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Conclusie e 

Dee opzet van deze studie is geweest om te demonstreren dat Messiaens 
paradoxalee notie van een "doorbraak naar gene zijde" in zijn muziek de 
wegg vrijmaakt voor een geheel nieuwe interpretatie van de christelijkheid 
vann zijn muziek. Deze wordt niet, zoals bij de bestaande theologische of 
musicologischee interpretaties, georiënteerd door een keuze tussen een 
vermeendee religieuze 'inhoud' en een vermeende muzikale 'structuur,' 
maarr neemt de paradoxaliteit van Messiaens notie als een indicatie voor 
eenn meer complexe verhouding tussen christelijkheid en (Messiaens) 
muziek. . 

Dee notie van een "doorbraak" in muziek vraagt, zo heb ik betoogd, 
omm het samendenken van openbaring en constructie, van singulariteit en 
repetitie,, van "doorbraak" en afgescheidenheid. Zij vraagt om een inter-
disciplinairee reflectie over de onderscheidende noties van de theologie 
enn de musicologie. Messiaens muziek kan niet, zoals een aantal bespro-
kenn auteurs voorstellen, worden beschreven als een orthodoxe represen-
tatiee van het katholieke geloof in het medium van de muziek. Zij is veel-
eerr een musicosacraal of sacromuzikaal 'evenement,' dat als zodanig, 
zonderr formeel te stabiliseren onderscheid, een religieus en irreligieus 
muzikaal,, of niet-zo-muzikaal, fenomeen is. Het 'schandaal' {skandalori) 
vann deze verstrengeling van het sacrale en het kunstmatige (heidense, 
'demonische,'' theatrale, etc.) brengt Messiaens muziek dichter bij de 
aporetiekk van de muzikale ervaring zoals beschreven door Augustinus, 
dann bij het representatieve funktionalisme van Thomas van Aquino, met 
wiee Messiaen vaak, op eigen aangeven, wordt geassocieerd. 

Messiaenss positie ten opzichte van het geloof is er dan ook niet een-
voudigg één van ofwel een 'binnen' (orthodoxie, doorbraak) ofwel een 
'buiten'' (heterodoxie, idolatrie), maar is er één die verkeert tussen ortho-
doxiee en heterodoxie. De mogelijkheid van doorbraak (die ik steeds heb 
trachtenn te bewaren) en de mogelijkheid van idolatrie (waar ik mij, in te-
genstellingg tot de theologische receptie van Messiaen steeds rekenschap 
vann heb willen geven), zijn niet van elkaar los te denken. Geen 'wonder-
baarlijke'' doorbraak zonder de mogelijkheid van 'demonische' verdubbe-
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lingen.. Geen musica sacra zonder het gevaar van een idolatrische muziek-
religiee - ook al gaat het bij Messiaen niet om een Kunstreligion in histori-
sche,, negentiende-eeuwse zin. Zelfs indien muziek vanwege haar 'on-
middellijkheid'' het dichtst bij religie zou staan van alle kunsten, en daar-
doorr een geprivilegieerde toegang zou vormen tot het mysterie, vormt 
zijj  onvermijdelijk dubbelgangers van deze toegang. Muziek is, zoals 
Augustinuss reeds aangaf, 'onmisbaar maar gevaarlijk,' en Messiaen geeft 
onss opnieuw, ondanks (en in zekere zin juist door) zijn insistentie op or-
thodoxie,, te denken over deze aporetiek van de religieuze muziek. 

Dee paradoxale en theologisch riskante figuur van een "doorbraak naar 
genee zijde" in muziek is geen uitzonderlijke suggestie van een al te vaste 
enn opgetogen gelovige, maar een figuur die wijst op de de-limitaties (of 
de-marcaties)) van de grenzen tussen religie en muziek (i.e. openbaring 
enn constructie, singulariteit en repetitie, etc). Messiaens werk geeft te 
denkenn over de historische en theologisch-esthetische constructies, de 
re-- en deconstructies, van de religieuze, christelijke muziek en haar legiti-
meringen.. Het gezochte antwoord op de vraag naar het specifiek christe-
lijk ee in Messiaens muziek kan dan ook niet eenvoudig worden beant-
woordd met een stellende bepaling van dit fenomeen ("deze éblouissement is 
openbaring,, die andere niet*), maar vraagt om een voortdurende reflectie 
overr de theologische en musicologische denkfiguren die voor een derge-
lijk ee bepaling worden ingezet. Alvorens op de disciplinaire consequen-
tiess van dit onderzoek terug te komen, zal ik hieronder eerst in het kort 
hett traject weergeven dat tot de bovenstaande bevindingen heeft geleid. 

