht de vrijheid om zin te construeren. Deze zin 
wordtt vervolgens, enerzijds door de breuk met de werkelijkheid, en an-
derzijdss doordat geen enkele analyse volheid bereikt, zelf voorwerp van 
ontlediging.. De structurele luisteraar klimt naar steeds hoger standpunt 
totdatt hij met een oor luistert dat als het ware het oor is van God.34 Opge-
slotenn in de seriële ex-appropriaties van de ironie verliest het iedere 
greepp op de muziek en iedere mogelijkheid om zin te ervaren. De erva-
ringring van de volheid van de "betekenissamenhang" slaat om in de verve-
lingg en melancholie van het niets, respectievelijk het verlies.35 

Hett structurele luisteren lijk t een ideaal van het geheel geopende oor, 
hett oor dat, in termen van Schönberg, alles hoort. Deze fictie van (po-
tentieell  religieuze) totaliteit blijkt echter, bij nadere inspectie van zijn 
mogelijj  kheids voorwaarden, een beweging van terugtrekking, in laatste 
instantiee zelfs van de opsluiting van het oor in de ironie van het autono-
mee (het 'ik-sterke,' zoals Adorno wellicht zou zeggen) ego?6 Wat deze op-
sluitingg betreft raken het structurele luisteren en de clairaudience van het 
dovee genie elkaar: beide hebben het autonome subject van de Verlich-
tingg als voorwaarde, en beide keren naar dit (in aanleg totaliserende, c.q. 
potentieell  demonische) subject terug.37 Zou het deze beweging zijn waar 

MM Peter Szendy beschrijft onder het veelzeggende kopje "Tout entendre" Schönbergs streven 
(enn zelfs eis: Schönberg spreekt over de morele plicht) om in een muziekstuk "alles te 
horen,""  om "het werk absoluut transparant te maken [sic]  voor het gehoor." Het gaat hier 
naarr mijn idee om het streven naar een theologisch luisterperspectief - in feite een 'pers-
pectieff  dat in zijn totaliteit alle perspectiviteit (dat wil zeggen: alle eindigheid) transcen-
deert:: het oor van God. Szendy, in "La fabrique de 1'oreille moderne," 27-37 (cf. ibid., 
Ecoute:Ecoute: Une histoire de nos oreilles, 150-53). Zie wat betreft het gesloten-blijven van het 'stand-
punt'' van God en de daarmee samenhangende wróaj-ervaring Jean-Luc Marion, Dieu sans 
t'etn,t'etn, 187. 
33 Kierkegaard, Over bet begrip ironie, 78. 
366 Cf. Ibid., 82: "de ironicus [is] het eeuwige ik." 
377 De notie van het demonische die ik hier gebruik is afgeleid van de betekenis die Kierke-
gaardd er in De piekte tot de dood aan geeft: aldaar de opsluiting van het vertwijfelde individu 
inn zichzelf, en de weigering, door dit individu, van iedere externe goedheid. Kierkegaard 
illustreertt het existentieel-religieus demonische als volgt: "Het is, om het in een beeld te 
beschrijven,, alsof aan een schrijver een schrijffout ontgaat, en deze zichzelf nu als zodanig 
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Jeremiaa naar verwijst met zijn notie van een "besnijdenis van het oor"? 

Hett tegendeel lijk t waarschijnlijker. Niet de wending van het subject 

naarr zichzelf opent naar het woord van God, maar opening voor het 

appèll  van dit woord dat {christelijk gesproken: incarnatie) van buitenaf op 

hett subject toekomt. De besnijdenis van het oor zal een onmiskenbare 

oriëntatiee op het buiten moeten hebben, dat wil zeggen, op dat wat zich 

aandientt van gene zijde van het bij-en-met-zichzelf verwijlende subject. 

Hoee deze alteriteit te denken? Jean-Luc Marion oppert hiertoe een 

mogelijkheidd bij de bespreking van het vierde, tot dusver (naast het 

evenement,, het idool en het ikoon) nog onbesproken gebleven type van 

hett phénomène saturé. het zogeheten "vlees."38 Ging het in de eerder be-

sprokenn typen steeds om een overmaat aan intuïtie die het het ego onmo-

gelijkk maakte om de gegevenheid te objectiveren, hier gaat het om de 

gave,, door het vlees, van het ego zelf. "Het vlees," aldus Marion, "geeft 

[...]]  niets dan het ego zelf, op het zelfde moment waarin ieder gegeven 

[donné\[donné\ zich aan het vlees geeft; het vlees vestigt het ego in zich als een 

toegewijdee [adonné\ - datgene [i.e. het ego] wat zich ontvangt uit handen 

vann precies datgene [i.e. het vezadigde fenomeen van het vlees, svm] wat 

hett ontvangt."39 De logica van de beweging waarmee het ego (aan zich-

zelf)) wordt gegeven is hier, net als bij het evenement, die van de ge-

boorte.400 Marion beschrijft, uitgaande van Husserls notie van Leib, het 

singulieree fenomeen van het vlees als volgt: 

Mij nn vlees onderscheidt zich van ieder object in de wereld, dus van ieder 
lichaam,, doordat het, nog alvorens zich als een eventueel extern object in de 
wereldd te kunnen waarnemen, gewaar wordt; doordat het, nog alvorens zich 

bewustt wordt - misschien is het eigenlijk niet eens [een] fout, maar iets dat in een veel 
hogeree zin wezenlijk bij de hele uitbeelding behoort - het is alsof deze schrijffout nu tegen 
zijnn maker in opstand wil komen, hem uit haat terecht wil wijzen, en in krankzinnige trots 
nuu tegen hem zegt: nee, ik wil niet dat je me uitstuft, ik wil blijven staan als een getuigenis 
tegenn jou, als een getuigenis dat je een matig schrijvertje bent" (ibid., 86-87). Het gaat mij 
hierbijj  vooral om de figuur van demonische opsluiting, circulariteit, intensificatie, 
totaliseringg en uitsluiting. 
388 Marion, Etant donné, 321 -23 en De surcroit, 99-124. 
399 Marion, De surcroit, 121. 
**  Cf, hoofdstuk III-10.1. 
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tee doen voelen, doet voelen; kortom, doordat het, nog alvorens zich te te la-

tenn zien en te verschijnen, mij (aan mijzelf) doet voelen en verschijnen.41 

Dee cartesiaanse scheiding van lichaam en geest gaat volgens Marion aan 
dezee oorspronkelijkheid van het vlees (lijf , lichaam) voorbij. Het lichaam 
iss volgens hem geen toevoeging aan het ik, zoals lijk t te worden gesugge-
reerdd door de notie van het "eigen lichaam" (een lichaam dat ik mij heb 
eigenn gemaakt). Het is veeleer de eenheid van het voelen en het gevoelde 
(hett zien en het geziene, het gehoor en het gehoorde) waarmee ik aan 
mijzelff  word gegeven.42 Het ego neemt, als ado fitte', het vlees aan, waarin 
(enn waardoor) het zelf (aan zichzelf) wordt gegeven. Het ego is volgens 
Marionn dus geen autonoom principe dat een lichaam aanneemt, maar 
eenn heteronome en extatische beweging van toewijding, die altijd reeds 
iss ingeschreven in het zich-gevende vlees, dat in (en door) dit geven het 
egoo (aan zichzelf) geeft.43 Het vlees kenmerkt zich door zijn vermogen 
omm te worden geraakt, om "impressies te ontvangen, oorspronkelijke of 
afgeleide,, wat ze dan ook zijn - intuïtieve impressies, maar evengoed sig-
nificatievee impressies," en staat in dit vermogen op zichzelf.44 Het vlees 
verondersteltt alleereerst dat het vlees %jch voelt, dat het auto-affectiefis: 
"Dee affectie verwijst naar geen enkel object, volgens geen enkele extase, 
behalvee naar zichzelf, want zij op zich volstaat om geraakt te zijn."45 De 

411 Marion, Desurcroït, 105. 
422 Marion, Etant donné, 321. Hoewel deze vleselijke eenheid van voelen en het gevoelde een 
apertee verwijzing lijk t naar de notie van la cbairbï) Merleau-Ponty, wordt diens naam in 
dezee context niet genoemd. Als referentie noemt Marion het werk van Michel Henry. Ver-
derr verwijst hij naar De anima van Aristoteles, in het bijzonder secties II , 11, 423b23 en 
423bl6.. Cf. Marion, De surcroit, 105nl en ibid., Etant donné, 321n2. 
433 Marion maakt deze onlosmakelijkheid van het ego en het vlees duidelijk aan de hand van 
eenn analyse van het lijden, het plezier en het ouder-worden. Cf. ibid., De surcroit, 111-16. 

