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Hoofdstukk 1 Messiaens programma 

1.11 Intenties 

Heeftt Messiaen iets heeft willen zeggen met zijn muziek, en zo ja, wat 

heeftt hij er dan mee willen zeggen? Deze vraag, die voor de bepaling van 

dee religieuze ' inhoud' van zijn werk, en voor het succes van een 

religieus-muzikalee 'communicatie' zo bepalend lijkt , veronderstelt aller-

eerstt een luisteraar voor wie dit zeggen betekenisvol is. Messiaen zegt 

evenwell  te componeren voor het plezier van het innerlijk horen van 

muziekk - dat wil zeggen, voor niemand anders dan zichzelf, en geheel 

voorr zijn eigen plezier: 

Eenn van mijn leerlingen vroeg mij eens voor wie ik muziek componeer. Dat 
soortt vragen stel je niet. Je zou even goed kunnen vragen: Waarom woont u 
inn een stad? Waarom verkiest u de bergen boven de stad, of de zee boven de 
bergen?? Waarom bent u getrouwd? Waarom bent u het niet? Waarom heeft u 
vijanden?? Waarom bent u liever levend dan dood? etc. Ik heb getracht mijn 
leerlingg antwoord te geven door achtereenvolgende uitsluitingen: ik com-
poneerr niet voor het grote publiek - ik componeer evenmin voor enkele inge-
wijden.. Dus - zei de leerling - u componeert voor een enkele luisteraar: uzelf? 
Datt bracht mij zeer in verlegenheid. Ik componeer voor het plezier van het 
innerlijkk horen op het moment van componeren zelf.1 

Hoewell  Messiaen zich met dit vreugdevolle componeren weinig lijk t aan 

tee trekken van andere luisteraars dan hemzelf, en in het geheel er niet op 

uitt lijk t anderen iets te willen zeggen, geeft Messiaen op andere plaatsen 

nadrukkelijkk aan dat hij componeert om iets uit te drukken, en wel iets 

heell  specifieks: 

11 Olivier Messiaen, Traite de rythme, de couleur, et d*ornithologie (Paris: Leduc, 1994 - [...]), I, 51. 
NOTAA BENE: Behoudens bijbelcitaten zijn alle vertalingen in deze studie van mijn hand, 
tenzijj  anders aangegeven. 



Deell  I 

Persoonlijkk componeer ik om iets te verdedigen, om iets uit te drukken, om 
ietss een plek te geven. [...] Het eerste idee dat ik heb willen uitdrukken, het 
meestt belangrijke omdat het boven alles gesteld is, is het bestaan van de 
waarhedenn van het katholieke geloof. Ik heb het geluk katholiek te zijn; ik ben 
gelovigg geboren en het blijkt dat heilige teksten mij sinds mijn kindertijd 
getroffenn hebben. Een aantal van mijn werken zijn derhalve bestemd voor de 
belichtingg van de theologische waarheden van het katholieke geloof. Dat is 
hett belangrijkste aspect van mijn werk, het meest nobele, zonder twijfel het 
meestt nuttige, het meest waardevolle of geldige, wellicht het enige waarvan ik 
geenn spijt zal hebben in het uur van mijn dood.2 

Hett lijk t Messiaen dus te zijn gegaan om het "belichten van de 

theologischee waarheden van het katholieke geloof." Het is een intentie 

diee ge2ien de merendeels religieuze titels en motto's van zijn partituren 

niett verbaast. Tot Messiaens vroegste intentieverklaringen behoort het 

manifestt van een groep van vier musici die zich onder de naam IM jeune 

FranceFrance verzetten tegen de in hun ogen al te frivole (music-hall, Cocteau's 

LeLe coq et Farlequin), of revolutionaire (Schönberg c.s.), muzikale tijdgeest. 

Hett manifest zet een meer politieke toon, maar laat toch duidelijk het 

religieuzee engagement van de groep zien. De tekst van het manifest, 

doorr Messiaen mede-ondertekend en uitgedeeld bij het eerste concert 

vann de groep in 1936, luidt als volgt: 

Nuu de levensomstandigheden steeds harder, mechanischer en onpersoonlijker 
worden,, dient de muziek zonder aarzelen haar spirituele kracht en edelmoe-
digheidd te geven aan hen die van haar houden. 

22 Claude Samuel, Permanences d'Olivier Messiaen: Dialogues et commentaires (Arles: Actes Sud, 
1999),, 24. In Conférence de Kyoto (Paris: Leduc, 1988) spreekt Messiaen niet over het 
belichtenn van het geloof, maar over de meditatie over haar mysteriën: "Een groot deel van 
mijnn werk is gewijd aan meditatie over de mysteriën van het christelijke en katholieke 
Geloof'' {in Conférence de Kyoto, 12). Op die plaats geeft hij ook een catalogus van in zijn 
werkk belichte 'theologische waarheden' (zie hieronder). Messiaen gebruikt ook in Conférence 
dede Notre-Dame (Paris: Leduc: 1978), 7 de term meditation. Daar betekent het eenvoudig 
'beschouwing.'' In beide gevallen lijk t het te gaan om het van verschillende kanten belichten 
vann een onderwerp, niet om het onthechten van de geest als spirituele oefening. Op het in 
hett citaat in de hoofdtekst genoemde element van verdediging en plaats-geven kom ik 
overigenss later nog terug. 
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Hoofdstukk 1 

LaLa jeune Frame herneemt, als vriendschappelijke groepering van de vier jonge 
Fransee componisten Yves Baudrier, Daniel Lesur, André Jolivet en Olivier 
Messiaen,, de titel die Berlioz vroeger beroemd maakte en stelt zich de 
verspreidingg ten doel van jonge werken die even ver verwijderd zijn van acade-
mischee als van revolutionaire clichés. De richtingen van de groepsleden lopen 
uiteen;; zij ontmoeten elkaar om een levende muziek te stimuleren en te pro-
pageren,, in eenzelfde geest van oprechtheid, edelmoedigheid en artistiek be-
wustzijn.3 3 

Messiaenn zegt later het nooit geheel eens te zijn geweest met dit 

manifestt en dat zijn associatie met de groep tamelijk vrijblijvend was.4 

Gewichtigerr worden Messiaens uitlatingen rond de tijd van zijn traktaat 

TechniqueTechnique de mon langage musical (1944), waarin de toen vijfendertigjarige 

componist,, zich kennelijk onbegrepen voelend, de taal en techniek van 

zijnn muziek uitlegt. In het eerste hoofdstuk geeft hij een indicatie van 

watt hem als componist concreet voor ogen stond: 

Ikk zoek een kleurrijke muziek, die de auditieve zin wellustig-verfijnde genoe-
genss verschaft. Tegelijkertijd moet deze muziek nobele gevoelens kunnen uit-
drukkenn (en in het bijzonder de meest nobele van alle: religieuze, door de 
theologiee en de waarheden van ons katholieke geloof verheven, gevoelens).5 

33 Claude Samuel, Panorama de tart musical contemporain (Paris: Gallimard, 1962), 300-01. Cf. 
Paull  Griffiths, Olivier Messiaen and the Music of Time (London - Boston: Faber and Faber, 
1985),, 72. 
44 Messiaen: "[I] k was het niet volkomen met dit manifest eens. Met het ontstaan van deze 
groeperingg zit het als volgt: Baudrier had mij opgezocht nadat hij mijn Offrandres oubliées 
hadd gehoord, en mij gezegd: Laten we een vereniging oprichten. Ik heb hem toen gezegd: 
Eenn vereniging is als een parlement: er moeten een rechtervleugel zijn en linkervleugel. De 
rechterr zal worden bezet door Lesur, die zeer klassiek is, en de linker door Jolivet, die 
destijdss een enorme vechtersbaas was, een extreme avantgardist, veel erger dan daarna. En 
zoo hebben we ons toen verenigd: Baudrier was de grondlegger, we hadden een linker- en 
eenn rechtervleugel, en ik vormde het centrum. De hele zaak heeft maar twee of drie jaar 
geduurd.. Toen de oorlog uitbrak werden we van elkaar gescheiden. Een ieder heeft op zijn 
manierr carrière gemaakt; er was in het geheel geen gemeenschappelijke esthetiek, noch 
enigee esmetische beweging naar voren of naar achteren." Messiaen, in RöBler, Beitrage %ur 
geistigengeistigen Welt Olivier Olivier Messiaens (Duisburg: Gilles und Francke, 1984), 113-14. 
55 Olivier Messiaen, Technique de mon langage musical (Paris: Leduc, 1944), 5. 
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Deell  I 

