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Hoofdstukk 3 Eblouissement in de praktijk 

Naa in het eerste hoofdstuk Messiaens intenties in kaart te hebben 

gebracht,, en in het tweede hoofdstuk de theoretische mogelijkheden die 

hijj  zag om deze in de praktijk te brengen, is nu de vraag aan de orde hoe 

hijj  deze mogelijkheden heeft getracht te benutten. Hoe ziet Messiaens 

muziekk van son-couleur, eblouissement en percée er in de praktijk uit? Met 

welkee middelen heeft Messiaen getracht zijn doel te bereiken? Om welke 

akkoordenn en kleuren gaat het precies? Hoe worden deze door Messiaen 

gebruikt?? Welke andere muzikale factoren spelen bij eblouissement een rol? 

Hoee schept Messiaen een context waarin dit effect een religieuze beteke-

niss krijgt? Al s voorbeeld gelden vij f momenten uit 1M Transfiguration^ 

waarinn volgens de componist het genoemde effect aan de orde is. 

Nogg een opmerking vooraf. Waar het gaat om de realisatie van een in 

theoriee gedachte religieuze muziek, ligt het historisch voor de hand te 

denkenn dat Messiaen hiervoor een aparte 'taal,' stijl of een apart idioom 

heeftt ontwikkeld. Een stilistisch onderscheid tussen sacrale en profane 

muziek,, tussen een soon prima en seconda prattica, vond hij echter niet 

plausibel: : 

Dee esthetische taal en het uitgedrukte gevoel behoren tot verschillende 
domeinen.. Ik zie daarvan het beste bewijs in het feit dat zeer bekende musici, 
Mozartt bijvoorbeeld, precies dezelfde taal hebben kunnen gebruiken voor 
werkenn van erg profane aard, als voor werken van erg religieuze aard - in 
beidee gevallen met succes en zonder hun esthetische canons erg aan te pas-
sen.. [...] Het lijk t me belachelijk en schadelijk om je stijl tegen te spreken en 
verschillendee esthetieken te hanteren onder het voorwendsel dat je verandert 
vann onderwerp en uitgedrukt idee.1 

Datt Messiaen geen noodzaak zag om van muzikale stijl te wisselen, lijk t 

medee zijn wortels te hebben gehad in zijn relativerende houding ten aan-

zienn van andere wereld- en levensbeschouwingen. Zoals gezien was hij 

Samuel,, Permanences, 25. Cf. Massin, Poétique, 171. 
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zichh in hoge mate bewust van andere geloven, en van de verregaande se-
cularisatiee van de wereld, en gaf hij naar verhouding veel ruimte aan 
dezee verschijnselen.2 Vanuit deze achtergrond is het te begrijpen dat hij 
zegt:: "Ik denk dat er geen werkelijk profane, noch werkelijk sacrale mu-
ziekk bestaat, maar één enkele werkelijkheid gezien vanuit verschillende 
hoeken."33 Dit relativisme maakt het hem tevens mogelijk dezelfde mu-
ziekk die hij elders in expliciet religieuze termen beschrijft, in een muziek-
analytischee context volstrekt seculier en objectief te benaderen. De 
vreemdee paradox die in deze houding schuilt komt in het volgende Deel 
uitgebreidd aan de orde. In de volgende, verkennende analyse zal ik ech-
terr nog van deze paradox afzien, en de muziek zo veel mogelijk, en in 
aansluitingg bij bestaande analyses, in traditionele, objectiverende muziek-
analytischee termen trachten te beschrijven. 

3.11 Inleiding tot La Transfiguration 

Terr oriëntatie een paar inleidende woorden over dit werk. 1M Transfigura-
tiontion de Notre-Seigneur Jésus-Christ werd door Messiaen gecomponeerd tus-
senn 1965 en 1969. Zoals de titel aangeeft, heeft het werk de Transfigura-
tietie van Christus als onderwerp. De leidraad van het werk wordt ge-