Marion,, Etant donné, 322. 
455 Ibid. Cf. Marion, De surcroit, 120: "In het vlees word ik geraakt [qffecté\ door een intuïtie -
bijvoorbeeldd pijn - die mij resdoos overstelpt zelfs voordat ik haar betekenis ken. Is zij 
afkomstigg van een slechte psychische gesteldheid (somatisatie), van mijn fysieke lichaam 
(ziekte),, of van een object uit de wereld (stoot), of zelfs een andere subjectiviteit (een 
toevalligee verkeerde ontmoeting, een verklaarde vijand)? Ongetwijfeld kan het uiteindelijk -
maarr niet altijd - mogelijk worden om tussen deze hypotheses te beslissen, en te weten of 
ikk lijd aan een depressie, een infectie, een klap of aan agressie. Maar nimmer zal ik er in sla-
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auto-affectiee van het vlees is niet alleen onmiddellijk (het gaat aan iedere 
actt van synthese vooraf), maar ook singulier (niemand kan mijn vlees 
voelenn in plaats van mij) en - meest kenmerkend - absoluut het onttrekt 
zichh aan iedere relaterende (als object constituerende) horizon. In tegen-
stellingg tot het lichaam geeft het zich zonder te (hoeven) fenomenalise-
ren:: "Het lichaam verschijnt, maar het vlees blijf t onzichtbaar, precies 
omdatt het doet verschijnen f...]."46 Het vlees is een verzadigd fenomeen 
inn de zin zoals eerder beschreven, en wel een volgens (en ingaand tegen) 
dee kantiaanse categorie van de relatie.47 

Indien,, zoals Marion suggereert, ook in het luisteren met een dergelijk 
pre-reflectieff  "samenvallen van de hetero- en auto-affectie" rekening 
moett worden gehouden, ontstaat een geheel andere mogelijkheid voor 
dee interpretatie van de "besnijdenis van het oor."48 Gedacht langs de lij -
nenn van Marion, verhoudt het oor zich namelijk, als een altijd reeds in 
dee auto-affectie van het horen ingeschreven intentionaliteit (het richten 
vann het oor op een klankobject), tot een gegevenheid die aan dit inten-
tioneletionele luisteren vooraf gaat. Op het niveau van de auto-affectie is er 
geenn sprake van een oriëntatie op een zich innerlijk of uiterlijk appresen-
terendd klankobject.49 Er is allereerst, in de meest oorspronkelijke zin, 
eenn ab-solute affectie, een aangeraaktheid van het oor, nog voordat er 
sprakee is van een luisterende (herleidende, intentionele, significatieve) re-
latie.. Een affectie: waar gaat het hier anders over (minstens op hoofdlij-
nen),, dan over de aanraking {affectió) van de anima, die Lyotard traceerde 
bijj  Augustinus? Marion verwijst niet naar Augustinus, maar de richting 
waarinn hij wijst vertoont veel gelijkenis met het door Augustinus, en 
doorr Lyotard, naar voren gebrachte. Ook hier is immers sprake van een 
onmiddellijkheidd die de synthese omzeilt, waar de geest {animus) altijd 
reedss te laat bij aanwezig is om te registreren, te duiden, te organiseren. 

genn de vervullende intuïtie van mijn vleselijke pijn vóór te zijn met een intentioneel voor-
zichtt [visée] dat mij in staat stelt haar te voorzien, de kiezen of te organiseren." 
466 Marion, De surcroit, 107. 
477 Cf. hoofdstuk III-10.1. Marion, De sunroit, 120-21. 
488 Ibid, 121. 
499 Zie voor het begrip appresentatie hoofdstuk III-10.2. 
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Dee gelijkenis kent evenwel ook grenzen. De affectie wordt door 
Marion,, ondanks de voorbeelden van het lijden en het plezier die hij 
analyseert,, niet in psychoanalytische termen beschreven (niet als een 
sexuelesexuele affectie of auto-affectie), en, opmerkelijk genoeg, evenmin in reli-
gieuzee termen (als aanraking in verband met een goddelijke visitatió). Zijn 
denkenn concentreert zich op het ontwaren en beschrijven van de gave 
{donation){donation) van het vlees, het vrije initiatief van het zich-geven dat zich fe-
nomenaliseertt als mijn lichaam en mijn geest (ego, adonne). Hij geeft geen 
antwoordd op de vraag die Lyotard aanwees als het centrale thema in de 
Belijdenissen,Belijdenissen, en die ik in de context van dit onderzoek omboog als de 
vraagg hoe Messiaen meent te kunnen onderscheiden tussen de extase 
vann éblouissement als een auto-affectie van het vlees {jouissance), en die van 
êblouissementêblouissement als het effect van een aanraking door het absolute (visitatió, 
auditio).auditio).5050 Marion theoretiseert een punt waarin deze twee affecties 
samenvallen,, maar laat vooralsnog de vraag onbeantwoord hoe het ene 
typee affectie zou kunnen worden onderscheiden van het andere, hoe, 
mett andere woorden, het idolatrische (zelf-) behagen kan worden onder-
scheidenn van de heerlijkheid van de aanraking door het (of de) absolute. 
Dee mogelijke betekenis van de "besnijdenis van het oor" heeft echter 
doorr zijn denken, en door dat van Lyotard, wel scherpere omtrekken ge-
kregen.. Het gaat mogelijk om een passage naar gene zijde van de synthe-
senn van het ego en zijn objecten: i.e. het (structurele, intentionele) luiste-
renn en het geobjectiveerde muzikale kunstwerk - een passage die, zoals 
hett een besnijdenis betaamt, volgt op de geboorte van het ego uit het ver-
zadigdee fenomeen van het vlees.51 Rest de vraag wat deze besnijdenis te 
makenn kan hebben met Messiaen en zijn getuigenis. 

500 Zie hoofdstuk II-8, slotparagraaf. 
511 De 'ikonische' omkering van perspectief die hierbij is betrokken, biedt de mogelijkheid 
omm het geestelijke luisteren te interpreteren als een luisteren dat voorafgaat aan ieder 'ador-
niaans'' constituerend luisteren, dat eerder een 'beluisterd-worden' is dan een luisteren stricto 
sensu.sensu. Deze ommekeer (conversie, anamorfosi) van het luisteren kan mogelijk worden uitge-
werktt aan de hand van de chiastische logica van het vlees bij Merleau-Ponty en de gelieer-
dee thematiek bij Marion en anderen. Voor een nadere uitwerking van deze lij n van inter-
pretatiee ontbreekt mij helaas de tijd. 
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11.22 Messiaen en de transfiguratie van het oor 

D ee beelden waarmee Messiaen de "doorbraak naar gene zijde" schetst, 

latenn opmerkelijk genoeg een zekere circulatie zien van het zintuiglijke. 

Dee doorbraak vertrekt zoals gezien in de nabijheid van het zintuiglijk 

klinkende;; leidt, aldus Messiaen, vervolgens doorheen een verblinding 

tott het "GELOOF"; en opent vervolgens een nieuw, en op geheel eigen 

wijzee wederom zintuiglijk perspectief. Messiaen schrijft, in aansluiting 

opp de eerder in dit hoofdstuk geciteerde passage over de doorbraak en 

hett geloof (zie de inleiding hierboven), het volgende: 

Hett Geloof, nu, en zijn logische vervolg, de reële Contemplatie, het zalige 
Visioenn na de dood. Ons wederopgestane lichaam, zal - ondanks zijn glorie, 
zijnn kracht, zijn vergeestelijking - hetzelfde vlees behouden dat ons heeft om-
kleedd en begeleid, met dezelfde vermogens om te horen en te zien: en men zal 
dee oren en ogen de kost moeten geven, om alle muzieken en alle kleuren 
waaroverr de Apocalyps spreekt, te waarderen!"52 

Dee wederopstanding van het lichaam als een corpus gloriosum brengt, zo 

houdtt Messiaen ons voor, een transfiguratie van de zintuigen met zich 

mee,, zoals de door hem genoemde transfiguratie van het oor en oog.53 

Dezee getransfigureerde zintuigen zijn geen nieuwe zintuigen, maar 

dezelfdee zintuigen die in ons huidige leven tot ons lichaam behoren, ver-

nieuwd,, verheerlijkt. Met deze zintuigen zullen wij de zalige werkelijk-

heidd aan gene zijde ervaren, die voorheen met deze zintuigen niet kon 

wordenn waargenomen. De "doorbraak naar gene zijde" lijk t te kunnen 

wordenn beschreven als een verandering (een transfiguratie) van de zin-

tuigelijj  ke werkelijkheidservaring, doorheen de overgang van de dood. 