Di tt korte programma vindt elders in hetzelfde traktaat een meer 

politdek-theologische,, in het bijzonder messianistische, uitdrukking. Van 

belangg is vooral zijn opmerking over een muziek die "alles tot onder-

werpp neemt zonder God uit het oog te verliezen." De poging daartoe is 

typerendd voor Messiaen: 

Hoewell  ik een redelijk groot aantal religieuze werken heb geschreven -
mystiek,, christelijk, en katholiek religieus - zal ik deze voorkeur voor het 
momentt terzijde laten: ik zal het over techniek hebben, niet over gevoel. Ik 
zall  mij, wat dit laatste betreft, beperken tot het citeren van een artikel waarin 
ikk vroeger de sacrale muziek heb verheerlijkt. Na te hebben opgeroepen tot 
'eenn ware, dat wil zeggen spirituele muziek, een muziek die een geloofsact is; 
eenn muziek die alles tot onderwerp neemt zonder God uit het oog te 
verliezen;; met andere woorden een oorspronkelijke muziek, waarvan de taal 
enkelee deuren opent, enkele verre sterren plukt,1 constateerde ik 'dat het gre-
goriaanss zelf niet alles heeft gezegd en nog ruimte laat,' en ik concludeerde dat 
err 'om met grote, duurzame kracht de worsteling uit te drukken van onze 
duisterniss met de Heilige Geest, om op de berg de deuren van onze gevan-
geniss van vlees te openen, om onze eeuw het levenswater te schenken waar zij 
naarr dorst, een groot kunstenaar nodig is, die een even groot ambachtsman is 
alss christen.' Laten we ons de spoedige komst van deze bevrijder wensen, en 
hemm nu reeds twee spreuken opdragen. Eerst die van Reverdy: 'Dat hij met 
zijnn adem de hemel zal opzuigen!' En vervolgens die van Hello: 'Er is geen 
groteree dan hij tot wie God spreekt, en in het moment dat God tot hem 
spreekt.'6 6 

Dee extatische en heterogene taal die Messiaen hier gebruikt maakt later -

wee spreken dan inmiddels 1979 - plaats voor een even poëtische als za-

kelijkee uitdrukking van zijn intenties. Messiaen wil 

[e]enn muziek schrijven die nieuw bloed is, een heel eigen gebaar, een onbe-
kendee geur, een vogel zonder slaap. Een muziek als glas-in-lood, een duizeling 
[tournoiemenï\[tournoiemenï\ van complementaire kleuren. Een muziek die het einde van de 

66 Ibid., 3-4. 
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Hoofdstukk 1 

tijdd uitdrukt, de alomtegenwoordigheid, de herrezenen, de goddelijke en dieo-
logischee mysteriën. Een meologische regenboog.7 

Samenvattendd lijk t het Messiaen, naast een plezier in het innerlijk horen 
vann muziek in het moment van componeren zelf, te gaan om een religi-
eus,, en meer specifiek katholiek-theologisch programma, dat aanvanke-
lij kk zijn vertrek neemt vanuit religieuze gevoelens {sentiments) en wil te-
rugkerenn naar het genot van de zinnen ("wellustig-verfijnde genoegens"), 
maarr later een meer abstracte belichting beoogt van theologische ideeën, 
zonderr evenwel daarbij het zintuiglijke te schuwen (cf. "theologische re-
genboog)? genboog)? 

1.22 Messiaens opvatting van het geloof 

Messiaenss opvatting van het geloof blijf t in zijn intentieverklaringen 
impliciet,, wat ook geldt voor de "theologische waarheden" waar hij naar 
verwijst.. Om een beter beeld te krijgen van het geloof dat hij in zijn 
muziekk heeft willen uitdrukken, moet daarom de vraag worden gesteld 
welkee specifieke vorm van religie hij heeft aangehangen, en welke 
elementenn hieruit hij tot zijn muzikale programma rekende. 

Omm met de eerste, algemene vraag te beginnen: in gesprek met Almut 
RöBlerr heeft Messiaen aangegeven wat voor hem de essentie van religie 
is,, en waarom hij een christelijk geloof aanhangt. Uit deze woorden 
blijktt het universele karakter van Messiaens christelijkheid, en zijn ver-

77 In Brigitte Massin, Olivier Messiaen: Une poétique du merveilleux (Aix-en-Provence: Alinea, 
1989),, 90. 
88 Wat de betekenis van het zinnelijke bij Messiaen betreft het volgende. Messiaen citeert in 
Antoinee Goléa, Rencontres avec Olivier Messiaen (Paris - Genève: Slatkine, 1984), 41-42, een 
uitspraakk van Alexis Carrel die aldus zou luiden: "Een mens die bidt, bidt met zijn ziel, 
maarr ook met zijn geslacht en met zijn hersens." Messiaen voegt daar aan toe: "De 
religieuzee musicus moet dus niet vergeten dat hij een mens is, net zomin als de mens van 
vlees-en-bloedd moet vergeten dat hij een religieus musicus is [...]." Goléa (in ibid., 184-88) 
laatt in een analyse van Messiaens koorwerk Cinq Recbants zien, dat de componist zelfs de 
sexuelesexuele daad niet schuwde als onderwerp van muzikale uitbeelding. In deze periode lijk t 
hett zinnelijke bij Messiaen dus geen met het geloof strijdige, zondige categorie. 
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Deell  I 

mogenn om zijn persoonlijke geloofsovertuiging te relativeren. Di t is een 

aspectt dat kenmerkend is voor Messiaens geloof. Het zal bij de analyse 

vann zijn muziek nog ter sprake komen: 

Wijj  koesteren een grote bewondering voor [de] kosmos, maar wij allen, zelfs 
dee niet-gelovigen, hebben een donker vermoeden, dat er nog iets anders is dat 
buitenn de rijd, de ruimte en het gesternte en alles dat wij kennen is, iets dat 
niett daarvoor of daarna, maar volstrekt daarbuiten is, dat alles houdt en 
onderhoudt,, dat eenieder die niet volledig afgestompt is, voelt - en dat men 
Godd kan noemen. In de grond is religie vooral dat: de betrekking tot de 
buitengewonee geest, die buiten alles is, die gans anders is. In de geschiedenis 
vann onze planeet zijn er grondleggers van religie geweest, religieuze genieën, 
profeten,, eminente volksleiders, zoals Mohammed, Boeddha, en ook Mozes, 
maarr er is nog iets bijzonders, dat nog ongewoner is dan die gans andere 
godheid:: namelijk dat God, hoe verschillend, hoe ver weg, hoe verschrik-
kelijk,, hoe onbeweeglijk, hoe eeuwig en oneindig hij ons ook moge lijken, 
naarr ons toe gekomen is en dat hij heeft geprobeerd zich in onze taal, in onze 
gevoelens,, in onze zienswijzen verstaanbaar te maken. Dat is het mooiste 
aspectt van de godheid: het mysterie van de incarnatie, en daarom ben ik 
christen.. Daarbij denk ik niet aan het onderscheid tussen orthodoxen, protes-
tanten,, katholieken, - christen is degene die begrijpt dat God gekomen is.9 