22 Zie hoofdstuk 1-1. Cf. RöGler, Beitrage, 99-107, waarin hij blijk geeft van een open 
houdingg ten aanzien van andere christelijke kerken dan de katholieke, ten aanzien van het 
boeddhismee en taoïsme, en ten aanzien van atheïsten ("omgekeerde gelovigen"). Elders 
heeftt hij zich ingelaten met het hindoeïsme en met de mythologie van de Inca's. 
33 Goléa, Rencontres, 41. Niettemin zijn er bij Messiaen sporen te vinden die erop wijzen dat 
hijj  wel degelijk een conceptie van religieuze muziek had. Zo wijst hij aleatoriek af omdat 
toevall  in de ogen van de gelovige niet bestaat (Samuel, Permanences, 338), en protesteert hij 
hevigg tegen de suggestie dat zijn muziek sensueel zou zijn (ibid., 334). Zoals bekend werd 
dezee laatste kwaliteit reeds door het Concilie van Trente (1545-63) aan religieuze muziek 
ontzegd.. Messiaen wijst erop dat zijn muziek slechts "goed geharmoniseerd en goed 
georkestreerd""  is (loc. cit.), met andere woorden: geen product van toeval of wellust, maar 
vann orde. Zie voor Messiaens gedachten over het verband tussen orde en God, Samuel, 
Permanences,Permanences, 281. Overigens zal zijn opmerkelijke vereniging van orthodoxie met een zekere 
heterodoxiee van het sacrale en het profane, zal later in mijn betoog aanleiding vormen 
voorr een meer radicale interpretatie van de geciteerde uitspraak over sacrale en profane 
muziek. . 
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vormdd door de passage uit het Nieuwe Testament waarin deze gebeurte-
niss wordt beschreven (Mt 17, 1-9). Messiaen heeft deze tekst verdeeld 
overr vier "recitatieven" {récits évangéliques), die elk gevolgd worden door 
tweee "meditaties" {meditations), waarin teksten zijn getoonzet die met de 
thematiekk van de transfiguratie zijn verbonden. Het gaat daarbij om tek-
stenn uit onder meer de Psalmen, Genesis, het boek Wijsheid, brieven 
vann Paulus, teksten uit de liturgie van de Transfiguratie (6 augustus), en 
opvallendd lange excerpten uit Thomas' commentaar op de transfigura-
tie.44 All e teksten worden gezongen in het Latijn. 

Messiaenn heeft het werk als geheel in twee stukken verdeeld, elk stuk 
bestaandee uit zeven delen: een recitatief gevolgd door twee meditaties, 
opnieuww een recitatief met twee meditaties, en ter afsluiting een koraal. 
Dee teksten zijn zo verdeeld, dat het eerste zevental (septénaire) zich con-
centreertt op de thematiek van het licht (voorbode van Christus' weder-
opstanding),, het tweede op de thematiek van het zoonschap (van 
Christus,, maar ook dat van de gelovigen: hun wederopstanding). Het 
tweedee zevental is opvallend veel langer dan het eerste: het vraagt bijna 
tweemaall  zoveel uitvoeringstijd. La Transfiguration is een werk voor, al-
duss de titelpagina, "gemengd koor, zeven instrumentale solisten en een 
zeerr groot orkest." Het orkest heeft een uitgebreide slagwerkafdeling 
(zess spelers) en omvat in totaal meer dan honderd instrumentalisten. De 
zevenn instrumentale solisten zijn achtereenvolgens piano, cello, fluit, kla-
rinet,, en - opmerkelijk in de solistenrol - vibrafoon, marimba en xylo-
foon.. De structuur van het werk wordt vanwege de afwisseling van e-
vangelie-recitatieven,, meditaties en koralen vergeleken met de passies of 
cantatess van Bach (Sherlaw Johnson). Anderen vergelijken de vorm van 
hett werk liever met een oratorium (Mkhaely). 

Thomass van Aquino, Summa Tbeo/ogia, q. 45, art. 4, sol. 2. 
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3.22 Messiaens aanwijzing van De Vijf Momenten 

Inn november 1985 was Messiaen ter gelegenheid van de uitreiking van 

dee Prix Ka2uo Inamori in het Japanse Kyoto.5 Tijdens dit be2oek heeft 

hijj  een lezing gehouden (gepubliceerd als Conférence de Kyoto), waarin hij , 

achtt jaar na zijn lezing in de Parijse Notre-Dame, opnieuw spreekt over 

dee thematiek van éblouissement. In deze lezing beschrijft hij vij f momen-

tenn uit La Transfiguration de Notre-Seigneurfésus-Christ die volgens hem "di-

rectt gerelateerd" zijn aan éblouissement. In verband met het belang van de-

zee passage voor dit onderzoek, en voor de analyses van deze vij f mo-

mentenn die ik hieronder zal geven, citeer ik de passage waarin hij deze 

beschrijft,, voluit: 

Verschillendee passages van ha Transfiguration zijn direct gerelateerd aan wat ik 
verblindingg [éblouissemeni[ noem, dat wil zeggen een innerlijke kleursensatie die 
analoogg is aan de visuele sensatie die de rozetten, de glasramen, en het glas-in-
loodd van de grote gotische kathedralen geven, iets verschrikkelijks en heiligs, 
waarr je het fijne niet van begrijpt, die ons voert naar een wereld van licht, dat 
tee sterk is voor onze rede. 
Dee eerste van deze passages bevindt zich in het achtste stuk, op het moment 
datt de Stem uit de wolk zegt: 'Dit is mijn geliefde Zoon.' De Stem is toever-
trouwdd aan het koor. Zij wordt begeleid door veelkleurige, tremulerende ak-
koorden,, waarvan de kleuren met verschillende snelheden bewegen. Het zijn 
'draaiendee akkoorden' [accords tournants], gespeeld in twee opeengestapelde 
transposities,, waarbij zich de siddering van boventonen, de trillers van de tri-
angell  en het bekken voegen. De beweging is zeer langzaam, de dynamische 
schakeringg pianissimo. Het crescendo en de 'draaiende akkoorden' brengen 
eenn licht, dat wordt versterkt door de victorieuze grote terts. 
Dee tweede passage bevindt zich aan het einde van het negende stuk. Het rit-
mee van het koor wordt er in een grote combinatie van ritmes gestapeld op 
driee verschillende ritmische groepen, bestaande uit Griekse versvoeten in kor-
tee en lange noten van verschillende duur, en deshi-tala's uit India in retrogra-
dee beweging. ledere groep heeft zijn eigen samenklanken: 'akkoorden van sa-
mengetrokkenn resonantie' [accords a resonance contracted 'draaiende akkoorden,' 
enn 'akkoorden van getransponeerde omkeringen' [accords a reversements transpo-