Tegelijkk echter doet zich bij Messiaen een bijzonderheid voor: de toe-

standd van de corpora gloriosa kan volgens hem nu reeds, aan deze zijde van 

522 Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 14-15. 
533 Zie wat de thematiek van de transfiguratie van het oor betreft mijn eerdere publicatie "A 
Transfigurationn of the Ear," injonneke Bekkenkamp, Sander van Maas, Desirée Majoor, 
Markhaa Valenta (eds.), Missing Links: Arts, Religion and Reality (Munster LIT Verlag, 2000), 
157-81. . 
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dee dood, worden ervaren in de synesthetische beluistering van muziek. 
Ditt luisteren gelijkt het synesthetische luisteren na de dood, dat volgens 
Messiaenn het kennen van de waarheid kenmerkt: '"Dit nu,' 20 lezen we 
bijj  de heilige Johannes, 'is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 
waarachtigee God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.' Deze ken-
niss zal een eeuwige verblinding [un éblouissementperpétuefy zijn, een eeuw-
igee muziek van kleuren, een eeuwige kleur van muzieken.1'54 Er is in de 
doorbraakk dus niet zozeer sprake van een eenvoudige oversteek naar ge-
nee zijde, maar van de ervaring van een transfiguratie die in zekere zin 
reedss voltrokken is. 

Nietteminn draait de doorbraak om een passage. De doel van deze pa-
ragraaff  is daarom, te laten zien hoe een transcendentie, zoals Messiaen 
diee beschrijft, van het luisteren naar een gene zijde waar het zich in zeke-
ree zin reeds bevindt, zich verhoudt tot de figuur van een "doorbraak 
naarr gene zijde." De problematiek van deze relatie voert allereerst naar 
dee traditie van de kerkvaders. Het zich-reeds-bevinden dat, zoals ik nog 
naderr zal laten zien, als een voorwaarde geldt voor de mogelijkheid van 
eenn transcendentie, ligt voor een deel reeds besloten in de theologische 
traditiee waar Messiaen impliciet aan refereert.55 De transfiguratie van het 
oorr is namelijk een notie uit de theologie van de zogeheten geestelijke 
zintuigenn {sensus spirituales), die volgens Karl Rahner zijn eerste aanzet 
vondd in het denken van de derde-eeuwse kerkvader Origenes.56 De notie 
vann geestelijke zintuigen slaat een brug tussen enerzijds Johannes' woord 
datt niemand ooit God heeft gezien (Joh 1> 18), en anderzijds de gedach-
te,, ondersteund door de Incarnatie, dat God toch niet geheel van de 
menss gescheiden, maar op enigerlei wijze voor hem toegankelijk is.57 

544 Messiaen, Conférence de Notn-Dame, Notn-Dame, 15. Cf. Joh 17, 3. 
555 Bij het zich-reeds-bevinden kan, in verband met de synesthesie waar Messiaen naar 
verwijst,, ook gedacht worden aan een terugkeer van de waarneming naar een 
(hypothetisch)) pre-synthetisch niveau waarop het zinnelijke nog niet gedifferentieerd is 
naarr zintuig. 
566 Karl Rahner, "Die geistliche Sinne nach Origenes [1932]," in Schriften %ur Theologie 
(Zurichh [etc.]: Benziger Verlag, 1975), bd XII , 111-36: 112. Cf. Origenes, De oratore, XIII , 
4. . 
577 Cf. Mariette Canévet, "Sens spirituel," in M. Viller et al. (eds.), Dictionnaire de spiritualité 
(Paris:: Beauchesne, 1990), XTV, 599. Origenes beroept zich voor zijn theorie op Spr 2, 5 
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Origeness wijst deze laatste gedachte niet af, maar verzet zich tegen de 
gedachtee - aan het einde van de tweede eeuw door de antichristelijke 
denkerr Celsus opgevoerd, in een overigens verloren gegaan geschrift -
datt christenen zouden geloven in een lichamelijk-zintuiglijke kennis van 
God.. Zelf spreekt hij weliswaar over vijf zintuigen voor de waarneming 
vann het hogere, maar deze zijn kwalitatief onderscheiden van de licha-
melijkk zintuigen.58 De geestelijke zintuigen moeten bij Origenes dan ook 
niett worden beschouwd als bijzondere gedaanten van de lichamelijke 
zintuigen,, maar als zuivere "zintuigen van de geest." Deze sluiten de li-
chamelijkee zelfs geheel uit: Adam en Eva zouden, aldus Origenes, de 
vreugdenn van het Paradijs "met de ogen van de ziel" hebben genoten, 
totdatt de zonde hen de ogen van het vlees opende, en hen nog slechts 
eenn materiële ervaring van de wereld overliet.59 De werking van de zon-
dee verklaart tevens waarom slechts weinigen alle vijf geestelijke zintuigen 
bezitten;; de meesten moeten het volgens hem doen met een enkel ont-
wikkeldd zintuig of, zoals in het geval van ongelovigen, met een geheel 
ontbrekenn van geestelijke zintuigelijkheid. Hoewel de geestelijke zintui-
genn zuiver onlichamelijk zijn, benadrukt Origenes dat zij, net als de li-
chamelijke,, geoefend moeten worden (het gebed zou hiervoor de moge-
lijkheidd bieden). Hun ontvankelijkheid voor het geestelijke is dus niet al-
leenn een vrucht van de genade, maar ook van hun aanwending.60 

Dee zuiver geestelijke waarneming gaat bij Origenes gepaard met een 
sluitingg (i.e. de dood) van de lichamelijke zintuiglijkheid; er is bij hem 
steedss sprake van twee soorten zintuigen.61 Bij latere christelijke denkers 

enn Heb 5,4. Wat het oor betreft zijn belangrijke bijbelse referenties onder meer Mt 13, 9 
("Wiee oren heeft, die hore!"), 2 Kor 12, 2ff ("[-..] dat hij weggevoerd werd naar het 
paradijss en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft , het "geloof uit het horen [fides 
exex audita]" (Rom 10, 17) en de vele verwijzingen naar muziek en klank in Openbaringen. 
Ziee wat dit laatste betreft A.G. Soeting, Auditieve aspecten van bet boek Openbaring van Johannes 
(Diss.. Universiteit van Amsterdam, 2001). 
588 Cf. Rahner, "Die geistliche Sinne nach Origenes," 115n26. 
599 Canévet, "Sens spirituel," 600. 
600 Cf. Rahner, "Die geistliche Sinne nach Origenes," 118. 
611 Daarnaast is er nog de vraag of er sprake is van een enkel geestelijk zintuig of, op de 
wijzee van de lichamelijke zintuigen, van vijf . Het antwoord op deze vraag verschilt per 
auteurr (zie Canévet, "Sens spirituel," 599-600). Hans Urs von Balthasar maakt er een prin-
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zijnn echter ook pogingen te vinden om de lichamelijke en de geestelijke 
zintuigen,, zoals in het denken van Messiaen, in hun onderlinge 
continuïteitt te zien. Deze pogingen worden gemotiveerd door wat 
Balthasarr "de aporetiek van de geestelijke zintuigen" noemt. Het chris-
tendomm is volgens hem betrokken op "de menselijk-zintuiglijke verschij-
ningg van God in Christus." De christen zou daarom aangewezen zijn op 
dee lichamelijke zintuigen waarmee hij of zij God, temidden van de we-
reldlijkee werkelijkheid, kan waarnemen. Deze oriëntatie op de wereld 
dreigtt echter niet alleen het christendom te degraderen tot een al te con-
crete,, mythische religie; het dwingt bovendien de gelovige in een patstel-
ling.. Deze is namelijk niet alleen, krachtens de Incarnatie, gehouden aan 
hett lichamelijk-zintuiglijke, maar ook, en tegelijkertijd, opgeroepen tot 
hett geestelijke. Paulus spreekt niet voor niets over het "niet naar het 
vleess wandelen, doch naar de Geest" (Rom 8, 4).62 