Di tt geloof zegt Messiaen niet geleidelijk te hebben ontwikkeld of met 

eenn dramatische bekering te hebben ontvangen (zoals bijvoorbeeld 

Pascall  of Claudel, met wie hij zich contrasteert).10 Op verschillende 

plaatsenn herhaalt hij de uitspraak dat hij eenvoudigweg gelovig geboren 

is,, en nimmer aan zijn geloof heeft getwijfeld.11 

9RöRler,, Beitrage, 103. 
100 Samuel, Permanences, 17. 
111 Zie bijvoorbeeld Goléa, Rencontres, 34; Samuel, Permanences, 24; L'AVANT-SCÈNE OPÉRA. 
Horss série no 4: "Saint Francois D'Assise" (Paris: Premières Loges, 1992), 33; Alan 
Benson,, Het geloof in de muziek, TV-documentaire (London Weekend Television, 1986). 
Ookk zijn tweede echtgenote, pianiste Yvonne Loriod, neemt deel aan deze repetitieve 
bevestigingg van Messiaens geloofsvastheid. Loriod, in Peter Hil l (ed.), The Messiaen 
CompanionCompanion (London - Boston: Faber and Faber, 1995), 303: "Messiaen zei altijd, 'Ik ben als 
gelovigee geboren,' en op geen moment in zijn leven heeft hij ook maar een schaduw van 
twijfell  gekend. [...] Het geheel van zijn leven vormde een ononderbroken opeenvolging." 
Ziee wat de genoemde repetitie betreft hoofdstuk III-9. 

8 8 



Hoofdstukk 1 

Naastt deze statische lezing van zijn geloof, kent Messiaen echter ook 

eenn genealogische. Hij legt uit dat zijn geloof gegroeid is uk een affiniteit 

mett sprookjes en fantastische verhalen, een affiniteit die hij in verband 

brengtt met zijn moeder, de dichteres Cécile Sauvage. In verschillende 

biografieënn worden uitspraken van hem geciteerd waarin hij verhaalt 

overr zijn liefde voor bijvoorbeeld Le Dernier Abencérage van Chateau-

briand,, de drama's van Shakespeare (vader Pierre Messiaen vertaalde 

dienss verzameld werk), die hij als kind samen met zijn broer opvoerde 

tussenn de schuifdeuren van het ouderlijk huis, en de sprookjes van An-

dersen,, Perrault en bovenal Madame d'Aulnoy.12 Deze affiniteit met het 

wonderbaarlijkee werd volgens hem echter nog het best gevoed ('a trouvé 

sasa vraiepdture") door vertellingen uit de bijbel, waarin het wonderbaarlij-

kee samenkomt met de Waarheid ('k conté de fées réel des Vérités, avec un 

grandgrand 'V,' de lafoi catholique").n Messiaen beschrijft deze, door het won-

derbaarlijkee bemiddelde overgang tussen literatuur en het christelijke ge-

loof,, als volgt: 

Ikk geloof werkelijk dat ik door sprookjes gelovig ben geworden. Het wonder-
baarlijkee is mijn natuurlijke element, waar ik mij goed bij voel. Ik voel een be-
hoeftee om iets wonderbaarlijks te leven, maar dan wel iets wonderbaarlijks dat 
waarr is! In het algemeen vind je het wonderbaarlijke in mythen, in denk-
beeldigee verhalen, terwijl het wonderbaarlijke dat je in het katholieke geloof 
wordtt geschonken, waar is. Een wonderbaarlijkheid waar je op kunt steunen. 
Zodoendee ben ik, beetje bij beetje, en zonder mij ervan bewust te zijn, gelovig 
geworden.. Je zou kunnen zeggen dat ik ongemerkt van het surreële van 
sprookjess ben overgegaan op het bovennatuurlijke van het geloof.14 

Aann de bijzondere overtuiging dat dit surreële, wegens haar gelijkenis 

mett (en overgang naar) het bovennatuurlijke, als kenmerk moet worden 

opgevatt van gene zijde, gaat de gedachte vooraf dat het aan gene zijde 

anderss moet zijn dan hier - wat overigens niet verklaart waarom gene 

122 Zie bijvoorbeeld Massin, Poétique, 25-27 of Samuel, Permanences, 32. 
133 Goléa, Rencontres, 34. 
144 Massin, Poétique, 27-28. 
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Deell  I 

zijdee dan juist de kwaliteiten van het wonderbaarlijke zou moeten heb-

ben.155 Messiaen: 

Alss alles 'normaal' was in de onzichtbare wereld, waar zou dan het verschil 
zijnn tussen het Oneindige en het eindige, tussen God en de mensen, en wat 
zouu er dan nog te leren zijn in de eeuwigheid? 'Zalig die niet gezien hebben en 
diee hebben geloofd,' staat er in het Evangelie.16 

Dezee opvatting van religie leidt bij Messiaen tot een "poëtica van het 

wonderbaarlijke""  (Massin), waarover in hoofdstuk 1-3 meer. De nadruk 

opp het wonderbaarlijke geeft Messiaens opvatting van het christelijke 

gelooff  het aanzien van een wat eenzijdige tbeologia gloria, iets dat hem 

menigmaall  door critici is verweten.17 Het zijn de vragen die Hans Urs 

vonn Balthasar ooit stelde aan de muziek van Mozart: "Waar blijf t de 

belijdeniss van de zonde? En waar blijf t de angst voor het gericht?"18 Het 

lijk tt alsof Messiaen in het geheel niet spreekt over het lijden en de 

zonde.. Zij n veel geciteerde, en door hem zelf vaak herhaalde uitspraak 

datt hij geen talent heeft voor het lijden (en het bovendien "niet interes-

sant""  vindt),19 overstemt de weinige plaatsen waar hij het er toch over 

heeft.. Wat de werken betreft geeft Harry Halbreich een bescheiden 

lijstjee van composities waarin het lijden wordt gethematiseerd.20 RöfJler 

herinnertt aan de kruisweg die Messiaen persoonlijk is gegaan met het 

componerenn en instrumenteren van zijn monumentale opera St Francois 

155 Zie wat betreft het verband tussen surrealisme en transcendentie bij Messiaen overigens 
hett recentelijk verschenen artikel van Gerrit Steunebrink, "Transparantie en transcenden-
tie:: De muziek van Olivier Messiaen tussen katholicisme en surrealisme," in Tijdschrift voor 
theologie,theologie, jrg 41 (2001), nr 4, 376-401. 
166 Goléa, Rencontres, 47. 
177 Cf. Harry Halbreich, Olivier Messiaen (Paris: Fayard - Fondation Sacem, 1980), 52-54. 
188 Hans Urs von Balthasar, "Bekenntnis zu Mozart, in Die Enhvicklung der musikalischen Idee/ 
BekenntnisBekenntnis %u Mo^art (Einsiedeln - Freiburg: Johannes Verlag, 1998), 63. 
199 Samuel, Permanences, 360. Zie ook ibid., 399-400, 404; RöBler, Beitrage, 54. 
200 Halbreich, Messiaen, 53-54. Het lijstje omvat slechts acht voorbeelden van titels (werken 
enn onderdelen van werken) die naar het lijden en de zonde verwijzen. Uit de periode na 
verschijningg van Halbreichs boek kunnen daar nog aan worden toegevoegd: het negende 
deell  ("Les ténèbres") uit Livre du Saint Sacrtment en met name het zevende tableau ("Les 
Stigmates")) uit St Franpis d*Assise. 
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Hoofdstukk 1 

cfAssise.cfAssise.2121 En Messiaen zelf schetst een enkele maal de moeite die het 

kostt om te geloven, en te blijven geloven - kennelijk uit eigen ervaring. 