55 Samuel, Permanences, 58; Massip, Portraits), 27. 
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sés].sés]. De kleine bekkens, de buisklokken, en de gongs, verdubbelen het ritme 
vann het hout en de strijkers; de trompetten en trombones versterken het ritme 
vann het koor. De sonoriteit is zeer krachtig; het zijn enorme kleuren waarbij 
dee een zich massaal bij de ander voegt. 
Dee derde passage is in het twaalfde stuk, op de Latijnse woorden: 'Gloria in 
excelsiss Deo!' (Ere zij God in den hoge!). [...] Het hout, koper en het koor 
beginnenn de frase met kracht. Plotseling, op het woord 'Deo,' valt men in een 
afgrondd van zoetheid. Het koor en de strijkers maken een plotseling pianissi-
mo,, wat een grote verandering van helderheid teweeg brengt, contrapunten 
vann de pizzicato violoncellen, terwijl de piano akkoorden speelt in de tweede 
'beperktt transponeerbare modus' [mode a transpositions limitées], en 'akkoorden 
vann getransponeerde omkeringen' en 'akkoorden van samengetrokken reso-
nantie.' ' 
Enn tenslotte kan de sensatie van verblinding [éb/ouissement\ worden gevonden 
inn de twee koralen waarmee elk zevental eindigt. Het eerste is pianissimo, het 
tweedee koraal fortissimo, maar beide zijn slechts door middel van kleur te be-
grijpen.. Het zijn tegelijk zoete en verschrikkelijke kleuren, die zich aansluiten 
bijj  de interpretatie van de zich tot God richtende psalmen waarmee ik mijn 
'Notre-Dame'' lezing heb geëindigd: 'In Uw Muziek zullen wij Muziek ZIEN -
Inn Uw Licht zullen wij Licht HOREN.'6 

Omdatt deze beschrijving nog summier is, en slechts een vaag antwoord 

geeftt op de hierboven door mij gestelde vragen (Met welke middelen 

heeftt Messiaen gedacht zijn doel te kunnen bereiken? Om welke 

akkoordenn en kleuren gaat het precies? Hoe worden deze door Messiaen 

gebruikt?? Welke andere muzikale factoren spelen bij éblouissement een rol? 

Enn hoe schept Messiaen een context waarin dit effect een religieuze 

betekeniss krijgt?), zal ik hieronder elk van deze vij f momenten van 

éblouissementéblouissement en - volgens het getuigenis van Messiaen - "doorbraak," aan 

eenn nadere analyse onderwerpen. Ik zal in het vervolg, wanneer ik naar 

dezee momenten verwijs, de termen 'moment' en 'momenten' met een 

hoofdletterr schrijven. 

66 Messiaen, Conférence de Kyoto, 14-16. 
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3.33 Analyse van het eerste Moment 

DEELL VII I ("Récit évangélique"): "Et ecce vox de nube. . ." 

Dee tekst van dit "recitatief wordt gevormd door het vijfde vers van 

Mattheüs'' relaas over de transfiguratie. Ik geef voor de volledigheid de 

vertalingg van alle negen verzen die Messiaen (in het Latijn) in de recita-

tievenn van La Transfiguration gebruikt: 

11 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broer Johannes 
medee en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2 En zijn ge-
daantee veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn 
klederenn werden wit als het licht. 3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die 
mett Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Here, het is goed, 
datt wij hier zijn; indien Gij het wilt , zal ik hier drie tenten opslaan, voor U 
een,, en voor Mozes een, en voor Elia een. 5 Terwijl hij nog sprak, %ie, daar 
overschaduwdeoverschaduwde ben een lichtende wolk, en yie, een stem uit de wolk yeide: De^e is mijn 

Zoon,Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! 6 Toen de discipe-

lenn dit hoorden, wiepen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden be-
vreesd.. 7 En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en weest 
niett bevreesd. 8 Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus al-
leen.7 7 

Dee zetting van het gecursiveerde vers wordt, zoals elk van de vier recita-

tieven,, ingeleid door een sterk 'syncoperende' frase van het slagwerk,8 

diee eindigt in een enorme ondading van tamtams, gongs en een aange-

houdenn triller op de bekkens. De instrumentatie (temple block) en voor-

all  de ongebruikelijke timing van de slagen doen denken aan de Japanse 

nogakunogaku en andere, Chinese en Indonesische, theatrale muzieken (resp. 

tamtamm en gongs). Het illustreert Messiaens bijzondere voorkeur voor 

hett slagwerk, een voorkeur die volgens hem voortkomt uit het vermo-

genn van deze instrumenten om het vreemde te evoceren, het andere. 