Dee aporetiek van de christelijke zintuiglijkheid wordt bij pseudo-
Makariuss en Bonaventura beantwoord door het postulaat van een trans-
figuratiee van de natuurlijke zintuigen. Deze transfiguratie zou nu eens 
plaatss vinden door tussenkomst van de Heilige Geest, dan weer door 
Christus.. Pseudo-Makarius noemt deze christelijke lichamelijke zintuigen 
weliswaarr 'geestelijke' zintuigen, hij denkt ze echter uitgaande van de na-
tuurlijke.. "Nemen de vijf geestelijke zintuigen de genade van boven en 
dee heiliging van de Geest in zich op," zo schrijft hij, "dan zijn zij waarlijk 
wijzee maagden, [...] verlaten zij zich echter uitsluitend op hun natuur, 
dann tonen zij zich dwaas en zijn zij kinderen van de wereld."63 Ook 

cipiëlee kwestie van door te stellen dat aanhangers van het enkele zintuig zich te zeer inlaten 
mett mystiek. Hij geeft daarom de voorkeur aan denkers als Evagrius Ponticus en pseudo-
Makarius,, die over vijf geestelijke zintuigen spreken. Zie Balthasar, Herrücbkeit, I, 357. 
622 Cf. Balthasar, Herrücbkeit, I, 354. 
aa Geciteerd in ibid., 357-58. Cf. Mt 25, 1 ff. Karl Rahner benadrukt de rol van Christus in 
hett denken van pseudo-Makarius. Cf. Rahner, in "Die geistliche Sinne nach Origenes," 
134:: "Pseudo-Makarius beschouwt de vijf geestelijke zintuigen als natuurlijke vermogens 
daarr zij volgens hem ook op een louter natuurlijk niveau kunnen verblijven, dat wil zeggen, 
zonderr genade [kunnen] zijn. In het gebed vermag God door alle zintuigen de ziel binnen 
tee treden, en Christus, die de mens heiligt en hem met de eigen goddelijke geest vervult, 
schenktt hem nieuwe ogen, nieuwe oren en een nieuwe taal. Door de zonde zijn de ogen 
vann het hart zozeer verblind, dat zij de heerlijkheid van God niet meer zien, die Adam 
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Bonaventuraa spreekt over de 'ingieting' van de Heilige Geest in de na-
tuurlijkee zintuigen. Het verband met Messiaen is bij hem directer dan bij 
dee eerder geciteerde bronnen. De zintuigen zouden zich door de geeste-
lijk ee ingieting in hun oorspronkelijke volkomenheid kunnen herstellen 
en,, in een duisternis aan gene zijde van het verstandelijke en begrippelij-
kee (cf. Messiaens beschrijving van éblouissemenf), God kunnen ontmoeten 
enn ervaren. Bonaventura maakt hierbij onderscheid tussen de extase van 
dee liefde, waarin deze ontmoeting altijd een mogelijkheid zou zijn, en de 
zogehetenn raptus, die, zoals bij Paulus op weg naar Damascus, een uit-
zonderlijkee en voorbijgaande gebeurtenis is (cf. éblouissement). In de exta-
see van de liefde (de apex affectus) wordt de ziel door God beroerd, maar 
nochtanss zonder dat hierbij het intellect betrokken is; het gaat om een 
ontmoeting,, een aanraking, in de duisternis, die in veel opzichten verge-
lijkbaarr is met de topos van de donkere nacht bij Johannes van het 
Kruis.64 4 

Dee ontmoeting in de duisternis behelst een zekere wending {conversie) 
naarr binnen. Het ontwaken van de zintuigen is bij Bonaventura een ver-
innerlijkingg die sterk aan Augustinus doet denken: "[D]e ziel, in het her-
nieuwdee bezit van haar innerlijke zintuigen, neemt de soevereine 
schoonheidd waar. Zij hoort haar onuitsprekelijke melodieën, zij ademt 
haarr bedwelmende geuren, zij smaakt haar verfijnde zoetheid, zij om-
armtt haar oneindige heerlijkheden."65 Zoals gezien verkeerde Augustinus 
bijj  het luisteren naar kerkelijk gezang in een double bind. hij was betoverd 
doorr de pracht van de hymnen, maar werd er tegelijkertijd van wegge-
ruktt door zijn geweten, dat vermaand werd door de getoonzette woor-
den.. De middenweg die hij vond bestond uit een wending naar binnen: 
eenn verinnerlijking van de klank met behulp van het geheugen en de mu-
zikalee verbeelding, en een strategische verplaatsing van de eigenlijke 
bronn van de muziek van buiten (de stem van de ander die mij bereikt 

voorr zijn val kon zien. Satan heeft de ogen van de innerlijke mens verduisterd en zijn oren 
dooff  gemaakt. Maar Christus geeft de innerlijke mens zijn gezondheid terug. Een goddelijk 
lichtt verlicht zijn geestelijke ogen, die voordien door de zonde verduisterd waren." 
644 Karl Rahner, "Die Lehre von den 'geistlichen Sinnen' im Mittelalter [1933]," in Schriften 
^urTbeoiogie^urTbeoiogie (Zurich [etc.]: Benziger Verlag, 1975), bd XII , 137-72: 152 en 161. 
655 Geciteerd in Canévet, "Sens spirituel," 608. 
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doorr de lucht) naar binnen (de apriorische muziek van de numeri judiciaks 

diee mij reeds is gegeven). Ook Henri Davenson verlegde in zijn boek 

overr de muziektheologie van Augustinus de bron van muziek naar bin-

nen.. Het wordt door hem voorgesteld als het innerlijk gehoorde dat in 

zijnn vrijheid de concreet klinkende muziek overtreft, en ons een indruk 

geeftt van het soevereine archetype waar dit klinkende een beeld van is. 

Bijj  Augustinus is de verplaatsing van muziek naar binnen onderdeel van 

eenn algehele relokatie van het goddelijke. In een beroemde passage uit 

hett tiende boek van de Belijdenissen schrijft hij: 

Maarr wat heb ik nu lief wanneer ik u liefheb? Geen schoonheid van een 
lichaam,, geen luister van de tijd, geen lichtglans die mijn aardse ogen lief is, 
geengeen heerlijke melodieën van gevarieerd getting, [...]: deze dingen zijn het niet die ik 
liefhebb wanneer ik mijn God liefheb. En niettemin heb ik zoiets als een licht 
lief,, ^oiets als een stemgeluid, zoiets als een geur [...], wanneer ik mijn God lief-
heb,, die licht is en stemgeluid en geur en spijs en omhelzing van mijn innerlij-
kee mens, daar waar voor mijn ziel die lichtglans fonkelt, die door geen plaats 
bevatt wordt, daar waar die klank, weerklinkt, die door geen tijd wordt weggerukt [...]. 
Datt is het wat ik liefheb wanneer ik mijn God liefheb.66 

Mett welk oor hoort Augustinus deze tijdloze klank? Niet het uitwendige 

oorr waarmee hij de heerlijke melodieën hoort van gevarieerd gezang, en 

ookk niet het binnenoor, het binnenste deel van het oor dat het kloppen 

hoortt van zijn hart, de resonantie van zijn schedel en de fluittoon van 

zijnn brein. Evenmin met wat onder musici wordt genoemd het 'innerlijk 

gehoor,'' die verinnerlijking van het uitwendige gehoor dat luistert naar 

dee klanken uit het geheugen of de verbeelding. Het is een innerlijk oor 

(auris(auris interior) van de geest, dat het innerlijke Woord hoort. Di t Woord is, 

zoalss Serge Margel betoogt in zijn analyse van het innerlijk oor bij 

Augustinus,, van geheel andere aard dan het uiterlijke woord. Het is een 

woordd dat niet eenvoudig klinkt, maar dat klinkt doorheen (en zelfs als) 