Di tt is een uniek moment in de literatuur over Messiaen, dat een zijde 

vann het geloof belicht die in Deel II de rode draad zal vormen van de 

discussie: : 

Denktt u dat het eenvoudig is zich steeds weer tot [de heerlijkheid van God] te 
bekeren?? Ik zal ter verduidelijking van mijn gedachten een voorbeeld geven: 
Toenn de apostel Petrus Christus over het water zag lopen, zei die tegen hem 
zijnn hand toe te steken, opdat ook hij over het water zou kunnen lopen. 
Christuss reikte hem de hand, Petrus keek hem aan, en kon over het water 
lopen,, net als Hij . Plotseling werd hij zich hier van bewust, begon te struike-
lenn en dreigde te verdrinken. Hij had aan Christus getwijfeld, en die zei tegen 
Petrus:: Oh, gij kleingelovige! Zo vergaat het ons allen, iedere dag. We moeten 
steedss opnieuw proberen niet te twijfelen en niet te verdrinken. We moeten 
onzee blik op het hemelse richten en proberen het aardse te vergeten.22 

Zoalss gezegd zijn deze woorden atypisch voor Messiaen; de nadruk 

ligtt op de heerlijkheid van het leven aan gene zijde - een leven dat voor 

onss slechts bereikbaar blijf t doorheen de dood - en de reflecties van dat 

levenn in het aardse. Messiaen prijst dan ook de Openbaringen van 

Johanness aan als "het mooiste en alle andere beheersende" bijbelboek.23 

Zij nn geloof richt zich op het licht, en daarmee op de nieuwtestamen-

tischee gebeurtenissen (en corresponderende liturgische momenten24) 

waarinn dit licht, zowel in zijn letterlijke als in zijn figuurlijke betekenis 

211 Rölïler, Beitrage, 55. Zie Loriods bevestiging van dit verhaal, Hill , Companion, 301. Zij stelt 
verderr dat Messiaen een man was die in zowel zijn persoonlijke als artistieke leven "enorm 
geleden""  heeft (ibid., 294). 
222 RöBler, Beitrage, 55-56. 
233 Ibid., 84. Citaten uit het Evangelie van Johannes en uit de brieven van Paulus blijken 
evenwell  vaker in Messiaens werken voor te komen dan citaten uit Openbaringen. Het 
inhoudelijkee overwicht wordt dus niet geheel weerspiegeld door een numeriek. Zie de 
tabell  van door Messiaen geciteerde bijbelboeken in Massin, Poétique, 146-49. 
244 Zie voor de correspondenties tussen de werken van Messiaen en het liturgisch jaar het 
uitstekendee artikel van Jean-Rodolphe Kars, "L'ceuvre de Messiaen et 1'année liturgique" in 
LaLa Maison-Dieu, 207 (1996/3), 95-129. Ik wil de auteur er voor danken mij op dit artikel te 
hebbenn gewezen. 
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eenn hoofdrol speelt: als het verblindende licht uit de Transfiguratie-

scène,, het innerlijke licht van Pasen, het stralende licht van de Tenhe-

melvarende,, de talrijke lichten van de herrezenen of het kleurrijke licht 

uitt de Openbaringen. De "theologische waarheden" waarover Messiaen 

hierbovenn spreekt, betreffen echter niet alleen deze (cruciale) momen-

ten,, maar ook andere hoofdelementen uit de katholieke geloofsbelijde-

nis:: van het mysterie van de drieëne, alomtegenwoordige God, via de ge-

boortee van Christus en het Paastriduüm,25 tot de uitstorting van de Hei-

ligee Geest en de verwachting van het Hemelse Jeruzalem. Messiaen geeft 

inn Conférence de Kyoto een catalogus van door hem in zijn oeuvre belichte 

theologischee waarheden, met verwijzing naar de betreffende werken. De 

"esprit"esprit de catalogue" (Massin) van deze opsomming is niet alleen kenmer-

kendd voor zijn manier van spreken, maar ook voor zijn componeren: 

Eenn groot deel van mijn werk is gewijd aan meditatie over de mysteriën van 
hett christelijke en katholieke Geloof. De Meditations sur Ie Mystère de la Sainte 
TrinitéTrinité voor orgel (1969) gaan over het belangrijkste en grootste mysterie van 
hett geloof. De Trois petites Liturgies voor vrouwenkoor, piano solo, Ondes 
Martenot,, vibrafoon, celesta, percussie, en strijkorkest (1944), spreken over de 
aanwezigheidd van God: in ons CAntienne de la Conversation intérieure1) - in 
Hemm zelf ("Sequence du Verbe,' 'Cantique Divin*) - in alle dingen ("Psalmodie 
dee 1'Ubiquité de l'amour'). Ook worden verschillende mysteriën van het leven 
vann Christus, Mens-God, opgeroepen. De geboorte van Christus in La 
NativitéNativité du Seigneur voor orgel (1935), in Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus voor 
pianoo solo (1944), zijn Transfiguratie in La Transfiguration de Notre Seigneur Je'sus 
ChristChrist voor zeven instrumentale solisten, koor en zeer groot orkest (1965-
1969),, zijn lijden in TAmen de 1'agonie de Jésus' (derde stuk uit Vision de 
l'Amenl'Amen voor twee piano's (1943)), zijn dood in 'Puissance des ténèbres' uit 
LivreLivre du Saint Sacrementxoot orgel (1984), zijn Wederopstanding in 'Resurrec-
tion'tion' uit de Chants de tem et de cielvoot sopraan en piano (1938), in 'Combat de 
laa mort et de la vie' uit Les Corps glorieux voor orgel (1939), in 'Apparition du 
Christt ressuscité a Marie-Madeleine' uit Livre du Saint Sacrement voor orgel 
(1984),, zijn Hemelvaart in FAscension voor orkest (1933). Twee werken zijn 

255 Onder het Paastriduüm of Triduüm sacrum wordt de driedaagse viering verstaan van de 
heiligee dagen Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag, beginnend op de avond van 
Wittee Donderdag (in het algemeen wordt in de liturgie de voorafgaande avond tot de 
volgendee dag gerekend). 
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speciaall  gewijd aan onze wederopstanding, waar die van Christus het onder-

pandd voor is: het betreft Les Corps glorieux voor orgel (1939), en Et exspecto 

resurrectionemresurrectionem moriuorum voor een orkest van hout- en koperblazers, buisklok-

ken,, gongs en tamtams (1964). En tenslotte een werk dat opgedragen is aan 

dee Heilige Geest: Messe de la Pentecête voor orgel (1950).26 

Hett hier gegeven overzicht laat Messiaen zich van zijn dogmatisch-
correcte,, en enigszins defensieve kant zien.27 Messiaen heeft zich moe-
tenn verdedigen tegen de kritiek als zou hij de dogma's niet kennen. Uit 
zijnn repliek kan worden opgemaakt dat deze kritiek werd gewekt door 
hett krachtige en soms buitenissige karakter van zijn muziek en de ge-
kozenn thema's. Messiaen laat evenwel zien dat het katholieke geloof zich 
baseertt op soms zeer heftige beelden en teksten.28 Zijn opvatting van 
hett geloof laveert tussen beide door: enerzijds getuigt zij van een grote 
affiniteitt met het 'surrealistische' van het geloof, anderzijds getuigt zijn 
gelooff  van een groot verlangen naar rationaliteit. Dit verlangen wordt 
gesymboliseerdd door de naam van Messiaens favoriete theoloog, de 