Hett gaat hem om timbres "waarvan de resonantie een zeker mysterie 

77 Mt 17,1-9. Cursief toegevoegd. 
88 Ondanks de genoteerde maatverdeling is er in deze frase geen metrum - en dus ook geen 
syncope.. Het ritmische effect doet echter sterk aan dit principe denken. 
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mett zich meebrengt," en hij denkt daarbij aan alle slagwerk met "ver-

lengdee resonantie" (vibrafoon, klokken, gongs): 

Dezee instrumenten bieden ons de kracht, de poëzie en de onwerkelijkheid, de 
vibrafoonss met hun vibrerende resonantie, evenzeer als de gongs, tamtams en 
klokkenn met hun aureool van boventonen, hun resultanten die fictieve grond-
tonenn \fausses fondamentales] vormen, en andere zeer complexe klankverschijn-
selenn die ons doen denken aan de enorme en vreemde geluiden uit de natuur, 
zoalszoals watervallen en bergstromen.9 

Naa dit aankondigende gebaar zet het koor van tenoren in met de tekst. 

Dee zetting hiervan doet qua melodie denken aan een gregoriaanse 

antifoon,, gevolgd door een stukje recitatief recto tono. Di t pseudo-monas-

tieketieke element wordt gevolgd door elf maten van onregelmatig op en 

neerr glijdende clusters in de strijkers, sommige met flageoletten. Mes-

siaenn zegt met deze glissandi de wolk te hebben willen uitbeelden. 

Dezee drie vervreemdende elementen vormen een inleiding tot de pas-

sagee die Messiaen aanwijst in verband met éblouissement. Deze begint bij 

repetitiecijferr 5 met het vervolg van het tenoren-recitatief: "Et ecce vox de 

nube,nube, dicens: Hic est Filius meus dilectus [En ziedaar een stem uit de wolk, die 

zegt:: Di t is mijn geliefde Zoon] ." In de partituur verschijnt bij deze 

passagee een voetnoot die de aandacht vestigt op het feit dat Messiaen 

dezee muziek als figuratief ziet.10 Zij beeldt naar mijn idee, afgaand op het 

partituurbeeld,, een aantal dingen uit. Ten eerste de aanwezigheid van 

God.. Messiaen representeert deze aanwezigheid hier, geheel in de geest 

vann de regenboog die God in het boek Openbaringen aanduidt (cf. Apk 

4,, 3), met sidderend licht (Wolk en Zoon) en kleur (Vader). Ten tweede 

dee Stem van God uit de wolk. Deze moet volgens de voetnoot van zeer 

Samuel,, Permanences, 86. 
100 Cf. Messiaens commentaar bij dit deel (in partituur, "Analyse succinte de chaque pièce"): 
"Ritmischee inleiding (gevarieerd). Vervolg van de evangelietekst in recitatief. De licht-
gevendee wolk wordt weergegeven [est rendue] door groepen van glissandi in de strijkers, 
glissandii  van verschillende lengtes en met verschillende tempi. De 'Stem' uit de wolk wordt 
begeleidd door veelkleurige, tremulerende akkoorden, waarvan de kleuren met verschillende 
snelhedenn bewegen; de triangel- en bekkentrillers voegen zich bij de boventonen van de 
strijkersstrijkers om het sidderen van het licht te benadrukken." 
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hoogg en ver komen, ppp in het koor, en blijf t ook 2acht zingen. En ten 
derde,, de triomf en Glorie van de aanwezige Drieënheid: het crescendo 
enn "de victorieuze grote terts" schetsen de triomf van de drieëne God, 
geheell  in de traditie van Messiaens majestueuze orgelwerk Apparition de 
tEglisetEglise éternelk.n 

Voordatt dit klankschilderij tot klinken wordt gebracht, gelast 
Messiaenn onder de fermate "een moment van stille verwachting," een 
kortee pauze die hij een maat eerder had voorbereid met twee tellen rust. 
Hett geheel bouwt zich, met aankondigend recitatief en verwachtings-
vollee stiltes, op, tot er zich bij cijfer 6 een plotselinge, grote verandering 
vann helderheid voordoet: het klankschilderij is geïnstrumenteerd voor 
sopranenn en tenoren, eerste en tweede violen, altviolen, celli, contra-
bassen,, en slagwerk - een klankrijkdom en vertikaüteit die sterk contras-
teertt met de sobere, unisono zang van de tenoren voorafgaand aan de 
overgang.. Messiaen vult de vertikale ruimte van de schildering met 
materialenn die wel vaker in religieuze muziek te vinden zijn: een 
bourdonn (de toon b in de laagste en hoogste strijkers - ook als flageolet), 
clusters,, de wonderbaarlijke tingel van de triangel, en het genoemde 
"mysterie""  van de bekkens. De strijkers in het hoge en middenregister 
producerenn chromatische akkoorden die Aloyse Michaely12 identificeert 
alss verschillende van Messiaens stereotype "draaiende akkoorden."13 Het 