Recapitulatie Recapitulatie 

Deell  I ving aan met een inventarisatie van Messiaens religieus-muzikale 
programma.. Daarbij viel op dat Messiaen zich laat voorstaan op een or-
thodox,, onwankelbaar en nadrukkelijk door de hoop getekend geloof, 
datt steeds georiënteerd is geweest op de Openbaringen van Johannes. 
Zijnn liefde voor sprookjes en het surreële heeft hem naar eigen zeggen 
ingeleidd in de werkelijkheid van het katholicisme, maar hij weert zich an-
derzijdss tegen irrationaliteit en subjectiviteit, zoals bijvoorbeeld gevon-
denn in de mystiek. Hij zegt "eenvoudigweg thomist" te zijn, en geeft er 
blijkk van zich in de vorming en uitdrukking van zijn geloof sterk te heb-
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benn laten beïnvloeden door de theologie, met name die van Thomas van 
Aquino,, en later ook Hans Urs von Balthasar. Het is verder gebleken dat 
uitsprakenn over de schaduwzijden van het geloof en het geloofsleven bij 
Messiaenn nauwelijks zijn te vinden. Bij uitzondering sprak hij over de 
moeilijkheidd om "zich steeds weer tot [de heerlijkheid van God] te beke-
ren,""  wat een opmerkelijk ander beeld van zijn geloofsleven geeft dan 
zijnn alsmaar herhaalde kreet dat hij "gelovig geboren" zou zijn. Deze 
(mede)) door Messiaen gesignaleerde moeilijkheid van de bekering heb ik 
inn latere hoofdstukken aangegrepen om de schaduwzijden (i.e. de apore-
tiek)) van zijn theologia gloria nader te analyseren - aldaar aan de hand van 
dee voorgegeven muzikale ervaring van de heerlijkheid van God. 

Hoofdstukk 2 werd georiënteerd door de vraag welke wegen Messiaen 
opp theoretisch niveau zag om de beschreven inhoud van zijn geloof uit 
tee drukken in muziek. Daarbij kwam allereerst de vraag naar voren of 
Messiaenn zich heeft laten inspireren door de romantici, die onder de vlag 
vann een Kunstreligion reeds hebben getracht om muziek en religie met el-
kaarr te verbinden (en zelfs, tot op zekere hoogte, religie te vervangen 
doorr muziek). Messiaen wees het idee van een absolute of "pure" mu-
ziekk - die destijds als voorwaarde gold voor een dergelijke kunstreligie -
vann de hand. Volgens hem is muziek een onlosmakelijk deel van de kos-
mos,, en daardoor altijd verbonden met hetgeen buiten haar ligt. Hij wil-
dee evenwel niet over zijn muziek spreken in termen van programmati-
schee muziek. De verhouding tussen muziek en religie kan er volgens 
hemm nooit een zijn van vorm en inhoud, omdat het object van de religie 
zichh niet laat reduceren tot een inhoudelijk 'programma.' De conclusie is 
echterr niet dat volgens Messiaen een religieuze muziek onmogelijk is. 
Hijj  wijst op het onderschatte belang van schoonheid, en verkiest, blij -
kenss zijn uidatingen, met name drie wegen om het schijnbaar onmogelij-
kee gedaan te krijgen. Ten eerste het negatieve karakter van de kunst, die 
alss deel van de schepping boven zich uit zou wijzen naar haar Schepper; 
tenn tweede het wonderbaarlijke, dat een analogische uitdrukking zou zijn 
vann het hemelse; en ten slotte een synesthetische "verblinding" die de 
luisteraarr onmiddellijk zou vervoeren naar "gene zijde." Deze laatste, 
verregaandee mogelijkheid plaatst Messiaen boven alle andere, en vormt 
wellichtt het meest opmerkelijke onderdeel van zijn muziektheologische 
denken.. Hij wijst overigens niet alleen op de mogelijkheid, maar refe-
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reertt bovendien aan vijf passages uit zijn muzikale oeuvre waar de "ver-
blinding""  zou kunnen worden ervaren. 