666 Augustinus, Belijdenissen, 221. Cursiveringen toegevoegd. De wending, in dit citaat, van 
muziekk (uiterlijk) naar stem (innerlijk) betekent ongetwijfeld mede een wending van 
estheticaa naar ethiek. Ik laat dit aspect hier buiten beschouwing om mij te concentreren op 
dee plaats waar de openbaring in het denken wordt gelokaliseerd. Of hier zich hemelse 
muziekk openbaart of een stem, is op dit moment minder van belang. 
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dee stilte; en het is een eeuwig woord, dat begin kent noch einde.67 Het oor 
datt dit Woord kan horen is, met een term van Augustinus, het oor van 
hett hart [auris cordis). Dit oor is niet alleen een gehoorzaam oor, maar het 
iss ook het oor dat zich van het Woord afwendt: "Wees niet ijdel, mijn 
ziel,, en laat het oor van uw hart niet doof worden door het rumoer van 
uww ijdelheid! Horen moet ge, ook gij! Het woord zelf roept dat gij terug 
moett keren [...]."68 De weg van terugkeer, zo beschrijft Margel, is niet 
eenvoudigg - zelfs aporetisch. Uitgaande van de analyse van het geheugen 
uitt het tiende boek van de Belijdenissen laat hij zien dat de weg die terug 
zouu moeten leiden een weg is van een verzamelend denken (cogitare, 
cogere),cogere), van het denkend zich-verzamelen uit de fragmenten van het ge-
heugen,, waarin de oorspronkelijke dingen volgens Augustinus liggen op-
geslagen.699 Het zich denkend terugbrengen naar het Woord impliceert 
echterr andermaal de productie van rumoer, van het overstemmen van 
hett Woord dat in mij klinkt. Het denken heeft, aldus Margel, mijn doof-
heidd voor de stem van de ander (of Ander) als voorwaarde; mijn denken 
iss in zekere zin zelfs de doofheid van de ander (het ontstaat in de ruimte, 
dee alteriteit, van waaruit de ander zichzelf niet kan waarnemen, en die 
constitutieff  is voor zijn mogelijkheid qua talis), en het is deze doofheid 
diee de moeilijke, en feitelijk onmogelijke taak heeft om het oor van het 
hartt terug te leiden naar de klinkende stilte van het Woord.70 

Augustinus'' weg van verinnerlijking leidt, zo getuigen de pagina's van 
hett tiende boek, niet tot een situatie waarin de geestelijke zintuigen zijn 
gezuiverdd en geopend. Deze pagina's maken eerder duidelijk dat een 
conversiee in de zin van een keer naar binnen (c.q. afkeer van het licha-
melijk-zintuiglijke)) geen alternatief biedt voor de aporetiek van een 

677 Serge Margel, "Un silence de bruit: Les confessions d'une sourde oreille," in Peter 
Szendyy (ed). Ecoute (Paris - Montreal: Ircam/L'Harmattan, 2000), 243-71: 249-51. 
688 Augustinus, Belijdenissen, 89. 
699 Ibid., 228. 
700 Margel, "Un silence de bruit," 265. De redeneertrant van Margel is in het tweede deel 
vann zijn betoog sterk gekleurd door een deconstructief soort dialectiek. Deze is -
noodzakelijkerwijss - niet geheel trouw aan de tekst van Augustinus. Ik geef zijn gedachten-
gangg kort weer om aan te geven dat ook hij een zekere aporetiek beschrijft in het geestelij-
kee luisteren. 
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christelijke,, zich actief met de wereld inlatende zintuiglijkheid. Burcht 

Pranger: : 

Naa zijn analyse van de diepten van het geheugen komt Augustinus in Piet 
tiendee boek van de Belijdenissen, svm] te spreken over de oppervlakte van zijn 
huidigee leven, elf jaar na zijn bekering. Wat heeft hij tot dan toe bereikt? Leeft 
hijj  in de permanente aanwezigheid van de spirituele zintuigen? Het resultaat 
vann zijn zelf-analyse is tamelijk ontnuchterend. Het valt niet te ontkennen dat 
hijj  het leven leeft van een bisschop en dat zijn hoofd vol is van bijbelse en 
vromee taal. Maar hoe zit het met de zintuigen en het zintuigelijke? Eten en 
drinkenn neigen nog steeds ertoe een zaak van genot te zijn. Sexuele gedachten 
enn nachtelijke emissies leiden hem nog steeds af en geven hem nauwelijks het 
gevoell  controle te hebben.71 

Zoalss Balthasar reeds aankondigde met zijn notie van "de aporetiek van 

dee geestelijke zintuigen" wordt Augustinus, doorheen zijn pogingen om 

aann de verleidingen ervan te ontkomen, teruggeslingerd in de wereld van 

dee zintuigen. Een eenvoudige vlucht uit de greep van het zintuigelijke is 

niett mogelijk, en wellicht ook niet aan de orde. Pranger laat zien dat het 

bijj  Augustinus in feite niet gaat om een wending naar de geestelijke zin-

tuiglijkheidd als naar "een dunnere, vergeestelijkte en ontlichaamde dupli-

catiee van de eigenlijke zintuigen," maar om een beweging van recycling. 

Dee geestelijke zintuigen - voor zover er bij deze zintuigen al sprake is 

vann het geestelijke - beschrijven volgens Pranger niet zozeer een conver-

sie,, eens en voor altijd, alswel een terugkeer, in een fractie van een se-

conde,, een augustijnse ictus cordis (cf. Confessiones, IX , 10, 24), naar "de 

werkelijkee klank, aanblik, geur, aanraking en smaak van het paradijs" die 

doorr de temporaüsering (distentw) van het zich herinneren en het ver-

711 M. Burcht Pranger, "Come to your Senses: Augustine's Conversion," nog in druk te 
verschijnenn voordracht voor de ASCA-conferenne "Come to your Senses" (Amsterdam, 
1999).. Tot deze passages van Augustinus behoren ook die over muziek, welke ik aan het 
beginn van hoofdstuk II-5 heb gebruikt om de aporetiek van de muzikaal-religieuze 
ervaringg te tonen. Ook toen is duidelijk geworden dat de inkeer, door Augustinus 
voorgesteldd in De musica, van het luisteren als een afwending van het lichamelijk-
zintuiglijkee en opening van het spirituele oor, geen eenvoudig beslisbare zaak is, en al 
helemaall  geen zaak van eens-en-voor-aldjd. Dit inzicht zal hieronder opnieuw mijn denken 
oriënteren. . 
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wachtenn heen breekt. De conversie is, zo stelt Pranger, een schomme-
lingg "tussen opstaan en niet vallen" (cf. Confessiones, X, 35, 57), die zich 
niett laat beschrijven als een moment in een lineair narratief, maar die 
vraagtt om "een vertikale poëtica," een poëtica die toegang geeft tot de 
doorbraakk van het nu als "de onneembare flits van de eeuwigheid" waar 
dee pen van de heilige steeds te traag voor is.72 Zoals ik hieronder zal la-
tenn zien, biedt deze herinterpretatie van de conversie en van de notie 
vann de geestelijke zintuigen een aanknopingspunt voor de beweging van 
terugkeerr die Messiaen beschrijft als een "doorbraak naar gene zijde." 
Hett gaat bij Messiaen om een doorbraak die reeds, altijd reeds, heeft 
plaatsgevonden,, en niettemin een unieke doorbraak is, "naar gene zijde." 

Hett ontwaken van de geestelijke zintuigen is in de theologische tra-
ditiee steeds gebonden aan een aantal voorwaarden. In de woorden van 
Jann van Ruusbroec zijn dit "allereerst het licht van de genade; ten tweede 
dee vrije wilsakt die zich wendt tot God; en ten derde een geweten dat 