266 Messiaen, Conférence de Kyoto, 12-13. Cf. Messiaen in zijn lezing bij de uitreiking van de 
PramiumPramium Erasmianum (Amsterdam: Stichting Prsemium Erasmianum, 1971), 27: "Wat 
gelooff  ik? Dat is gauw gezegd en alles wordt er in een keer mee gezegd: ik geloof in God. 
Enn omdat ik in God geloof, geloof ik noodzakelijkerwijs in de Heilige Drieëenheid, en 
derhalvee aan de Heilige Geest (aan wie ik mijn Messe de la Pentecête heb gewijd), en derhalve 
aann de Zoon, aan het vleesgeworden Woord, aan Jezus Christus (aan wie ik een groot deel 
vann mijn composities heb gewijd, van de Nativité voor orgel, geschreven in 1935 en de 
VingtVingt Regards sur FEnfant Je'sus voor piano, geschreven in 1944, via Trois petites Liturgies en 
hett Quatuor pour la fin du Temps, tot ha Transfiguration, voor groot gemengd koor, zeven 
instrumentalee solisten en een zeer groot orkest, gereedgekomen in 1968). [...] Wat hoop 
ik?? Dat heb ik uitgesproken in Les Corps glorieux voor orgel, in Couleurs de la cite celeste voor 
piano,, blaasorkest en slagwerk, en ik heb het opnieuw met kracht bevestigd in Et exspecto 
resurrectionemresurrectionem moriuorum, voor orkest van koper- en houtblazers en metalen slagwerk." 
(vertalingg gewijzigd) Zie voor een gedetailleerd overzicht van de theologische thematiek bij 
Messiaen:: Aloyse Michaely, Die Musik Olivier Messiaens: Untersuchungen %um Gesamtschaffen, 
Hamburgerr Beitrage zur Musikwissenschaft, Sonderband (Hamburg: Karl Dieter Wagner, 
1988). . 
277 Messiaen getuigt op veel plaatsen van een behoefte zich te verweren tegen zijn critici. 
Ziee Conférence de Kyoto, 1, waar hij de belangrijkste conflicten nog eens op een rij zet. 
299 Goléa, Rencontres, 37-39. 
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scholasticuss Thomas van Aquino, wiens hoofdwerk {Summa Tbeologia) hij 

zegtt - in de loop van zijn leven - bijna integraal te hebben gelezen.29 

1.33 Theologie versus mystiek 

Hoewell  Messiaen ongewoon expliciet is over hetgeen hij wü zeggen met 

zijnn muziek (het verlangen naar eenduidigheid lijk t in de loop van zijn 

levenn en werk alleen maar toe te nemen, zie hoofdstuk II-7.2), is hij 

terughoudendd wanneer hem gevraagd wordt of hij een boodschap wil 

overbrengen.. "Misschien," is zijn antwoord, "maar niet bewust."30 Hij 

will  duidelijkheid zonder stichtelijkheid, en daarin ligt ook de sleutel voor 

zijnn formele afwijzing van mystiek. Want, zoals duidelijkheid aan de ene 

kantt wordt bedreigd door stichtelijkheid, wordt zij aan de andere zijde 

bedreigdd door 'mystieke' vaagheid. Daarbij moet worden opgemerkt, dat 

Messiaenss muziek vaak met mystiek wordt geassocieerd (enkele malen 

ookk door hemzelf), zonder dat duidelijk is wat hiermee precies wordt 

bedoeld.. Messiaen lijk t vooral de moerassige definitie van het begrip te 

vrezen,, en het bijbehorende algemene onbegrip. Hij wil zijn onderwer-

penn en zijn geloof graag als objectief presenteren (Kerk, dogma), niet als 

eenn subjectieve beleving (mystiek, innerlijkheid). Over mystiek zegt hij 

dann ook: 

Persoonlijkk wantrouw ik dit woord zeer. Het past in het geheel niet bij mij, en 
ikk zal u zeggen waarom. Zo gauw men over mystiek spreekt, denken mensen 
aann een ziekelijke toestand, aan een neuroticus, die vage gevoelens en extases 
heeft.. Dat bevalt mij niet. Ik ben gelovig en ik hou van de reële gaven van het 
geloof.. Er zijn echte mystici geweest, met echte visioenen en extases, zoals 
bijvoorbeeldd de heilige Johannes van het Kruis, en zelfs in de bijbel kom je dit 
tegen:: Mozes bijvoorbeeld had visioenen. Maar men is het niet uit eigen wil. 
Wanneerr men het is, is men zich er niet van bewust, en heeft men niet het 
rechtt te zeggen dat men het is. En naar mijn mening heeft niemand het recht 

299 Samuel, Permanences, 18. Zie voor een nadere opgave van de door Messiaen gebruikte 
theologischee werken Michaely, Untersuchungen, 31-39. 
300 RöBler, Bei/rage, 98. 
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vann een ander te zeggen dat hij het is, zolang hij niet dood is. Het is een te 

persoonlijkee en te slecht begrepen zaak. Wat men kan zeggen, is dat ik geloof, 

enn dat ik mij dieologisch heb verdiept, en dat ik geprobeerd heb de gegevens 

enn geheimen van het geloof in mijn muziek te verwerken. Andere com-

ponisten,, zoals Johann Sebastian Bach, hebben hetzelfde gedaan. Bach heeft 

tijdenss zijn leven bepaalde inhouden van het geloof behandeld, andere niet; ik 

hebb andere inhouden belicht dan hij, en andere niet.31 

Messiaenss positie ten opzichte van de mystiek kan wellicht als volgt 
wordenn verduidelijkt. Het gaat bij Messiaen niet zozeer om een roman-
tischee gevoeligheid of piëtistische religieuze innerlijkheid zoals die aan 
dee basis lagen van de negentiende-eeuwse Yjitistreligion. Bij hem is veeleer 
sprakee van "extase" en van "symbolisering," zijnde twee andere wegen 
diee Wilson-Dickson noemt als verbinding tussen het muzikale en het 
heilige.322 Het gaat hierbij respectievelijk om transformatie van de natuur-
lijkee persoon (extase) en het verwerven van spiritueel inzicht (symbolise-
ring).333 Een bijzondere combinatie van beide wegen - een transformatie-

311 Ibid., 95-96. Cf. Messiaen in 1953: "Ik ben geen mystiek musicus, maar een surrealistisch 
musicus,, die zijn verlangen naar het surreële overstijgt middels het bovennatuurlijke." 
Geciteerdd in Madeleine Hsu, Olivier Messiaen, the musical Mediator. A A Study of the Influence of 
Listf,Listf, Debussy, and Bartók (Cranbury [etc.]: Associated University Press, 1996), 24. Hal-
breichh vestigt de aandacht op het pseudo-theologische apparaat in Messiaens partituren (in 
Messiaen,Messiaen, 45): "Messiaen spreekt over theologische waarheden. Hij heeft er zich altijd tegen 
verweerdd een mystiek musicus te zijn. Hij beschouwt zich daarentegen als een muzikale 
exegeett van de mysteriën van het geloof. Al zijn grote werken worden ondersteund door 
niett alleen zuiver muzikale analyses, maar ook door buitengewoon solide theologische 
commentaren,, altijd gebaseerd op nauwkeurige referenties, of zij nu ondeend zijn aan de 
Schrift,, de liturgie, aan de kerkvaders of aan antieke en moderne schrijvers." 
322 Zie wat betreft het begrip Kunstreligion met name de grondleggende studie van Carl 
Dahlhaus,, Die Idee der absolute» Musik (Kassei: Barenreiter, 1994), 91-104. Een uitgebreidere 
besprekingg van het begrip volgt in hoofdstuk II-6, paragraaf 4. In de loop van deze studie 
zall  ik verschillende aspecten van het complexe fenomeen van de Kunstreligion met Messiaen 
inn verband brengen - aanvankelijk om het onderscheid tussen beide te schetsen, later 
echterr ook, op een dieper niveau, om de opmerkelijke gelijkenissen uit te lichten en te 
doordenken. . 
333 Andrew Wilson-Dickson, The Story of Christian Music, door Willem Ouweneel vertaald als 
GeschiedenisGeschiedenis van de christelijke muziek (Kampen: Kok Voorhoeve, 1996), 11-13. In de 
humanistischee religieuze traditie wordt muziek veelal gebruikt om 'aan te wijzen' welke 
gevoelenss tot het domein van de religie behoren. Muziek kan naar plaatsen in het gemoed 
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vee overweldiging die tot inzicht leidt - zal in het volgende hoofdstuk 
wordenn besproken (I-2.3.c). 