Dezee passages heb ik in hoofdstuk 3 nader geanalyseerd. Met enige 
methodologischee reserve heb ik mij bij deze preliminaire analyses be-
diendd van de muziekanalytische methoden die in de literatuur over Mes-
siaenn gangbaar zijn. Ze richtten zich op een analyse van de noten en 
hieldenn zich, zoals het de muziekwetenschap betaamt, verre van een in-
houdelijkk engagement met Messiaens (muzikaal-)religieuze ideeën. Deze 
houdingg leidde tot het inzicht in de mogelijke herleidbaarheid van Mes-
siaenss getuigenis tot de categorieën, regels en wetten van kunst. Mes-
siaenn zou volgens deze analyses in religieuze termen spreken over wat in 
feitee een esthetische ervaring is, of althans een ervaring die herleidbaar is 
tott de compositorisch-technische kwaliteiten en effecten van zijn werk. 
Voorr deze reductie wordt echter wel een prijs betaald: het sluit het religi-
euzee en theologische perspectief op Messiaens werk volledig af, en laat 
daarmeee niet alleen de kans liggen om inzicht te krijgen in de unieke mo-
gelijkheidd waarvan hij getuigt, maar dreigt bovendien, ook in historische 
zin,, alle religieuze muziek qua religieuze muziek aan het denken te ont-
trekkenn of hooguit oneigenlijk denkbaar te maken. Omdat deze reductie 
hett conflict tussen religie en kunst dus slechts intensiveert, in plaats van 
tee verhelderen op welke wijze zij zich hier tot elkaar verhouden (laat 
staann te verhelderen hoe het denkbaar is dat er, zoals Messiaen beweert, 
nochnoch sacrale muziek bestaat noch profane muziek), heb ik in Deel II een 
onderzoekk geëntameerd naar de strategieën waarmee het conflict tussen 
religiee en muziek kan worden opgelost. 

Deell  II begon, in hoofdstuk 4, met een schematische confrontatie van 
dee twee grootheden die Messiaens getuigenis zo problematisch maken: 
religieuzee "doorbraak" en (artistieke, door mensenhanden gemaakte) 
constructie.. De analyse van de verschillende posities heeft laten zien dat 
dee ogenschijnlijke oppositie tussen constructie en "doorbraak" niet zo li-
neairr is als zij op het eerste oog lijkt . De analyse heeft ondermeer ge-
toondd dat een seculiere conceptie van muziek stuit op de eindigheid van 
hett luisterend subject, dat tot op zekere hoogte terug leidt naar theologi-
schee voorstellingen. Anderzijds heeft zij getoond dat een religieuze con-
ceptiee van muziek op haar beurt stuit op een profanatie van het reli-
gieuzee mysterie in de idolatrie. De grenzen tussen beide 'werkelijkheden' 
zijnn minder eenduidig en scherp dan zij op het eerste gezicht lijken. De 
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intiemee verbinding tussen muziek en religie waarvan Messiaen getuigt, 
leekk niet zonder meer te kunnen worden gedacht als de verbinding van 
eenn seculiere kunstvorm met een religieuze ervaring, en evenmin als ob-
jectt voor een /aw/Z/discipline van twee autonome disciplines, musicologie 
enn theologie (als onderscheiden van een /«/mdiscipline). Het zoeken is 
daarom,, zo concludeerde ik daar, naar argumenten die de door Messiaen 
gesuggereerdee relatie denkbaar maken, zonder terug te vallen op een 
louterr formeel en exterieur onderscheid tussen beide. Het analytische ge-
zichtspuntt van de musicologie stond centraal in hoofdstuk 3; de overige 
vierr hoofdstukken van Deel II stonden in het teken van de verschillende 
theologischee benaderingen (of legitimeringen) van muziek. Met de eer-
derr gesignaleerde moeilijkheid van de bekering in het achterhoofd heb ik 
mijj  allereerst gericht op de muziektheologie van Augustinus. 