722 Pranger, "Come to your Senses: Augustine's Conversion." Cf. ibid., "Time and Narrative 
inn Augustine's Confessions" in The journal of Religion, vol. 91 (July 2001). Pranger maakt in dit 
laatstee artikel op aansprekende wijze duidelijk langs welke weg, uitgaande van boek XI van 
dee Confessiones, de narratieve temporaliteit van de belijdenisoperatie kan worden samenge-
dachtt met Augustinus' bevinding dat de tijd, vanwege zijn afhankelijkheid van een efemeer 
nu-momentt {punctum), "neigt naar niet-zijn" (Conf, XI , 14, 17). Pranger betoogt dat de tijd 
niett zozeer gedacht moet worden als het reikhalzen of de uitgestrektheid van de geest 
{distentio{distentio animi) alswel als een effect van de aandacht {attentio of intentio). Deze zou door haar 
zondigheidd geneigd zijn tot "wegglijden [slippage]" - voorbeelden hiervan worden door 
Augustinuss zelf gegeven in Conf., X, 35, 57 - en daarmee een schommeling in gang te zet-
tenn tussen een verlegen "snel weer opstaan [cito surgere]" en een devoot "niet vallen [non 
cadere]."cadere]." De synthese van de tijd als een lineair continuüm van verleden, heden en toekomst 
(waarr het narratief van de belijdenis in is ingeschreven) wordt dan ook, aldus stelt Pranger, 
niett voor niets met regelmaat onderbroken door tekenen van afwezigheid: "het zwarte gat 
inn zijn herinnerende geest, in zijn gebed, in zijn denken en in zijn narratief." De attentio 
speeltt in dezen de rol van het stokje van de dirigent dat, tussen op- en neerslag, een vrijwel 
onbepaalbaar,, en breekbaar, moment creëert waarin een simultaneïteit van stemmen (mo-
gelijkk te begrijpen als verwijzing naar Thomas' voorstelling van de eeuwigheid als simulta-
neïteit)) samengaat met de lineaire continuïteit van een melodie. Pranger biedt met deze ge-
dachtee onder meer de mogelijkheid om de breuk die in Lyotards analyse van de Confessiones 
ontstaatt tussen affectio van de anima (bij Pranger aanwezig in de afleidende aantrekkelijkheid 
vann het zinnelijke) en de aistbesis van de animus, te overbruggen. Cf. hoofdstuk II-8.2. 
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zichh zuivert van iedere doodzonde."73 Deze drie voorwaarden hangen 

tenn nauwste samen: slechts een van zonden gezuiverd mens kan zich 

zonderr voorbehoud wenden tot God, en door de genade van het geloof 

Hemm kennen. Het geloof is in dezen steeds de voorwaarde voor het ont-

wakenn van de geestelijke zintuigen waarmee God kan worden gekend. 

Slechtss in het geloof kan er worden gesproken van "de ogen van het ge-

loof."744 Voor het ontvangen van het geloof uit de waarneming van het 

fenomeenn als wonder, dat wil zeggen, in termen van Marion, als een ab-

solutee (zelf-)gave van het fenomeen, is reeds de gave van het geloof no-

dig.. Hoewel Balthasar aan deze omkering van de voorwaardelijkheid be-

trekkelijkk weinig aandacht geeft, is het een probleem dat reeds in het 

Nieuwee Testament wordt aangekaart. Een passage die in verband met 

dezee omkering wel wordt geciteerd, is die over het ongelovige Nazareth 

uitt Mc 6, 1-6. Jezus gaat met zijn discipelen naar zijn geboortestad en 

onderrichtt daar in de synagoge. De talrijke toehoorders staan verbaasd 

enn vragen zich af: 

Iss dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jakobus en 
Jozeff  en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En zij na-
menn er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen: Een profeet wordt overal ge-
ëerdd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring. Hij 
konkon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die 
Hijj  de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof.75 

Zonderr geloof, zo leert ons deze passage, geen wonderen. Voor het 

standpuntt van Balthasar, die stelt dat het geloof afkomstig is uit het ob-

ject,, betekent dit dat de christelijke verhouding tot de zintuiglijkheid, dat 

will  zeggen, tot de Incarnatie, in een aporie geraakt. Immers, hoe zou het 

gelooff  kunnen worden bereikt, indien dit afkomstig is uit een object dat 

alss geloof schenkend fenomeen (i.e. als wonder) tegelijk het geloof voor-

onderstelt}onderstelt} "Al s gij geen wondertekenen ziet, zei Jezus tot hem, dan ge-

looftt gij niet" (Joh 4, 48; cf. 11, 40). Ook bij Marion blijf t het onduidelijk 

733 Geciteerd in Canévet, "Sens spirituel," 613. 
744 Cf. Balthasar, Herrüchkeit, I, 22-23 en 26. 
755 Cursivering toegevoegd. 
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hoee het mogelijk is om als adonné gehoor te geven, aldaar in het kader 
vann de respons en de responsabiliteit, aan het appèl van het verzadigd 
fenomeen,, wanneer dit appèl zich pas in de respons (het zich-geven van 
hett Ik als adonnê) fenomenaliseert. "Het appèl," zo stelt hij, "blijf t als zo-
danigg altijd ongehoord en onzichtbaar"; het fenomenaliseert zich slechts 
inn de respons.76 "De respons volgt op (doet echoën, verwijst, correspon-
deert),, maar maakt toch, voor het Ik dat adonné geworden is, de eerste 
klankk van het appèl hoorbaar, bevrijdt het uit de oorspronkelijke stilte 
enn levert het uit aan de openlijke fenomenaliteit."77 Uit de respons, zo 
zegtt Marion herhaaldelijk, kan worden opgemaakt dat er een appèl van-
uitt het verzadigd fenomeen is geweest. Dit veronderstelt evenwel een 
bijzonderr waarnemend vermogen, dat de (zelf-)gave van het fenomeen 
reedss gewaar is geworden. Marion lijk t op dit punt impliciet te specule-
renn op een geestelijk zintuig dat het appèl (hij citeert Claudel, "de trom-
pettenn zonder klank die iedereen hoort") reeds waarneemt.78 Dit zintuig 
verondersteltt echter een ontvankelijkheid (Marion spreekt in deze feno-
menologiee niet over geloof), die het Ik nu juist geacht wordt te ontvan-
genn uit handen van het zich-gevende fenomeen (in het bijzonder het fe-
nomeenn van de Openbaring). Het goddelijke waarnemen, zoals het ho-
renn van de trompetten of engelenkoren, verkeert, in derridiaanse termen 
uitgedrukt,, in een double bind. 

Watt is nu de rol van het geloof wanneer het gaat om de ervaring van 
kunst,, en muziek in het bijzonder? Messiaen geeft aan dat de ervaring 
vann éblouissement leidt tot het geloof, waarbij hij de verschijning van dit 
gelooff  ziet als een teken van doorbraak. Nu is de ervaring van een 
kunstwerkk omgeven met momenten van geloof, die op verschillende ni-
veau'ss in elkaar grijpen. Naast het basale "natuurlijk geloof van de rede" 
enn het perceptuele geloof (Merleau-Ponty's foi perceptive) dat bij iedere 
waarnemingg in het spel is, veronderstelt de ervaring van kunst als kunst 
eenn ontvankelijkheid voor geloof, voor het zich laten aanmeten van ge-
looff  (make-beliej) ̂ en voor een opschorting van skepsis en ongeloof. In 

766 Marion, Etant donné, 396. 
777 Ibid., 397. 
788 Ibid., 413. 
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dezee opschorting is het allereerst zaak dat de luisteraar (lezer, toe-
schouwer,, etc.) het materiaal dat hem wordt aangeboden, aanvaardt als 
ietss wat het niet is. Frank Ankersmit noemt in dit verband het voorbeeld 
vann de schilderkunst: wanneer de kijker niet van zins is de chaos van 
verfvlekkenn te aanvaarden als een landschap, kan er van een schilderij 
geenn sprake zijn. Er moet een bereidheid zijn om tijdelijk af te zien van 
hett ontologische verschil tussen werkelijkheid en representatie.79 Samuel 
Coleridgee spreekt over een "willing suspension of disbelief" over het vrijwilli g 
opschortenn van het ongeloof dat het aangeboden materiaal iets anders is 
(eenn landschap) dan het is (vlekken).80 Bij Messiaen gaat het in dit 
verbandd om de bereidheid de aangeboden klanken {son-couleur) te 
aanvaardenn als deel van een kunstwerk, zoals het glas in een glas-in-
loodraamm meer is dan louter glas.81 Vervolgens zou het gaan om de 
bereidheidd om het effect van innerlijke overweldiging en verblinding 
(êblouissement),(êblouissement), te aanvaarden als een religieuze doorbraak (percée). Er is 
mett andere woorden een bijzondere aaneenschakeling van gebeurtenis-
senn in het spel: het materiaal (de akkoorden, kleuren, verblinding) wordt 
inn (en door) de suspension een fictie die als kunst geloofd wordt {make-
believe,believe, esthetisch geloof in muziek). En deze fictie wordt vervolgens 
geïnterpreteerdd als een religieus feit (religieus geloof in muziek) dat -
alleenn al door zijn totaliserende aard - de eerdere suspension en belief'uit-
wist.82 2 