111 Samuel, Permanences, 241-42. Over het gebruik van sono-iconografische conventies, zie 
Samuel,, Permanences, 35. Ik heb in deze interpretatie, met name wat het eerste en het derde 
puntt betreft, de vrijheid genomen om de uideg van Messiaen aan te vullen met conventies 
diee hij elders gebruikt. 
122 Voor de technische analyse van de Momenten zal ik vaak een beroep doen op de Unter-
suchungensuchungen van deze auteur, tot dusver het enige werk waarin de techniek van deze passages 
bijj  Messiaen min of meer volledig, en met ampele verwijzing naar de rest van zijn oeuvre, 
wordtt beschreven. 
133 Michaely, Untersuchungn, 120-22. Het gaat hierbij om een groep van drie vaste 
akkoordvormen,, die op elk van de twaalf tonen voor kan komen. De drie akkoorden 
wordenn gepermuteerd (zij 'draaien1), wat in totaal zes verschillende reeksen van drie 
oplevert.. De akkoordvormen zelf zijn volgens Michaely te begrijpen als een pendeling: 
"Dee drie akkoorden van een 'draaiende akkoorden'-groep verenigen elf verschillende tonen 
[...];; deze zijn zodanig over drie achttonige akkoorden verdeeld, dat iedere stem zich mini-
maall  beweegt, als het ware om zichzelf heen draait." (ibid., 115-22: 117; zie het tabelarische 
overzichtt van Messiaens accords spiciaux op 140) Hoewel Michaely er in slaagt enige struc-
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heterogenee klankbeeld dat door de trillers, clusters, resonanties en 
boventonenn ontstaat, wordt gestabiliseerd door de continuïteit van de 
bourdon,, en het cyclische en het klankbeeld verzadigende karakter van 
dee "draaiende akkoorden." 

Hett valt op, dat het geheel van deze passage - overigens slechts zes 
matenn lang - zich afspeelt in een trage en volkomen regelmatige puls (20 
bpm,, vrijwel //////gespeeld), die sterk contrasteert met de discontinuïteit 
vann de omgevende muziek. Dit zal kenmerkend blijken voor elk van de 
vij ff  Momenten: Messiaen schept een raamwerk waarbinnen de akkoor-
denn die hij in verband brengt met éblouissement kunnen klinken. Deze ka-
dreringg veroorzaakt op zich reeds het effect van een doorbraak: een 
plotselingee overgang naar een muziek van grote helderheid van klank en 
heterogeniteit,, gedragen door het unificerende kader van een bourdon 
enn een ritmische puls, aangekondigd en afgesloten door een muziek van 
nuchteree eenduidigheid. Na de zes maten van het Moment volgt name-
lij kk opnieuw een unisono dat, hoewel nog steeds Gods woord zingend, 
inn zijn eenheid en eenduidigheid het mysterie van de voorgaande muziek 
verr achter zich lijk t te hebben gelaten. Messiaen ervaart dit kennelijk zelf 
ookk zo: hij spreekt, wat éblouissement en "doorbraak" betreft, in het geheel 
niett over zijn zetting van de rest van Gods zin, "in quo mihi bene complacui: 
ipsumipsum audite [in wie Ik mijn behagen heb gesteld: luistert naar Hem]." 

tuurr te ontdekken in het fenomeen van de "draaiende akkoorden," blijf t haar uideg tenta-
tief.. Messiaen zegt dat de kleuren die deze akkoorden produceren "zeer snel bewegen," 
watt kan verklaren waarom hij ze inzet in de besproken passage (duizeling, éblouissement). Zij 
bezittenn een trinitaire symboliek: het zijn drie akkoorden, die tezamen een enkele 
"klankzuil""  vormen (ibid., 115; Homme defoi, 102). Meer over deze akkoorden zal te vinden 
zijnn in het nog te verschijnen deel VI I van Messiaens Traite; zie voorlopig zijn uideg in 
ibid.,, deel III , 85ff. 
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3.44 Analyse van het tweede Moment 

DEELL IX ("Perfecte conscius illiu s perfects generationis"): " . .. quia so-

luss est" 

Hett zojuist besproken recitatief waarmee het tweede septénaire begint, 

wordtt gevolgd door twee "meditaties," waarvan Messiaen de eerste, Deel 

IX ,, aanwijst in verband met ébbuissement en "doorbraak." Deze meditatie 

iss een toonzetting van een citaat uit een commentaar van Thomas van 

Aquinoo op de transfiguratie, zoals alle teksten van La Transfiguration in 

hett Latijn. Ik geef hieronder een vertaling van deze voor een toonzetting 

opmerkelijkk prozaïsche en theologisch-technische tekst: 