Aann het begin van hoofdstuk 5 heb ik de passage uit Augustinus' Con-
fessionesfessiones in herinnering geroepen waarin hij het dilemma schetst van (het 
luisterenn naar) muziek. Dit kon worden samengevat met de woorden 
vann Henri Chadwick dat muziek onmisbaar is, maar gevaarlijk. Muziek 
kann de ziel bewegen tot grote devotie, maar toont zich anderzijds, en 
zoalss ik heb trachten te laten zien tegelijk, een sluwe ver- en misleidster. 
Mett de vraag wat Augustinus hierbij onder muziek verstaat, heb ik mij 
vervolgenss tot De musica gewend. Daarbij kwam een verschuiving naar 
vorenn van het beeld van muziek, dat in het eerste boek nog door de neo-
platoonsee notie van het getal wordt geregeerd - en door Augustinus in 
verbandd wordt gebracht met een soort doorbraak naar gene zijde - naar 
eenn meer specifiek christelijk beeld van muziek. Muziek verliest in dit 
christelijkee beeld grotendeels haar vermogen om het intellect, op neo-
platoonsee wijze (langs de treden van de numerus), naar hoger inzicht te 
leiden.. Augustinus' beschrijving richt zich nu meer op de analogische 
verhoudingenn tussen muziek en haar hemelse archetype, waarbij zij op 
christelijkee wijze als schepping wordt gedacht. De rationaliserende ver-
houdingg van de analogie wordt evenwel geconfronteerd met een andere, 
enn minder beheersbare verhouding met het religieuze, zijnde het licha-
melijk-passionele.. Muziek verhit de ziel, en het is deze opwarming waar 
hett in het laatste boek van De musica, en, volgens Lyotard, ook in de 
Confessiones,Confessiones, voor een belangrijk deel om draait. De tekst van dit laatste 
werkk kenmerkt zich volgens Lyotard door een muzikale structuur, en het 
verraadt,, zoals ik nauwkeuriger laat zien in hoofdstuk 8, een zekere ver-
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strengelingg van het muzikale en het christelijke op een niveau waar geen 
zingevingg of analogische constructie - zoals Henri Davenson voorstelt -
eenn 'correctief kan bieden. Muziek is met andere woorden intiem met 
hett christendom verbonden, en wellicht intiemer dan, gezien de sluipen-
dee idolatrie, theologisch wenselijk zou zijn. 

Hett inzicht in deze schaduwzijde van de verhouding tussen muziek en 
christelijkee religie heb ik vervolgens in hoofdstuk 6 geconfronteerd met 
dee muziektheologie van Hans Urs von Balthasar, wiens werk een belang-
rijkee referentie vormt voor (de receptie van) Messiaen. Balthasar heeft 
getrachtt zich te weren tegen de irrationele trekken van Schopenhauers 
romantischee muziekmetafysica, door nadruk te leggen op de muzikale 
Gestalt.Gestalt. Hij ziet in de melodie, als muzikale Gestalt bij uitstek, een analo-
giee met het goddelijke mysterie. Beide zouden tot het subject onmiddel-
lij kk nabij zijn, en tegelijk veraf; beide raken het subject diep maar blijven 
voorr het begrip ongrijpbaar. Het instrument van de analogie lijk t hier 
andermaall  een uitkomst te bieden voor de theologische legitimering van 
muziek.. De keerzijde van deze strategie is evenwel dat Balthasar de mu-
zikaliteitt van muziek, met name wat betreft haar kenmerkende semanti-
schee instabiliteit, prijsgeeft teneinde muziek tot de orthodoxie te verhef-
fen.. Muziek wordt door hem, in overeenstemming met een lange esthe-
tischee traditie, ondergeschikt gemaakt aan een ander medium, in dit ge-
vall  het woord (en in laatste instantie uiteraard het Woord). Slechts door 
dee analogie tussen muziek en mysterie te onderwerpen aan de doctrine 
vann een incarnatie van de "zin" slaagt hij erin de louter formele analogie 
binnenn het christelijke te halen. De exterieure bepaling van het muzikaal-
christelijkee slaagt er echter niet in om de formele leegte van het 'nabij en 
veraf,'' van de ondedigde muzikale gestalte, los te rukken uit de concurre-
rendee analogie met het lege teken van de absolute muziek, die juist de 
wegg bereidt voor een aanbidding van de kunst. Wat Balthasar met zijn 
analyseanalyse van de muzikale Gestalt heeft getoond is niet alleen het mogelijk 
uitzonderlijkee privilege van muziek ten aanzien van het christelijke, maar 
ook,, en met dezelfde formalisering, het gevaar dat muziek leidt tot een 
kunstreligieuze,, idolatrische aanbidding van zichzelf. De christelijkheid 
vann muziek is, zo moet hieruit worden geconcludeerd, niet los van haar 
idolatriee verkrijgbaar. 