799 Frank R. Ankersmit, De macht van representatie: Exploraties II:  cultuurfilosofie en esthetica 
(Kampenn - Kapellen: Kok Agora/Pelckmans, 1996), 23. 
800 Samuel Taylor Coleridge, "Biographia Literaria," in The Norton Anthology of English 
Literature,Literature, Fifth Edition (New York - London: Norton, 1986), 397-98. Deze "suspension" 
noemtt hij even later "poeticfaith." 
811 Cf. Leonard Meyer's inventarisatie van wat hij noemt de "preparatory W waarmee de 
luisteraarr een muzikaal kunstwerk benadert, waartoe hij onder meer een "aesthetic belief 
rekent.. Leonard B. Meyer, Emotion and Meaning in Music (Chicago - London: The University 
off  Chicago Press, 1961), 73ff. Cf. Thomas Clifton, Music as Heard: A Study in Applied 
PhenomenologyPhenomenology (New Haven - London: Yale University Press, 1983), 273-76. 
822 Cf. de volgorde die Messiaen beschrijft in Conférence de Notre-Dame, 14: eerst kunst, dan 
verblinding,, dan religieus geloof. Deze cascade van geloofsmomenten maakt het overigens 
begrijpelijkk waarom Plato bedenkingen zou hebben gehad bij het realiteitsgehalte van de 
resulterendee ervaring. 
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Mett het goddelijke luisteren van de geestelijke 2intuigen lijk t dit alles 

weinigg te maken te hebben. Het gaat bij deze vormen van geloof immers 

omm make-believe en, op zijn best, een esthetische representatie van religi-

euss geloof. Waar Messiaen op doelt is niet een representatie van geloof, 

maarr een onmiddellijkheid. Niet een onmiddellijkheid in regressieve zin, 

alss een onmiddellijkheid die aan reflectie (aan het zelfbewustzijn van een 

willingwilling suspension) vooraf gaat, maar om een onmiddellijkheid na of door-

heenn de (zelf-)reflectiviteit van de bewuste waarneming. Indien het Dies-

seits,seits, zoals eerder het geval leek, kan worden beschreven als een toestand 

vann reflectie (idool), gaat het hier niet zozeer om een teruggang, zoals 

bijvoorbeeldd een regressie van het luisteren naar een pre-symbolische 

heelheid,, maar om een doorbraak doorheen de reflectie, naar wat 

Kierkegaardd mogelijk zou beschrijven als een "tweede onmiddellijkheid" 

off  een "onmiddellijkheid na reflectie."83 Kierkegaard zelf spreekt in ver-

833 Messiaen spreekt zoals gezien over transgressie, niet over regressie. Zijn verwijzing naar 
synesthesiee kan een regressieve interpretatie bemoedigen. Zoals blijkt uit neuro-
psychologischh onderzoek is synesthesie een veel voorkomend verschijnsel bij neonaten en 
kinderenn tot vier jaar. Synesthetische ervaringen op latere leeftijd worden wel verklaard als 
hetzijj  herinneringen aan vroeg opgedane synesthetische percepties, dan wel als effecten 
vann een onvolkomen ontwikkeling en differentiatie van de cognitie. Het verschil tussen de 
transcendentee synesthesie waar Messiaen op doelt en deze regressieve synesthesieën wordt 
gemarkeerdd door het geloof (dat een transfiguratie van de cognitie voorziet, niet een 
regressie).. Ik richt mij dan ook op het relevante, theologische vereiste van geloof. Cf. Daphne 
Maurer,, "Neonatal Synaesthesia: Implications for the Processing of Speech and Faces 
[1993],""  in Simon Baron-Cohen and John E. Harrison, Synaesthesia: Classic and Contemporary 
ReadingsReadings (Cambridge [MA] - London: Blackwell, 1997), 224-42. 
Ziee voor Kierkegaards notie van een tweede onmiddellijkheid in (en door) repetitie met 
namee diens Afsluitende uvidenskabelig Ejterskrift, door Howard V. Hong and Edna H. Hong 
vertaaldd als Concluding Unscientific Postscript (Princeton: Princeton University Press, 1992), 
111-17.. Zie In zijn dagboeken (cf. PapirerYll, A 143) spreekt Kierkegaard ook wel over 
eenn "zedelijke onmiddellijkheid." Edward F. Mooney beschrijft de notie van een tweede 
onmiddellijkheidd als volgt: "Kierkegaard betoogt dat onze aanvankelijke, pre-morele en 
pre-religieuzee verbinding met de wereld en anderen tekort schiet, een eerste of esthetische 
onmiddellijkheidd [is], [die] onvermijdelijk uitmondt in 'verveling en nihilisme.' Met de 
uitreikingg van de wereld in repetitie, ontvangen wij een 'tweede onmiddellijkheid,' een vita-
lee verbinding waardoor dingen en personen er toe doen, een verbinding die meer adequaat 
iss voor onze menselijk en geestelijke behoeften." Mooney, "Repetition: Getting the World 
back,""  in Alastair Hannay en Gordon D. Marino (eds.), The Cambridge Companion to Kierke-
gaardgaard (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 293. Kierkegaard verbindt deze 
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bandd hiermee in termen van een "oneindig kwalitatief verschil" dat niet 
(dialectischh of anderszins) overbrugd kan worden. Het gaat om een 
sprong,, een "sprong van het geloof," of - in meervoudige zin - om een 
sprongg van het oor in de "oor-sprong" van het luisteren.84 Het gaat vol-
genss Kierkegaard in de verhouding tot muziek niet om esthetische ge-
nieting,, maar (en ook tussen deze beide postuleert hij een breuk) om een 
zekerr handelen: 

tweedee onmiddellijkheid niet alleen met zijn bijzondere opvatting van herhaling, maar ook 
mett de figuur van het geloof. De beweging waarin de wereld opnieuw in onmiddellijkheid 
wordtt ontvangen (maar nu zonder de ironie van het esthetische) herkent hij met name in 
dee lotgevallen van Job, die in (en door) het geloof zijn verloren leven terug ontvangt - en 
zelfss meer dan eens. De öguren van herhaling, geloof en onmiddellijkheid convergeren 
hierr tot de "paradox" en de "beweging krachtens het absurde" die het religieuze bij Kierke-
gaardd kenmerken. Zie Kierkegaard, Frygt og beevenj' Gjentagelsen, door Howard V. Hong en 
Ednaa H. Hong vertaald als Fear and Trembling/Repetition (Princeton: Princeton University 
Press,, 1983), 212. 
844 Zie Kierkegaard, Fear and Trembling/Repetition, 42ff. Het "geloof of de "onmiddellijkheid 
naa reflectie" die hiermee zou worden bereikt (of herwonnen) zou volgens Bauerschmidt 
ookk het doel zijn van de theologie van Hans Urs von Balthasar. Cf. Bauerschmidt, "The 
theologicall  Sublime," 207. Het idee van een "oor-sprong" ondeen ik aan Wim R. 
Scholtens,, 'Kijk, hier barst de taal...': Mystiek bij Kierkegaard (Kampen - Averbode: Kok/-
Altiora,, 1991), 63. De filosofische of theologische bepaling, indien mogelijk, van het idee 
vann een "oor-sprong" van het luisteren (met al zijn heideggeriaanse resonanties en extasen) 
laatt ik hier terzijde. Een reflectie over dit onderwerp zou een nieuw boek vergen; ik bedoel 
hierr slechts te wijzen op een mogelijkheid'voor het denken over de messiaense "doorbraak." 
Overigenss wijs ik erop, dat de sprong van het geloof die ik hier thematiseer, sterke over-
eenkomstenn heeft met het geloof (een fideïstisch Glauben) dat onder anderen Tieck van de 
luisteraarr verlangde. Deze overeenkomst interpreteer ik als een bevestiging van mijn 
bevindingg dat orthodoxie en Kunstreligion structureel in elkaar verwikkeld zijn, en, zoals 
hier,, vaak niet van elkaar kunnen worden onderscheiden. Zie wat de romantische eis van 
gelooff  in muziek betreft Seidel, "Absolute Musik und Kunstreligion um 1800," 105, 111. 
Tieck,, in Wackenroder, Werke und Briefe, 349. Ook Hoffmann lijkt , zoals Seidel daar 
beweert,, van de luisteraar geloof te verlangen, echter bij mijn weten nergens zo expliciet 
alss Tieck. Het geloof lijk t bij hem niet zozeer een voorwaarde voor de beluistering van 
muziekk als een resultaat, zoals diverse extatische passages uit "Beethovens Instrumentalmu-
sik""  laten zien. Het geloof uit zich daar bij de luisteraar als een "oneindig verlangen \Sehn-
suncbt\suncbt\nn dat hem of haar gebonden houdt in een fiduciaire verhouding tot wat tot op zekere 
hoogtee geloofd wordt musïcosacraal te zijn. Zie E.T.A. Hoffmann, "Beethovens Instru-
mentalmusik,""  in ibid., Fantasie- undNachtstücke (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft,, 1966), 43. 
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[...]]  Voor religieuze mededelingen geldt dat ze waar moeten zijn. Waarom? 
Omdatt religiositeit de mens dwingt de weg van het handelen in te slaan, er in 
overeenstemmingg mee te handelen en die weg onderscheidt het religieuze van 
hett esthetische. Het esthetische leidt ons ins Blaue hinein, komt als een niezen 
enn gaat als een niezen. Het esthetische is het moment en is in het moment; 
mett betrekking tot het religieuze is nu juist het volgende moment het beslis-
sende,, want dan moet ik tot handelen overgaan en als ik niet oppas heb ik dat 
momentt in de kerk of onder het zingen bijna omgezet in een esthetisch genot. 
Daaromm is het zo belangrijk dat alles wat er in de kerk gezegd of gezongen 
wordtt waar is, niet dat het mooi, heerlijk, meeslepend, enzovoort is, niet dat 
ikk begin te huilen terwijl mijn hart heftig bonst, nee, fundamenteel is de relatie 
tussenn mijn ik en mijn handelen.85 

