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DEELL I Messiaens geloof in muziek 

Vragenn naar Messiaens geloof lijk t vragen naar de bekende weg. Er is 
geenn componist van zijn generatie die méér vanzelfsprekend wordt 
geïdentificeerdd met zijn religieuze overtuiging dan Olivier Messiaen. Op 
hett eerste gezicht is daar ook alle reden voor. Want spreken de titels van 
zijnn werken niet voor zich, en zijn de motti en toelichtingen bij zijn 
partiturenn niet voldoende expliciet? Kan niet eenvoudig worden beaamd 
datt het hier gaat om een man van het geloof? En was het niet Messiaen 
diee zijn geloof in muziek uitdrukte? Niets lijk t méér evident, maar niets 
iss helaas ook minder bestudeerd dan deze relatie. In het koor van 
Messiaen-commentarenn heerst consensus, maar voorzichtigheid is gebo-
den.. Want wat is gezegd met de vaststelling dat Messiaen een katholieke, 
off  katholiek geïnspireerde, muziek heeft geschreven? Wat is eigenlijk de 
preciesee aard, en wat is de inhoud geweest, van dit schijnbaar zo 
orthodoxee geloof? Hoe heeft hij deze religieuze 'inhoud' gedacht over te 
kunnenn brengen in een muzikale 'vorm'? Hoe heeft hij een muziek voor 
mogelijkk gehouden die werkelijk een religieuze muziek is - een muziek die 
zichh leent voor de uitdrukking van het absolute? 

Teneindee een beter zicht te krijgen op de verhouding tussen religie en 
muziekk bij Messiaen, zal ik in dit eerste Deel in kaart brengen wat 
Messiaenn voor ogen stond, hoe hij zijn intenties heeft willen realiseren, 
enn wat de aard is van de resulterende muziek. Deze inventarisatie 
vertrektt bij de vraag naar Messiaens muzikaal-religieuze intenties. Heeft 
hijj  iets met zijn muziek willen uitdrukken? Een korte inventarisatie zal 
lerenn dat dit inderdaad het geval is, en dat hij zijn intenties heeft 
geformuleerdd in een religieus programma. Dit programma zal ik aan de 
handd van citaten uiteenzetten en toelichten (hoofdstuk 1-1). Vervolgens 
zoekk ik antwoord op de vraag welke theoretische mogelijkheden 
Messiaenn zag om zijn religieuze programma uit te voeren in muziek. 
Daarbijj  komt allereerst de vraag aan de orde of muziek in zijn ogen 
überhauptt tot uitdrukking in staat is, en, in het bijzonder, of het volgens 
hemm mogelijk is dat muziek het goddelijke uitdrukt. Hoewel Messiaen 



Deell l 

hieroverr zijn twijfels had, zal blijken dat hij deze vraag overwegend 
positieff  beantwoordt. Ik analyseer vervolgens drie geprivilegieerde figu-
renn die hem tot dit positieve antwoord brachten, te weten: absentie, ana-
logiee en presentie (hoofdstuk 1-2). Bij de laatste figuur, presentie, blijkt 
hett Messiaen niet slechts te gaan om muzikale vormen van religieuze re-
presentatie,, maar om een actuele muzikaal-religieuze "doorbraak" naar 
dee hemelen. In hoofdstuk 1-3 bestudeer ik de methoden en technieken 
diee Messiaen heeft gebruikt in zijn poging om deze presentie in zijn mu-
ziekk te evoceren. Hierbij staan vijf muzikale voorbeelden centraal die hij 
geeftt uit eigen werk, en waarin volgens hem sprake zou zijn van een der-
gelijkee "doorbraak naar gene zijde." 

2 2 