Inn hoofdstuk 7 heb ik gedemonstreerd dat de rationalisering van mu-
ziekk en haar onderschikking aan het woord ook de theologische receptie 
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vann Messiaens muziek heeft bepaald. Dit was met name van belang om 
mijnn alternatieve interpretatie voor te bereiden; de onderstroom van de 
'moeilijkheidd van de bekering' richt zich immers tegen de rationaliseren-
dee hermeneutiek van Messiaens muziek, die het religieuze ervan eerder 
verduistertt dan verheldert. De twee auteurs die ik in dit hoofdstuk heb 
besprokenn zijn bij uitstek exponenten van deze hermeneutiek - een me-
thodee die overigens de muziektheologie in grote lijnen domineert. Zoals 
ikk heb laten zien, treden zowel Michel als Ide het werk van Messiaen 
tegemoett met de kennelijke intentie er de katholieke universaliteit, reso-
nantiess en betekenis van aan het licht te brengen. De strategie van deze 
auteurss is allereerst om in Messiaens muziek de figuur van de verzoening 
tee lezen, die op verschillende niveaus de (al dan niet door Messiaen aan-
gevoerde)) thematiek en muzikale structuur verbindt tot een soort har-
monischee symfonie van historische, geografische en muzikale verschei-
denheden.. De conclusie van met name Michel is dat Messiaen zich 
naadlooss voegt in een traditie van Latijns-katholiek universalisme dat 
allee tegenstellingen overbrugt. Ik heb deze stelling eenvoudig bestreden 
doorr te wijzen op allerhande conflicten en momenten van geweld in 
Messiaenss muziek. Vervolgens pogen deze auteurs te laten zien dat Mes-
siaenss muziek een onbetwistbare bijdrage levert aan deze religieuze tra-
ditiee - niet alleen door de symfonie van het vermeend katholieke "et... 
et""  in de praktijk te brengen, maar vooral ook door zich op het terrein 
vann de theologie te begeven. De muziek van Messiaen is, zo stelt Ide in 
navolgingg van Harry Halbreich, theologie in klank. In mijn analyse heb 
ikk getracht te laten zien dat muziek slechts kan "verhandelen" over theo-
logischee onderwerpen wanneer het muzikale in haar wordt onderdrukt. 
Dee besproken theologische analyses van Messiaens muziek zien slechts 
dee symbolische dimensie ervan, niet de muzikale. 

Inn hoofdstuk 8 heb ik, tot slot van Deel II , mijn kritiek op deze theo-
logischee interpretaties trachten aan te scherpen door te wijzen op een 
bepaaldee onmogelijkheid om, zoals Balthasar, Michel, en Ide lijken te 
willen,, met behulp van taal het religieuze gehalte van muziek veilig te 
stellen.. Leent taal zich überhaupt wel voor het precieseren en stabilise-
renn van verwijzingen naar de referent van de theologie (zijnde, in laatste 
enn hoogste instantie, God)? Aan de hand van het denken van Heidegger, 
Derridaa en Lyotard heb ik laten zien dat deze vraag niet eenvoudig be-
vestigendd kan worden beantwoord. De differentiële analyse van het te-
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kenn wijst erop, dat taal, eerder dan de semantische en referentiële zwakte 
vann muziek te compenseren, %elf\& de greep verkeert van een decon-
structievee beweging die iedere garantie van zin en verwijzing ondermijnt. 
Dee verhouding tussen taal en muziek draait bij Heidegger en Derrida 
om:: in plaats van muziek haar ultieme model te bieden, wordt taal nu 
zelff  beschreven in (quasi-) muzikale termen. Hoe kan taal dan nog mu-
ziekk helpen bij het verwijzen naar de referent van de theologie? Moet 
volgenss deze analyse de theologie zich niet veeleer bedienen van mu-
ziek?? Lyotards analyse van de Confessiones lijk t inderdaad in deze richting 
tee wijzen. Hij zoekt in Augustinus' tekst naar sporen die getuigen van 
eenn aanraking door het (of de) absolute, waar de animus onvermijdelijk te 
laatt bij is geweest. Zoals gezien convergeert de buitentijdruimtelijke 
animaanima in structureel opzicht met de singulariteit van wat Lyotard noemt 
dee muzikale "nuance." De introductie van de anima en deze singuliere 
nuancee (of 'toon van het absolute1), opent de weg naar de gezochte alter-
natievee manier om de relatie tussen muziek en religie te denken - anders 
dann in termen van een hermeneutische theologie. In Deel II I heb ik, in 
driee proeven, de mogelijkheden onderzocht die hierdoor worden ge-
opendd voor de interpretatie van Messiaens "doorbraak." 