Messiaenss religiositeit, in het bijzonder het primaat van het mentale 
enn de daarmee gepaard gaande relatieve afwezigheid van het affectieve 
(mett name in zijn na-oorlogse werk), lieert hem met de Oriënt. Het door 
hemm geliefde Japan kan in dit verband vergelijkingsmateriaal bieden, met 
namee waar het gaat om de muziekcultuur. Zo beschrijft Okada Akeo 
hoee Japanse klassieke musici zich vaak geen raad weten met de emoties 
diee romantische partituren voorschrijven. Zij zijn volgens haar, zoals 
overigenss wordt bevestigd in de Westerse beeldvorming van deze musi-
ci,, geneigd zich te gaan forceren om toch vooral 'met veel gevoel' te spe-
len.. Akeo legt dit verschijnsel uit door erop te wijzen dat het niet in de 
Japansee cultuur ligt om emotioneel te zijn op een Europese - wat zij 
noemtt "dialectische" - manier. In Japan ben je, aldus Akeo, volgens de 
geldendee normen, hetzij ingetogen, hetzij buiten jezelf. Een 'Europese' 
vormm bemiddeling is er niet bekend, en blijf t daarom voor veel musici 
ietss aangeleerds.34 Messiaen lijk t zich, althans in zijn muziek, op een ver-
gelijkbaree wijze verre te houden van openlijke, 'romantische' emotiona-
liteit.. Zijn religiositeit sluit dan ook maar in beperkte mate aan bij de ro-
mantischee gevoeligheid en de daarmee gelieerde devotie en mystiek 
(naastt het piëtisme onder meer de Gefühlsreligton van Schleiermacher).35 

leidenn die door de religieuze (bijv. liturgische) context gemerkt worden als 'tot de religie 
behorend.'' Messiaens muziek sluit, met name in zijn latere werk, slechts in geringe mate bij 
dezee traditie aan, en laat mede daardoor de mogelijkheid open dat de relatie tussen muziek 
religiee een andere is dan een emotionele. Zijn muziek staat in dit opzicht dichter bij het 
gregoriaanss of bepaalde Aziatische tradities, dan bij de muziek van het christelijk humanis-
me. . 
344 Zie Okada Akeo, "Europaische Klassik in Japan - Eine düstere Diagnose," in Sylvain 
Guignardd (ed.), Musik in Japan: Aufsat^e %u Aspekten Aspekten der Musik im heutigen Japan (München: 
Iudiciumm Verlag, 1996), 187-88. 
355 Zie wat deze gevoeligheid betreft Dahlhaus, Die Idee der absoiuten Musik, Musik, 62-80. Het cliché 
vann de romantische obsessie met das BJihrende, das Empftndsame, die Leidenschafien, etc. laat 
overigenss onverlet dat het daarbij niet alleen ging om een willen-voelen, maar ook, zoals 
bijj  Wackenroder, Schopenhauer en Schleiermacher, om een - in zekere mate asketische -
louteringg en veredeling van het gevoel (i.e. de omvorming van Affekte in een hogere 
StimmungStimmung of Andacbi). Deze lijk t enige verwantschap te hebben met de loutering die door 
Plotinuss wordt aanbevolen (cf. Enneaden, I, 6, 5-6). Indien de romantische gevoeligheid in 
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Ditt in aanmerking nemend, en gezien zijn erkenning van, en respect 
voor,, mystiek, lijk t het erop dat Messiaen vooral bevreesd is geweest 
voorr de met dit begrip verbonden negatieve connotaties van vaagheid, 
sentimentelee intuïties en irrationaliteit {Schwarmerei, zoals Kant het wel 
uitdrukt).. Deze connotatie heeft mijns inziens echter minder te maken 
mett mystiek, dan met mysticisme, de meer op sentimentaliteit en ge-
voelsmatigee intuïtie gerichte afgeleide van mystiek. De mystiek waar 
Messiaenss opvatting van het geloof daarentegen mee geassocieerd kan 
worden,, maar waar hij zelf helaas weinig over spreekt, ligt in de lucide 
geestt van het Zenboeddhisme, het contemplatieve van Ruusbroec en, 
niett in de laatste plaats, de natuurmystiek van Franciscus.36 

dezee laatste, asketische betekenis wordt begrepen, staat Messiaen, bijvoorbeeld door zijn 
insistentiee op een religieus verlichte "vreugde \joie\" niet ver van bepaalde romantische 
denkers,, dichters en musici vandaan. Cf. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und 
VorstellungVorstellung (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 364-65 (boek 3, §52); Gunther Scholtz, 
SchleiermachersSchleiermachers Musikphilosophie (Gotongen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1981), 92-95 en 
Wilhelmm Heinrich Wackenroder, Werke und Briefe (Miinchen - Wien: Carl Hanser, 1984), 
312. . 
366 Zie voor Messiaens waardering van het Zenboeddhisme en de Japanse cultuur RöBler, 
Beitrdge,Beitrdge, 104-07. In de natuur ervaart Messiaen naar eigen zeggen niets dat lijk t op de troost 
diee de romantici er volgens sommigen in vonden: "De natuur is allereerst een zeer grote 
krachtt waarin je je kunt verliezen, een soort 'nirvana' [...]." Samuel, Permanences, 44. 
Messiaenn staat in dit opzicht dichter bij Debussy, wiens affiniteit met het Zenboeddhisme 
doorr Rudolf Escher als volgt werd beschreven: "Claude Debussy [...] heeft in de Westeu-
ropesee toonkunst een nieuwe akoestische wereld ontsloten, door middel waarvan de daar-
toee bereide en voorbereide muzische mens toegang kan krijgen tot een belevingsgebied dat 
voordienn in onze muziek terra incognita was. Het is de wereld van het als tijdloos ervaren 
'eeuwigee heden,' waarin niet het Doel wordt verheerlijkt, nagestreefd of veroverd, maar het 
Zijnn wordt beleefd met de grootst mogelijke intensiteit. Het kunstenaarstype waarvoor 
dezee wereld open ligt, is altijd het type dat de natuur als een ondeelbaar proces van 
ontstaann en vergaan groot en kosmisch ervaart, en aan dit ervaren alleen soms ogenblikken 
danktt van extatisch geluk. De kunstenaar die bestemd is aan dergelijke momenten van 
'eeuwigg heden' gestalte te geven, is het tegendeel van een 'romantische dromer.' Hij is een 
gespannenn spieder en luisteraar voor wie natuur nooit een achtergrond is, decor waartegen 
hijj  eigen of anderer verdriet of drama projecteert. Natuur is hem steeds het symbool voor 
dee buitenmenselijke realiteit, waarvan hij zichzelf en de mens in het algemeen een nietig en 
nooitt dominerend onderdeel weet." Rudolf Escher, Debussy: Actueel verleden (Buren: Frits 
Knuf,, 1985), 29-30. Ruusbroecs beschrijving van contemplatie wordt door Messiaen in-
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Hett conflict bij Messiaen tussen theologie en mystiek uit zich verder 

opp het terrein van de scheppende kunst. Claude Rostand heeft als eerste 

gespeculeerdd over de artistieke bezwaren die Messiaen zou kunnen heb-

benn gehad tegen mystiek. Het gaat volgens hem in mystiek om een we-

zenlijkk andere relatie met de wereld dan in de theologie: 

Hett mysticisme [mysticisme] is een vernietiging van het zijn die, in zijn 
perfectie,, de contemplatie en de extase, de mens op mysterieuze wijze 
verenigtt met de Godheid. De theologie is de wetenschap van de religie. Zij 
gaatt uit van de mens niet in extase, niet perfect, niet uitzonderlijk, en omvat 
dee geregelde verhoudingen van deze met God. Zij houdt rekening met het li-
chaam,, het vlees waar Messiaen over spreekt en die hem niet als oplosbaar 
[solubles][solubles] voorkomen. Hij is immers geen mysticus.37 

Halbreichh suggereert, in een andere context maar op overeenkomstige 

gronden,, dat muziek (of creativiteit tout court) en mystiek elkaar daarom 

uitsluiten: : 