Stell  dat dit handelen het 'springen' zou zijn dat bij Kierkegaard het ge-

looff  kenmerkt.86 Hoe zou deze 'sprong,' deze overgang naar een nieuw 

luisterenn in goddelijke onmiddellijkheid, kunnen worden volbracht? Bij 

Messiaenn lijk t deze taak, deze "oor-sprong" van het geloof in muziek, 

onmogelijk.. Want was voor een dergelijke beweging, voor een "door-

braakk naar gene zijde," niet het geloof de conditio sine qua non - het geloof 

datt echter tegelijk de vrucht en de markering was van diezelfde door-

braak?? De aporetiek van de "doorbraak" en van de transfiguratie van het 

oorr lijken te wijzen op een paradoxale verdubbeling in het luisteren, een 

doubledouble entendre. Di t dubbele luisteren is van bijzondere betekenis voor het 

denkenn over de christelijkheid van het luisteren bij Messiaen. De "besnij-

deniss van het oor" leek te kunnen worden beschreven als een enkelvou-

digee passage naar een "gene zijde" van het luisteren, als respons op de 

855 Kierkegaard, Dagboeken, 292, Zie voor wat betreft de breuk tussen reflectie en handelen, 
ibid.,, 192: "Niets is onmogelijker en meer met zichzelf in tegenspraak dan handelen [...] 
vanuitt de reflectie. Wie zegt dat hij dit gedaan heeft, verraadt óf zichzelf öf dat hij geen 
reflectiee heeft [...] óf hij weet niet wat handelen is." 
866 Het is niet duidelijk of Kierkegaard in het gegeven citaat het handelen mede begrijpt in 
dee zin van het "krachtens het absurde" dat tot het geloof behoort. Zoals blijkt uit het 
betoogg van Fear and Trembling zijn het allergewoonste, minst opmerkelijke gedrag enerzijds 
enn de geleefde werkelijkheid van het geloof (cf. de 'ridder van het geloof) anderzijds, vaak 
niett van elkaar te onderscheiden. Ik neem dan ook de vrijheid om bij mijn interpretatie van 
hett citaat de beslissing (zo die al mogelijk zou zijn) tussen beide werkelijkheden en modali-
teitenn van handelen in het midden te laten. 
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constituerendee aanraking door deze alteriteit. Bij Messiaen is er daaren-
tegenn tegelijkertijd sprake van het reeds gepasseerd-zijn van de grens en 
hett nog staan voor de grens. Van inwijding (besnijdenis, doop) en van 
bevestigingg van vervreemding. Of, in meer algemene theologische ter-
men:: van het verkeren in het geloof (orthodoxie) en er buiten (heterodo-
xie). . 

EblouissementEblouissement toont hier twee gezichten. Het markeert enerzijds onze 
ontmoetingg met (en ons verwijlen bij) het goddelijke in het eeuwige le-
ven;; anderzijds markeert het onze verwijdering van (en breuk met) het 
goddelijke,, in de duizeling van onze zondigheid. Zoals eerder opgemerkt 
verwijstt de term etymologisch niet alleen naar overweldiging en verblin-
ding,, maar ook naar zwakte, tekort, vertroebeling, en bovendien naar 
misleidingmisleiding en vergissing*1 Deze dubbele structuur van eblouissement brengt 
eenn subtiele aporetiek aan het licht in de figuur van de doorbraak (percéè). 
Dezee is niet, als zodanig, zuiver denkbaar, maar is altijd reeds in-
geschrevenn in de sluiting {cloture) van het kader (i.e. het 'gevallen' subject 
mett zijn lichamelijke zintuigen). Opening en sluiting - verblinding in beide 
betekenissenn - worden in een en dezelfde beweging gegeven. Een zuive-
re,, sluitende bepaling (i.e. lokalisatie, definitie) van de grens tussen door-
braakk en idolatrie is noch op voorhand, noch op het moment zelf noch 
inn een interpretatie achteraf, mogelijk. Messiaens notie van een "door-
braak""  laat zich niet anders denken dan binnen de aporetische logica van 
dee herhaling, binnen de double bind van lichamelijke geestelijkheid of 
geestelijkee lichamelijkheid, die reeds de doorbraak heeft voltrokken die zij 
opp het punt staat te volbrengen. Het horen van de "eeuwige muziek van 
kleuren""  aan gene zijde is, zoals gezien, een herhaling van het horen van 
dee muziek die klinkt aan deze zijde. De herhaling, begrepen binnen de 
logicaa van de iterabiliteit, maakt het venster (de figuur of Gestalt) moge-
lij kk dat uitzicht geeft op het gans andere, maar maakt tezelfder tijd ook 

877 De relatie tussen duizeling en zondigheid reeds uitgewerkt door Kierkegaard. Cf. 
Scholtens,, 'Kijk, hier barst de taal...,' 53. Overigens noemt Marion het flauwvallen als een 
vann de vormen van weerstand of (wils-)zwakte van de zijde van het subject bij confrontatie 
mett het verzadigd fenomeen volgens de kwaliteit, zijnde het idool. Cf. ibid., Etant donné, 
432.. Voor de dubbelzinnige etymologie van de term eblouissementverwijs ik naar hoofdstuk 
I-2.3.C. . 
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dee ontkenning mogelijk van de "doorbraak naar gene zijde." De positie 
vann Messiaens muziek is wat dit betreft vergelijkbaar met de ornamenten 
(parergd)(parergd) die een schilderij - de onthulling van het zichtbare - traditioneel 
omlijsten.. Zoals Derrida in zijn befaamde analyse van de lijst en haar 
versieringenn laat zien, gaat het bij het ornament - of arabesk: een pejora-
tieff  dat de kantiaanse verachting voor (geïmproviseerde en/of teksdoze) 
muziekk bij uitstek samenvat - niet om loutere dienstbaarheid aan de ont-
hulling,, maar om een constituerende ingreep in die onthulling, een conta-
minatie,, die dit spektakel zowel mogelijk maakt als demarkeert, ontei-
gent,, uitlevert aan de idolatrie van het andere, het heterodoxe en onzui-
veree (zoals, bij Kant, alles wat niet tot de zuivere esthetische ervaring be-
hoort).888 Messiaens muziek is noch de dienstige kadrering van een zuivere 
"doorbraak,""  noch een louter idolische versperring van een religieuze 
doorgang,, maar wijst erop dat deze "twee schijnbaar contradictoire ges-
tes,, systematisch onafscheidelijk, de gestes zelf zijn van datgene wat zich 
hierr deconstrueert."89 

888 Kant, Kritik der Urteihkrafi, 70. Jacques Derrida, La vérité enpeinture (Paris: Flammarion, 
1978),, 111. 
899 Derrida, 1M vérité en peinture, 85. Cursief in origineel. 
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