Dee adoptie van de zonen van God verloopt via een gelijkvormigheid van 
beeldd met de natuurlijke Zoon van God... Eerstens geschiedt het door de 
genadee van de Weg, dat wil zeggen de onvolmaakte gelijkvormigheid; en 
tweedens,, door de heerlijkheid, wat de volmaakte gelijkvormigheid zal zijn... 
Omdatt we dus de genade via het doopsel verkrijgen, en anderzijds het licht 
vann de toekomstige heerlijkheid al van tevoren in de gedaanteverandering ge-
toondd is, was het terecht dat zowel bij het doopsel als bij de gedaanteverande-
ringring het natuurlijke zoonschap van Christus gedemonstreerd werd door het 
getuigeniss van de Vader. Want Hij alleen is zich volmaakt bewust van die vol-
maaktee afstamming, tezamen met de Zoon en de Heilige Geest.14 

144 Vertaling door E. Braakhuis op basis van de Latijnse tekst zoals afgedrukt in de 
partituur.. Zie aldaar, "Textes latins, suivis de leur traduction francaise." Het citaat is 
afkomstigg uit Thomas' Summa Theologie, q. 45, art. 4, conclusie, waarin de vraag wordt 
behandeldd of het getuigenis van de Vader, door de Stem uit de wolk en met de woorden 
"Di tt is mijn geliefde Zoon," terecht vernomen is. Thomas geeft vier argumenten op grond 
waarvann dit als onterecht kan worden beschouwd. 1- De zin die God hier spreekt herhaalt 
dee zin die Hij sprak bij Christus' doop. In het Oude Testament staat echter dat God zich 
nimmerr herhaalt. 2 - Bij de doop verscheen samen met de Stem, in de gedaante van een 
duif,, de Heilige Geest. Hier ontbreekt Deze echter. 3 - Dat God opdraagt naar Christus te 
luisteren,, strookt niet met het feit dat hij reeds onderwees sinds zijn doop. 4 - Volgens 
Johanness zegt Christus zich te onthouden van uitspraken die zijn discipelen niet kunnen 
verdragen.. Hier echter, wordt op voor hen onverdraaglijke wijze tot de discipelen gespro-
ken.. Tegenover deze argumenten stelt Thomas de autoriteit van de Schrift, en geeft ver-
volgenss het antwoord dat Messiaen (gedeeltelijk) citeert. 
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Messiaenn heeft deze tekst op ingenieuze wijze verdeeld over twee helf-
tenn van het Deel, waarbij de tweede qua vorm een verkorte herhaling is 
vann de eerste, met grotendeels dezelfde muzikale invulling.15 Aloyse 
Michaelyy laat zien dat Messiaen handig gebruik heeft gemaakt van de 
structuurr van het Latijn. In het eerste gedeelte zijn de tekstfrasen zo ge-
ordend,, dat het accent komt te liggen op het woord est, waardoor de na-
drukk komt te liggen op het Zijn van God: "Quia solus est / Quia solus est, 
simulsimul cum Filio / Et Spiritu Sancto [Want alleen de Vader is / Want alleen 
dee Vader is, tezamen met de Zoon / En de Heilige Geest]."16 In het 
tweedee gedeelte verschuift de nadruk naar hetgeen Thomas ermee zegt, 
namelijkk dat alleen de Triniteit zich volmaakt bewust is van de vol-
maaktee afstamming, echter zonder dat deze Triniteit nog bij naam wordt 
genoemd:: "Perfecte conscius illius / Quia solus est perfecte conscius / Perfecta 

generationsgenerations [Zich volmaakt bewust van die / Want alleen (de Vader) is 
zichh volmaakt bewust / Van die volmaakte afstamming]." Muzikaal ge-
zienn heeft Messiaen hier, net als in de andere delen van La 
Transfiguration,Transfiguration, gekozen voor een mozaïekstructuur, een aaneenschake-
lingg van contrasterende, op zichzelf staande gegevens: secties met 
'hindoe-ritmes'' gespeeld door het voltallige orkest ("krachtig en chao-
tisch,, zoals de muzieken van Sikkim," zegt de partituur), vogelcadenzen 
voorr piano en cello solo, volières voor blazers en percussie, bariton- en 
tenorsoli,, zoet beantwoord door een refrein van koor en orkest, secties 
mett gong- en tamtamslagen,17 massieve tutti voor koor en orkest, en 

155 Zie voor de meest uitgebreide analyse van Deel IX uit de literatuur Michaely, 
Untersuchungen,Untersuchungen, 611-34. Wat de vorm van het Deel betreft, zie het schema in ibid., 634. Het 
eerstee gedeelte loopt van m. 1-144 (cijfer 1-25), het tweede van m. 145-306 (cijfer 26-52). 
Overigenss zij opgemerkt dat Messiaen de muzikale vorm wel vaker als een op zich staande 
matrijss gebruikt die kan worden herhaald met een gevarieerde invulling. Zie voor zijn 
toepassingenn hiervan de analyse van het Moment uit Deel XI I hieronder, of bijvoorbeeld 
MeditationsMeditations sur Ie Mystère de la Smnte Trinité, Deel II , V en VI . 
166 Het getal drie speelt in Deel IX een grote rol. Michaely stelt zelfs dat het Deel in zijn 
geheell  aan dit getal is gewijd (Michaely, Untersuchungen, 632). Deze lijn van analyse volg ik 
hierr niet, omdat mijn aandacht uitgaat naar Messiaens suggestie dat in dit Deel symboliek -
althanss op dit niveau - in de ervaring van ébkuissement wordt uitgewist 