Messiaenn vindt het dus niet nodig om liturgische muziek te componeren. Het 
iss ook goed mogelijk dat hij er zich in alle eenvoud niet waardig toe achtte, 
zoalss hij ook pas aan het einde van zijn leven bepaalde onderwerpen heeft 
aangesneden,, zoals het Mysterie van de Heilige Drieëenheid. Dat brengt een 
anderee grote, gelovige musicus van deze eeuw in herinnering, Manuel de 
Falla,, die zich er zelfs niet waardig toe achtte religieuze muziek te schrijven, en 
diee zijn leven eindigde in ascetische contemplatie... en artistiek steriel. Dat is 
preciess het tegenovergestelde van Messiaen, die geen mysticus is, maar een 
theoloogg in klanken.. .38 

stemmendd geciteerd in Conférence de Notre-Dame, 12. Zijn affiniteit met de mystiek van 
Franciscuss blijkt onder meer uit zijn magnum opus, StFranpis d'Assise. 
377 Goléa, Rencontres, 48. Robert Sherlaw Johnson parafraseert Rostand en benadrukt dat het 
inn de theologie gaat om de relatie mens-God. In mystiek zou er geen sprake van een relatie 
tussenn beide, maar van identiteit. Sherlaw Johnson, Messiaen, revised edition (Berkeley -
Loss Angeles: University of California Press, 1989), 40. Zie over het belang dat Messiaen 
ziett in het lichamelijke in de religie Goléa, Rencontres, 41. Let er overigens op dat Rostand 
niett spreekt over mystiek (Ja mystique), maar over mysticisme {Ie mysticisme). Het is niet dui-
delijkk of hij dit onderscheid ook bewust heeft bedoeld. 
388 Halbreich, Messiaen, 57. 
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Dee oppositie tussen theologie en mystiek die Rostand en Halbreich 

hierr hanteren zou als volgt kunnen worden samengevat. Wie theologisch 

georiënteerdd is, staat in een affirmatieve verhouding tot de wereld, en 

kann daardoor tot schepping komen. Mystiek staat in een negatieve relatie 

tott de wereld, en kan daardoor nimmer tot schepping leiden ("artistiek 

steriel").. Zij is gericht op een vereniging met de godheid die zich aan het 

aardsee onttrekt. Messiaen zou zich daarom verre hebben willen (of 

moeten)) houden van mystiek, omdat zij een bedreiging vormt voor zijn 

scheppendee werk.39 Sherlaw Johnson herkent Messiaens (al dan niet 

noodgedwongen)) voorkeur voor het theologische, en meer in het bij-

zonderr voor de scholastiek, in het formele karakter van zijn muziek: 

Bijj  zijn nadruk op de theologische in plaats van de mystieke aspecten van het 
geloof,, wordt Messiaen beïnvloed door de Westerse scholastiek die kenmer-
kendd is geweest voor het rooms-katholieke christendom sinds de tijd van 
Thomass van Aquino. Net zoals de scholastiek een voorkeur had om geloofs-
artikelenn te omschrijven in termen van op zichzelf staande ideeën die kunnen 
wordenn begrepen in termen van rede en logica, zo weerspiegelt deze voorkeur 
zichh in Messiaens selectie van specifieke theologische ideeën als onderwerp 
vann specifieke muzikale delen. Deze ideeën worden afzonderlijke entiteiten in 
afzonderlijkee delen van een werk, zoals zij afzonderlijke geloofsartikelen vor-
menn binnen de katholieke religie als geheel.40 

Hoewell  Messiaen religieus-inhoudelijk zowel historisch (van Paulus tot 

Hanss Urs von Balthasar) als geografisch (o.m. India, Peru en Japan) veel 

uitstapjess heeft gemaakt, en de concrete aanwezigheid van het werk van 

Thomass van Aquino in zijn teksten en muziek beperkt is,41 lijk t Sherlaw 

Johnsonn gelijk te hebben wanneer hij zegt dat een 'scholastieke' rationa-

liteitt de verbindende schakel is in het geloof van Messiaen. Deze ratio-

naliteitt staat echter in dienst van een verlangen naar eenvoud. Messiaen 

399 De steekhoudendheid van deze redenering lijk t te worden bestreden door de artistieke 
productiess van mystici als Franciscus van Assisi {Zonnelied), het Sufisme en de Indiase 
Mirabai.. Zie voor dit laatste Rokus de Groot en Dick Plukker, Verliefd op de Donkere: Leven 
enen liederen van Mirabai (Abcoude: Stichting India Muziek, 1998). 
400 Sherlaw Johnson, Messiaen, 41. 
411 Michaely, Untersuchungen, 34. 
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zeii  "doodsbang" te zijn voor filosofisch jargon, een "heilige afkeer" te 
hebbenn van disputen tussen verschillende scholen en "eenvoudigweg 
thomist""  te zijn.42 Dit verlangen naar eenvoud keert onder meer terug in 
Messiaenss 'naïviteit' (zijn genoemde hang naar het kinderlijk-wonder-
baarlijke,, die door sommigen negatief wordt uitgelegd als een vorm van 
leeghoofdigheid,, een "mijnwerkersgeloof \foi du charbonnier]"43), in het ge-
bruikk van dogmatische denkbeelden en terminologie, en meer algemeen 
inn het vasthouden aan een enkel religieus perspectief ("Ik voel mij abso-
luutt niet geroepen om polemiek te voeren"44). Messiaen thematiseert de 
religieuzee eenvoud echter niet vaak als zodanig.45 Het lijk t hem eerder 
omm de uitingen van deze eenvoud te gaan, zoals bijvoorbeeld de vreugde 
(cf.. Saint Franfois d'Assise). In termen van Schillers reflectie over de clas-
sificatiee van poëzie zou Messiaen een "naïef" kunstenaar kunnen worden 
genoemd,, die zich verwijdert van zijn tegendeel, de (zelf-)reflectieve en 
meerr tot sentimentaliteit geneigde romantische kunstenaar.46 Het maakt 
andermaall  duidelijk dat het bij zijn geloof in muziek niet gaat om een 
romantischh kunstgeloof in de zin van Kunstreligion. Messiaen tracht niet, 
zoalss Joseph Berglinger in de Phantasien über die Kunst (1799) van Tieck 
enn Wackenroder, zich te ontdoen van het formele teneinde tot een zo 
directt mogelijke, hoogst persoonlijke Empfindung te komen van het 
"innerlijkstee heiligdom," maar gebruikt de distantie van het formele juist 
mett het oog op een ikonische (i.e. objectiverende, transpersoonlijke, 
niet-expressieve)) ervaring van met name de externe werkelijkheid.47 

422 Massin, Poétique, 177-78. 
433 Avant-scine, 33. 
444 Ibid., 9. Over Messiaen zei oud-leerfing Ton de Leeuw: "Hij heeft de naïviteit van het 
genie.. Hij leeft en denkt slechts vanuit één wereld: de zijne." In Ariane de Leeuw (ed.), 
MessiaenMessiaen in Den Haag (Den Haag: Koninklijk Conservatorium, 1986), 9. 
455 De eenvoud duikt een enkele keer op, bijvoorbeeld als godsattribuut in het achtste deel 
vann Meditations sur Ie Mystère de la Sainte Trinité. Op die plaats stelt Messiaen dat dit attribuut 
allee andere in zich opneemt 
466 Schiller, "Ueber naive und sentimentale Poesie," in Schillers Werke, Nationalausgabe, bd 
200 (Weiman Böhlaus, 1962), 413-503. 
477 Berglinger, in Wackenroder, Werke und Brie/e, 326. Bij Messiaen blijf t het rituele, formele 
aspectt behouden. Zijn opvatting van het christelijk geloof staat wat dit betreft diametraal 
tegenoverr bepaalde Duitse romantici, zoals bijvoorbeeld Jean Paul, die het christelijke juist 
begrepenn als het onbestemde, duistere, oneindige, en het in verband daarmee associeerden 
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1.44 Appendix: Messiaen en het religieuze leven 