Hett eerste onderzoek, in hoofdstuk 9, was een studie naar de relatie 
tussenn repetitie en doorbraak: Kan deze relatie ook op een andere ma-
nierr worden gedacht dan als een wederzijds exclusieve relatie? Deze studie 
heeftt zich voornamelijk gericht op de Momenten die ik eerder Vensters' 
hebb genoemd en die in de muzikale context herhaald worden (cf. hoofd-
stukk 3, conclusie). Zoals in hoofdstuk 4 uiteengezet, conflicteert de door 
Messiaenn gesuggereerde "doorbraak" als singulier wonder met de retori-
schee economie van het muzikale werk. In hoofdstuk 9 heb ik de ver-
schillendee gedaanten onderzocht van de figuur van de herhaling, die niet 
alleenn kan worden gezien als eigen aan wat Derrida "techno-weten-
schap""  noemt, maar ook aan de economie van de representatie zoals ge-
thematiseerdd in Lyotards notie animus. Uitgaande van deze notie van 
herhalingg (en van een oppositie tussen singulariteit en repetitie) heb ik 
allereerstt gedemonstreerd dat de analysemethoden die ik hanteerde in 
Deell  I een reductie impliceren van muziek tot de categorieën en repre-
sentatiess van de herhaalbaarheid (werk, techniek, notatie, etc). Vervol-
genss heb ik deze reductie bekritiseerd aan de hand van Marions fenome-
nologiee van het phénomène pauvre: een dergelijk reductie, zo heb ik met 
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hemm beweerd, getuigt van een zeker musicologisch nihilisme. Er moet, 
ookk wat betreft muziek, een meer oorspronkelijke fenomenaliteit denk-
enn beschrijfbaar zijn, een mogelijkheid die muziek in haar singulariteit res-
pecteert.. Voor dit methodologische probleem heb ik mij gewend tot De 
Vries'' analyse van de 'formele indicatie' bij Heidegger. Met dit instru-
mentt zou Heidegger hebben getracht het fenomeen te laten verschijnen 
loss van iedere (fenomenologische) preconceptie, er de 'kern' van aan te 
wijzenn zonder op enigerlei wijze deel te nemen aan het fenomeen zelf. 
Eenn dergelijke scrupule (religw) ten aanzien van het fenomeen heb ik als 
uitgangspuntt genomen om, op een omspelende manier, toegang te krij-
genn tot het singuliere muzikale fenomeen, dat, volgens het denken van 
Lyotard,, structurele verwantschap heeft met het religieuze. Omdat het 
singulieree zich, krachtens de logica van de iterabiliteit, slechts kan aan-
dienenn in (of doorheen) het domein van de herhaalbaarheid, is hiervoor 
hett samendenken vereist van het wonder (doorbraak) met de gedaanten 
vann de repetitie (technologie). Bij Messiaen betekent dit, zo heb ik be-
toogd,, dat de herhalingen van de doorbraak gedacht moeten worden 
binnenn een logica van de verkondiging, waarin het singuliere (het leven 
vann Christus) wordt uitgeleverd aan inscriptie, vermenigvuldiging, disse-
minatie,, etc. Deze noodzakelijk en kenmerkend christelijke verspreiding 
inn tijd en ruimte (globalisering, mondia-latinisering) is, zo heb ik laten 
zien,, tegelijk die van het demonische. De herhaling van de doorbraak, 
vann het singuliere in de notaties, repetities, uitvoeringen, etc. van ~La 
TransfigurationTransfiguration zijn, christelijk gesproken, even noodzakelijk als gevaarlijk 
-- iets dat volgens Augustinus ook gold voor het verschijnsel van de mu-
ziekk zelf. 