Cf.. de introducties van de recitatief-delen, zoals het boven besproken Deel VIII . 
Messiaenn is al in Couleurs de la Cité céleste begonnen met dit motief (zie aldaar, cijfer 30 en 
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tenslotte,, "aan het einde van het negende stuk," de sectie met de "grote 
combinatiee van ritmes" die Messiaen noemt in verband met éblouissement. 
Eenn aantal van deze elementen moet volgens de componist als symbool 
wordenn opgevat: de 'Sikkim-sectie' beeldt middels een confrontatie van 
hogee akkoorden in de blazers met diepe pedaaltonen in de trombones 
"dee hoogte en de diepte van het mysterie" uit.18 De thematiek van de 
filiati ee en de belofte van wederopstanding, wordt symbolisch uitgedrukt 
doorr de vele vogels die in dit Deel optreden (de meeste met naam en 
landd van herkomst in de partituur aangegeven). Vogels symboliseren bij 
Messiaenn onder meer de vreugde, kracht, beweeglijkheid {agilitas) en 
heerlijkheidd {claritas) van de heffezenen {corpora gkriosd).19 

a.. De inleiding tot het Moment 

Dee bewuste sectie wordt bij cijfer 49 ingeleid door zeven maten die qua 
structuurr doen denken aan de inleiding tot het Moment in Deel VIII : 
weerr een aankondiging die wordt onderbroken door stiltes. Het geheel is 
nuu echter voorzien van een aantal begeleidende elementen, en gezet in 
eenn zodanig schema, dat de passage eerder doet denken aan bepaalde 
aankondigingenn die Stravinsky schrijft in Le sacre duprintemps.20 Het gaat 
bijj  Messiaen om een 'beierende' afwisseling van twee akkoorden, ge-
speeldd door piano en slagwerk (tempelblok, bekkens en gongs), en bege-

96),, dat hij daarna laat terugkeren in Et exspecto, Deel IV, cijfer 1, 5, 12, 18, 27 en driemaal 

aann het slot (36ff.). 
188 Over de thematiek en muzikale gestalte van de afgrond bij Messiaen, zie Alyose 
Michaely,, "L'Abime: Das Bild des Abgrunds bei Olivier Messiaen," in Musik-Kon^epte, nr 
28,, en de genoemde passage uit haar Untersucbungen, met name 629-632. 
199 Zie bijvoorbeeld Messiaens toelichting bij Deel II van La Transfiguration, voorin de 
partituur,, de tekst van zijn liederencyclus Harawi, of het negende deel van Eclairs sur Fau-
dela...dela... Wat de verdere betekenis van vogels en vogelzang bij Messiaen betreft, zie Sherlaw 
Johnson,, "Birdsong," in Hill , Companion, 257-59. 
200 Cf. Stravinsky, Le sacre du printemps, "Introduction," met name cijfer 12, maat 4-10. 
Messiaenn schrijft in La Transfiguration overigens wel meer maten die sterk aan de Sacre doen 
denken.. Vergelijk bijvoorbeeld de orkestrale accenten in Deel XIII , cijfer 38-39, met Le 
sacresacre du printemps, "Danse sacrale (TElue)," cijfer 169 en 170. 

59 9 



Deell  I 

leidd door cello, malletf1 en houtbla2ers. Het gebeier (Messiaen bedoelt 

dezee figuur als de zang van de Mexicaanse spotvogel, maar dat zal me-

nigeenn zonder partituur ontgaan) wordt geleidelijk langer, van twee naar 

vij ff  maal, en wordt tot twee keer toe onderbroken door een pauze. Hoe-

well  de kleur van de akkoorden bij iedere hervatting van het gebeier een 

fractiee anders is, lijk t de algehele indruk van groei en volbrenging die 

dezee passage geeft, vooral het effect van de stapsgewijze opbouw van 

eenn integrerende samenklank. 

D ee passage maakt hiertoe gebruik van een patroon dat bekend is van 

hett zogeheten 'optel-lied.' Na iedere onderbreking wordt het spel van de 

pianoo en het slagwerk iets langer, en wordt, in vertikale richting, de 

samenklankk van de begeleidingsinstrumenten vollediger.22 Di t patroon 

houdtt de luisteraar steeds in spanning over wat er na de onderbreking 

aann het geheel zal worden toegevoegd. Weliswaar maakt de logica van 

hett patroon het toekomstige enigszins voorspelbaar, maar het vervult 

mett zijn voorspelbaarheid tegelijk de belangrijkste voorwaarde voor ver-

rassingenn (zoals de aanvang van het Moment zelf, zie onder). De span-

ningg die het patroon oproept, wordt versterkt door het gebeier van de 

pianoo en het slagwerk, dat de luisteraar als een wonderbaarlijke klok ge-

boeidd houdt. Bij cijfer 49 bestaat het schema uit drie fasen; bij het paral-

lellee moment uit de eerste helft van Deel IX , bij cijfer 22, bestaat het uit 

tweee fasen. Het beschreven voorbereidende, spanningsvolle effect is 

daarr minder sterk. Dezelfde opeenvolging hanteert Messiaen ook in de 

muziekenn die in de respectievelijke helften volgen op de inleidingen. 

