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Voorwoord d 

Inn het decennium dat is verstreken sinds de contrabasgitarist Anthony 
Jacksonn mij, door een terloopse opmerking in een interview voor Guitar 
Player,Player, op het spoor zette van Olivier Messiaen en zijn wonderbaarlijke 
orgelmuziek,, lijk t er niets te zijn veranderd. Mijn bewondering voor 
Messiaenss werk is steeds zo groot gebleven als zij was na mijn eerste be-
luisteringg van La nativité du Seigneur, en het mysterie van hun klank is er 
ookk na ampele analyse niet minder op geworden. De resonanties die de 
schokk van de auditieve ervaring van Messiaens muziek bij mij teweeg 
brachtenn zijn er door het onderzoeken van de context van deze muziek 
echterr wel rijker op geworden, en deze studie heeft daar in bijzondere 
matee aan bijgedragen. 

Bijj  de uitvoering van het hier gepresenteerde onderzoek zijn velen mij, 
all  dan niet bewust, behulpzaam geweest. Op het gevaar af een aantal 
namenn te vergeten wil ik op deze plaats mijn dank aan hen uitspreken. 
Inn de eerste plaats uiteraard mijn beide promotores: prof. dr Rokus de 
Groott en prof. dr Hent de Vries. Het parcours van de afgelopen jaren is 
meanderendd geweest, en bij tijd en wijle riskant. De onvoorwaardelijke 
steunn die ik van beiden heb mogen ontvangen heeft mij steeds het ge-
voell  doen behouden dat het idee van dit boek het gevecht waard was. Ik 
benn beiden buitengewoon dankbaar voor de leerschool die zij mij heb-
benn geboden, en voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Een 
studiee als deze zou zonder hun kritische, onvervaarde en interdiscipli-
nairee geest niet mogelijk zijn geweest. 

Daarnaastt dank ik Kiene Brillenburg Wurth, die mij de romantiek heeft 
lerenn kennen; Marcel Cobussen, voor zijn vriendschap en bemoedigende 
aanwezigheidd op het kritieke moment; Henk Borgdorff, voor zijn onder-
zoekstrategischh élan. Edwin Braakhuis en Geert Maessen voor hun 
waardevollee commentaar op het manuscript; Edwin Smolders voor zijn 
prachtigee omslagontwerp; Henk Hage voor zijn toestemming voor het 



gebruikk van Les Bleus de Chartres. Jantien Brülenburg Wurth en Laura 
Jean-Eliee voor hun Franse vertaling van de samenvatting. Anita 
Schiphorstt en, deo volente, René van Maas, voor hun paranimfale trouw 
enn ondersteuning. En vervolgens natuurlijk, in alfabetische volgorde: 
ASCA/Instituutt voor Cultuuranalyse, Bernard Bartelink, Nienke de 
Boerr (Bibliotheek Muziekcentrum van de Omroep), Gerard Broers, 
Kees-Jann Brons, Jorien Castelein, Chris Doude van Troostwijk, Wim 
vann Gerven, Léon Gordeau, Paul Griffiths, Louis Grijp, Liesbeth van 
Harmeien,, Natasja Kardos (Radio Filharmonisch Orkest), Jean-
Rodolphee Kars, Saskia Kersenboom, Eloe Kingma, Eloe Kingma, Eloe 
Kingma,, Leden Collegium Philosophicum, Leden NGE werkgroep Mu-
ziekfilosofie,, Leden Nova Schola Cantorum Amsterdam, Jacques van 
Leeuwen,, Sabine Liechtenstein, Bruno Nagel, Dick Plukker, Burcht 
Pranger,, Henriëtte Ritter, Dick Roozendaal, Erik van Ruysbeek, Albert 
vann der Schoot, Frans Schouten, Jenny Slatman, Staf Leerstoelgroep 
Muziekwetenschap,, Piet van der Steen, Rudi te Velde, Anton Vernooij, 
Eddiee Vetter, Lien van der Vliet, Jozef Wissink, en, niet in de laatste 
plaats,, mijn ouders, Ronald van Maas en Olga Dippel-Opbroek, mijn 
vriendenn en geliefden: dat ik hen niet teveel hoofdpijn moge hebben be-
zorgd. . 

Amsterdam,Amsterdam, 16 september 2001 

SvM M 