Hett tweede onderzoek, in hoofdstuk 10, was een studie naar de mo-
gelijkheidd van verzadiging als doorbraak: Wijst het bijzondere aurale ef-
fectt van Messiaens Momenten op een in religieus opzicht bijzonder eve-
nement?nement? Dit heeft zich gericht op de tweede groep van Momenten: de 
'uitstallingen'' van kleurakkoorden zoals die met name werden gevonden 
inn de beide koralen. In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat het verschijn-
sell  van aurale verzadiging bij Messiaen, dat nauw verwant is aan het 
spectralismee van Jonathan Harvey en anderen, met behulp van Marions 
notiee van het verzadigde fenomeen kan worden geïnterpreteerd als een 
idooll  (en daardoor, tot op zekere hoogte, als een religieus fenomeen). De-
zee interpretatie laat evenwel de vragen open naar de uiterste, en meer 
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specifiekk christelijke mogelijkheid van het muzikale verzadigde fenomeen: 
hett ikoon, en in uiterste instantie, het fenomeen van openbaring. Het 
muzikaall  ikoon zou, uitgaande van Marions beschrijving van het visuele 
ikoon,, de kenmerken moeten dragen van een gestalte. Deze werd eerder 
doorr Balthasar in muziek herkend in de melodie en het ritme. De inter-
pretatiee van Messiaens koralen (waarin de melodie een belangrijke rol 
speelt)) als ikoon, stuitte echter op problemen. Het christelijk muzikaal 
ikoonn verwijst namelijk langs twee wegen naar de esthetische notie van het 
muzikaall  sublieme. Ten eerste is er, zoals ik heb laten zien, bij Messiaen 
niett zozeer sprake van melodie, alswel van de extase of crisis van de me-
lodie;; ten tweede werkt, zoals eerder geconstateerd, de ondediging van 
dee melodie tot een gestalte een omslag in de hand naar een (theologisch 
tee vermijden) esthetische theologie. Het hoogtepunt van christelijke mu-
ziek,, zijnde het muzikaal ikoon, neigt met andere woorden om te slaan 
inn de idolatrie van een kunstreligie. Om dit nader te bestuderen heb ik in 
dee slotparagraaf de notie van heerlijkheid {kabod, gloria), waar het denken 
vann Messiaen, Balthasar en, tot op zekere hoogte, ook Marion om draait, 
geconfronteerdd met het esthetisch sublieme en de notie van absolute 
muziek.. Daaruit kwam naar voren dat het onderscheid tussen het ikoon 
enn de idolatrie van het sublieme, afhankelijk is van een notie van iterabi-
liteit,, die zowel de mogelijkheid opent van diafanie (ikoon) als, en op-
nieuww tegelijk, in dezelfde wending, van demonische sluiting (idolatrie, 
kunstreligie). . 

Hett derde en laatste onderzoek, in hoofdstuk 11, was een studie naar 
dee rol van het luisteren bij de doorbraak: Is het religieuze moment in 
Messiaenss Momenten niet veeleer gelegen in een bijzondere verhouding 
tott muziek, in plaats van in enige kwaliteit van het muzikale evenement 
zelf?? Dit onderzoek werd gemotiveerd door Messiaens beschrijving van 
dee "doorbraak" als een transfiguratie van de zintuiglijkheid. De termen 
diee hij hierbij gebruikt verwijzen naar de topos van het corpus gloriosum, 
naarr de wederopstanding van het lichaam na de dood. Anderzijds wijst 
hijj  echter op de bijzonderheid dat de transfiguratie zich in de ervaring 
vann éblouissement reeds voltrekt, dat wil zeggen: aan de^e zijde van de 
dood.. De beide figuren van een lineaire "doorbraak" en die van een zich 
herhalendee transfiguratie, lijken elkaar uit te sluiten, of althans te vragen 
omm een bemiddeling. Kan deze bemiddeling alleen worden gedacht in 
diachronee termen, binnen een opeenvolging van leven, dood en weder-
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opstanding?? Ik heb mij voor de beantwoording van deze vraag allereerst 
afgevraagdd hoe een transfiguratie van het luisteren moet worden voorge-
steld.. De bijbel geeft hiervoor een aanwijzing door te spreken over een 
besnijdeniss van het oor. Een analyse van de mogelijke betekenis van de-
zee besnijdenis leidde langs verschillende moderne theorieën die een ope-
ningg van het oor voorstellen. Deze bleken bij nadere beschouwing ech-
terr een auditieve pendant te bieden van het povere fenomeen van het 
muzikalee 'werk,' en andermaal een sluitende wending van het subject 
naarr zichzelf in te houden. De tweede notie, die van de geestelijke zin-
tuigen,, wees aanvankelijk in de richting van een onderscheid tussen twee 
soortenn zintuigen, lichamelijke en geestelijke. Bij Bonaventura was ech-
terr sprake van een transfiguratie van de lichamelijke zintuigen, die met de-
zee beweging zouden worden hersteld in hun paradijselijke toestand. De-
zee oplossing leek Messiaens notie van een circulatie van zintuigen te 
weerspiegelen,, maar stuitte anderzijds op de "aporetiek" (Balthasar) van 
dee geestelijke zintuigen. Deze aporetiek leidde mij tot de conclusie dat 
hett de double bind van de geestelijke zintuigen is waar Messiaen met de 
termm "doorbraak" naar verwijst. Het christelijke luisteren is bij hem een 
luisterenn dat reeds aangekomen is op de plaats waar het tegelijk naar door-
breekt;; het staat gelijktijdig binnen en buiten het geloof. 