Tott slot van dit hoofdstuk nog een vraag die zich opdringt bij het lezen 
vann zijn vele uitspraken over zijn geloof. Waarom is Messiaen, gezien 
zijnn verlangen om zijn leven in dienst te stellen van het geloof, niet 
theoloog,, priester of monnik geworden? Waarom hij geen theoloog is 
geworden,, kan (naast uiteraard biografische omstandigheden) uit het 
voorgaandee begrepen worden: Messiaen zei zich niet geroepen te voelen 
tott polemiek of enige andere vorm van dispuut; hij is "eenvoudigweg 
thomist""  - amateur in de juiste zin des woords - en bovendien "gelovig 
geboren.""  Dit wekt de indruk, dat Messiaen op religieus vlak niet heeft 
gezocht,, maar altijd reeds had gevonden - en dit weliswaar heeft willen 
uiten,, maar niet tot theologisch-politiek standpunt of een stichtelijke 
boodschapp heeft willen maken. Dan blijf t de vraag waarom hij met de 
bovenn geschetste intenties, de weg van de muziek heeft gekozen, en niet 
dee meer voor der hand liggende weg van een religieus leven. "Priester 
zijnn is het mooiste dat er is op aarde!" aldus Messiaen tegen Jean-
Rodolphee Kars, pianist en winnaar van het concours "Olivier Messiaen" 
1968,, toen deze afstand deed van zijn muziekcarrière en besloot priester 
tee worden.48 Messiaen zegt zonder moeite al zijn muziek te willen inrui-
lenn tegen een religieus voorbeeldig leven: 

Ikk ben componist. Ik heb vele werken geschreven. Ik heb mislukkingen ge-
kendd en succes, maar dat alles is niets vergeleken bij de missie die Moeder 

mett het sublieme. Messiaen benadrukt daarentegen vooral de zin, het licht en de vorm 
{Gestalt).{Gestalt). Zijn esthetiek sluit, oppervlakkig beschouwd, aan bij dat van de scholastieke 
proportie-- en lichtmetafysica van onder anderen Grosseteste, Bonaventura en Thomas van 
Aquino.. Met het oog hierop zal ik in Deel II I (met name in hoofdstuk 111-10) zijn muziek 
beschouwenn vanuit het oogpunt van Hans Urs von Balthasar en Jean-Luc Marion, die 
beidenn de (Christus-)gestalte trachten te denken als kernfiguur van iedere theologische 
esthetica.. Daarbij zal onder meer naar voren komen dat de genoemde oppositie niet zo 
diametraall  is als ik haar nu voorstel. Cf. Wilhelm Seidel, "Absolute Musik und 
Kunstreligionn um 1800," in Helga de la Motte-Haber (ed.), Musik und Religion (Laaber: 
Laaber,, 1995), 102, 104. Umberto Eco, Art and Beauty in the Middle Ages (New Haven -
London:: Yale University Press, 1986), 28-51. 
488 Kars, "Année liturgique," 128. 
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Tetesaa vervult in Calcutta. U weet dat in India mensen sterven van de honger. 
Moederr Teresa helpt hen, zij verzorgt de zieken, zij troost de stervenden, zij 
brengtt prostituees op het rechte pad. Een bewonderenswaardig werk. Ik heb 
daarr geen talent voor. Ik zou geen verpleger of arts kunnen zijn, en ik ben 
geenn heilige. Maar ik zou al mijn muzikale werken opgeven om Moeder 
Teresaa te zijn.49 

Brigittee Massin heeft Messiaen gevraagd of hij monnik had kunnen zijn. 

Ui tt zijn antwoorden op deze vragen blijk t een grote gehechtheid aan 

muziek.500 Hij stelt er zich voor hoe een religieus leven te combineren 

zouu zijn met muziek, en komt dan tot de conclusie dat die combinatie 

niett goed mogelijk is: 

Onmogelijk!!  Ik zou nooit kunnen verdragen dat men mij ophoudt in mijn 
werk.. U moet zich bedenken dat het soms uren duurt om een akkoord te vin-
denn of een aggregaat van 'sons-couleurs,' en juist wanneer je hem vindt gaat 
dee bel voor het officie of de refter en moet je onmiddellijk alles onderbreken 
enn gaat alles wat je hebt bedacht verloren. Verloren voor altijd! Stoppen ter-
wij ll  je aan een orkestpagina werkt, wat een verschrikking!51 

Enn voegt daar even later aan toe: "Ik zit zo in elkaar, dat als ik iets doe, 

ikk het helemaal doe, of helemaal niet."52 Het komt in feite helemaal niet 

imim Frage om geen muziek te maken: "Ik wist ten tijde van dit soort beslis-

singen,, dat ik enkel en alleen musicus ben." Anderzijds ontstaat er echter 

eenn vreemde spanning: op het moment dat Messiaen muziek gaat ma-

ken,, doet hij dit juist niet helemaal, zoals hij zelf zegt te werken, maar be-

drijj  ft hij twee dingen tegelijk (muziek en theologie, muziek en ornitholo-

gie)) en - zoals sommigen zouden zeggen - geen van beide helemaal. 

Messiaenss werk is te theologisch om zuiver muzikaal, en te muzikaal om 

alleenn theologisch te zijn. 

Samuel,, Permanences, 153. 
500 Cf. Ibid., 22: "Het is zeker dat ik sinds mijn kindertijd een onweerstaanbare en 
overweldigendee \foudroyante] muzikale roeping heb gevoeld." 
511 Massin, Poétique, 121. 
522 Ibid., 122. 
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Alss het religieuze leven dan geen optie voor hem was, rest de vraag of 
Messiaenn het componeren zelf als een vorm van religieus leven zag. Dat 
lijk tt wat betreft de toewijding, het werk, en in zekere zin ook het gebed 
(ora(ora et labord), wel het geval te zijn.53 Gevraagd of hij tijdens het compo-
nerenn wel eens "lajoie mystique" heeft gekend, een moment van verlich-
ting,ting, van zekerheid, antwoordt Messiaen echter resoluut: 

Nee,, in het geheel niet. Als ik werk zijn er zoveel dingen die onmiddellijkheid 
vereisen,, zoveel details om te regelen, dat ik geen aandacht kan geven aan wat 
ikk doe. Ik ervaar dus niet wat u bedoelt. Ik contempleer niet, ik handel.54 

Pèree Gaülard tenslotte, de priester van het gehucht Petichet in de buurt 
waarvann Messiaen zijn zomer- en componeerverblijf had, en waar hij uit-
eindelijkk ook is begraven, brengt Messiaens verhouding tot het religieuze 
levenn als volgt onder woorden: "Messiaen had niet de priesterlijke roe-
ping,, maar wel de ziel van een priester."55 Deze ziel heeft zich niettemin 
ruimschootss uitgeleefd in praktijken die aan het concrete leven van een 
priesterr lijken ontleend: als organist verzorgde hij wekelijks vier diensten 
inn de Parijse St Trinité, hij bestudeerde op eigen houtje de theologie, 
tradd op als "confesseur" voor zijn leerlingen, gaf en becommentarieerde in 
zijnn muziek Schriftlezingen, ging zijn luisteraars voor in het beleven van 
dee mysteriën van het geloof.56 Deze oppervlakkige gelijkenissen met het 
priesterlevenn moeten voor alle duidelijkheid worden onderscheiden van 
dee priesterrol die Wackenroder voor de kunstenaar zag weggelegd. Het 
gaatt bij Wackenroder om de "priesterwijding" van "uitverkorenen," en 
hett knielen voor het "altaar van de kunst."57 Een dergelijke toenadering 
tussenn kunst en religie, laat staan de substitutie van de laatste door de 
eerste,, heeft Messiaen nooit gezocht. 

533 Denk in dit verband aan een werk als Visions de F Amen, dat evenzeer - althans wat 
Messiaenss toelichting betreft - gezien kan worden als een theologische reflectie op het 
amen,, als een beoefening van het amen als gebed (het be-amen). 
544 Massin, Poe'tiaue, 122. 
55Jean-Rodolphee Kars, "L'ceuvre de Messiaen et 1'année liturgique," in La Maison-Dieu, 207 
(1996/3),, 95-129: 100. 
566 Samuel, Permanences, 301. 
577 Wackenroder, geciteerd in Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik, 92-93. 
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