TheologischeTheologische muziekesthetica 

Inn deze studie heb ik mij op een gebied begeven dat ik met verwijzing 
naarr Balthasars project (en naar de titel van een recent boek van Richard 
Viladesau)) zou kunnen omschrijven als een theologische w«^/éesthetica. 
Zoalss in de inleiding gezegd, is op dit gebied nog weinig werk verricht. 
Weliswaarr is de theologische reflectie over muziek - ook buiten het 
christendomm - rijk en gevarieerd, maar het specifieke momentum van 
(post-)) moderniteit, religie en muziek dat bijvoorbeeld de situatie bij 
Messiaenn kenmerkt, heeft onvoldoende aandacht gekregen. Ik heb met 
dezee studie niet alleen een bijdrage willen leveren aan dit onderzoek, 
maarr ook een richting willen aangeven waarin dit onderzoek zich naar 
mijnn inzicht zou moeten bewegen. Een theologische muziekesthetica 
kann zich, zoals de combinatie van theologie, musicologie en filosofie laat 
zienn waaruit deze noemer is samengesteld, niet beperken tot een rationa-
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liserendee lectuur van de 'inhouden' die door een partituur, in woorden of 
noten,, worden aangereikt, maar zal zich moeten confronteren met de 
muzikaliteitmuzikaliteit (zoals, bijvoorbeeld, semantische en structurele ambiguïteit) 
vann de muziek die zij theologisch beluistert. Deze muzikaliteit dreigt, zo-
alss Augustinus inzag, een orthodoxe theologie steeds te buiten te gaan, 
maarr is tegelijk, naar mijn stellige overtuiging, een voorwaarde voor ie-
derr spreken dat zich theologie wil noemen. Een theologische muziekes-
theticaa zal zich daarom noodzakelijk moeten verhouden tot haar 'demo-
nische'' tegendeel in de gedaante van een esthetische muziektheologie 
(zoals,, bijvoorbeeld, de oude Kunstreligion). 

Voortss kan een theologische muziekesthetica zich niet beperken tot 
eenn analyse van de (profane) muzikale termen waarin het theologische 
zichh muzikaal zou uitdrukken. De wijze waarop dit 'eigenlijk' muzikale 
sindss de achttiende eeuw gedacht is, of het nu gaat om het muzikaal su-
blieme,, of om de droom van een autonome of absolute muziek, verraadt 
een,, naar mijn overtuiging onvermijdelijke, verstrengeling met de concep-
tualiteit,, de verbeelding en zelfs ervaring van de religie. Het denken van 
muziekk in eigenlijke zin is altijd reeds ingeschreven in een theologisch 
idioomm (zoals bijvoorbeeld Nancy heeft laten zien ten aanzien van het 
conceptt van soevereiniteit), en is er daarom krachtens een theologische 
muziekestheticaa aan gehouden om haar theologische affiliatie (of perfor-
mantie)mantie) onder ogen te zien en te doordenken. Alleen op die manier is het 
mogelijkk om de relatie te zien tussen het 'muzikale' en het 'theologische' 
zonderr verstrikt te raken in een politiek van wederzijdse uitsluiting, die 
dee vaak gedeelde vooronderstellingen van de muziekanalyse en die van 
dee theologie slechts aan het oog onttrekt. Messiaens opmerking dat er 
nochh sacrale, noch profane muziek bestaat wordt op deze manier inzich-
telijk.. De taak van een theologische muziekesthetica, of van een muziek-
estheticaa tout court zal daarom zijn, het even verschrikkelijke als fascine-
rendee onderscheid, of gebrek aan onderscheid, te denken tussen het 
goddelijkk gezang van de Engelen en het demonisch gezang van de Sire-
nes. . 
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