Ookk daar geldt dat de tweede verschijning van de passage complexer is, 

enn een sterker effect heeft, dan de eerste. Di t kan verklaren waarom 

Messiaenn in verband met êblouissement niet naar het eerste optreden van 

dezee passage verwijst, maar naar de tweede. 

Malletr.Malletr. hiermee doel ik op de familie van met stokken bespeelde idiofonen met 
bepaalbaree toonhoogte, zoals de marimba, de xylofoon, de vibrafoon en xylorimba. 

Eenn optel-liedje of adding-song is een (kinderliedje waarbij ieder nieuw couplet bestaat uit 
eenn herhaling van het vorige, met toevoeging van een nieuw element. De variant die mij 
hierr voor ogen staat wordt door Stephen Pruslin gebruikt in zijn libretto voor Harrison 
Birtwistle'ss opera Punch and Judy ("Adding-song"). 
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b.. Het Moment 

Terwijll  de gongs nog uitklinken in de pauze na de derde fase van het 
gebeier,, vangt het Moment aan waar Messiaen naar verwijst. Deze 
overgangg lijk t in een aantal opzichten op de overgang waarmee het 
Momentt in Deel VII I aanvangt. Was daar sprake van een groot contrast 
tussenn de monodie van de inleidende zang en de orkestrale massa en 
rijkdomm van het Moment zelf, beide gescheiden door een zwangere stilte 
-- hier breekt na de betrekkelijke eenvormigheid van het gebeier, en na 
eenn vergelijkbare stilte, een zich over de hele breedte van het orkest 
afspelendee simultaneïteit aan, een opeenstapeling van afzonderlijk bewe-
gendee muzikale lagen. In totaal gaat het om drie lagen in het orkest, plus 
dee melodie van het koor waarop de tekst "... quia solus est perfecte conscius 
illius"illius"  wordt gezongen.23 Het contrast met het voorgaande is groot: het 
Deell  bestaat zoals gezegd voor het merendeel uit vogelzang, dat het ka-
rakterr heeft van een meerdelig signaal. De structuur van het Deel is te 
zienn als een lineaire aaneenrijging van dergelijke signalen, en andere op 
zichzelff  staande gegevens (refrein, tutti, cadens). In het Moment gaat het 
echterr niet om een discontinue lineariteit, maar om de opeenstapeling 
vann lagen die individueel continu zijn. Zo er in het Moment al sprake is 
vann discontinuïteit, dan speelt deze zich in vertikale richting af, tussen de 
verschillendee lagen. Het algehele effect van deze simultaan optredende 
lagenn is stasis - niet de stasis van de genoemde aaneenrijging zonder di-
rectionelee ontwikkeling, ook niet de statische vertikaliteit van het Mo-
mentt in Deel VIII , maar de stasis van een totaliteit die verschijnt door 
hett simultaan optreden van zoveel ongelijksoortige gegevens. Deze sta-
siss wordt nog versterkt door het trage tempo ('presque lent" met een tel-
eenheidd van 46 bpm). 

Dee kleurakkoorden {sons-coukurs) die volgens Messiaen met éblouisse-
mentment samenhangen, treden in elk van de drie orkestrale lagen op. Het 
gaatt volgens Michaely om vijf verschillende akkoorden, die tezamen een 

BB Deze structurele lagen zijn als volgt verdeeld over de instrumenten. Onderste laag. gongs, 
celli,, altviolen, hoorns, basklarinet; Middelste laag. buisklokken, celli, tweede violen, fagot, 
klarinetten;; Bovenste laag. Turkse bekkens, eerste violen en hoge houtblazers. 
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cycluss of "ostinato" vormen: twee "draaiende akkoorden" (eerder be-
sprokenn in Deel VIII) , een paar "akkoorden van samengetrokken reso-
nantie,""  en een "dominantvoorhoudingsakkoord."24 Door de uiteenlo-
pendee ritmes waarop de vijf akkoorden in iedere laag zijn geplaatst, ont-
staann er voortdurend verschillende combinaties van de op zich al com-
plexe,, merendeels achttonige akkoorden. Deze variatie wordt gecom-
penseerdd door de voortdurende aanwezigheid van de grote drieklank op 
bes.bes. Dit doet denken aan hoe de "draaiende akkoorden" in Deel VII I 
zichh bewogen tegen de achtergrond van een ononderbroken, in verschil-
lendee octaven klinkende toon b. Michaely wijst erop, dat het eerste ak-
koordd van iedere laag licht is gewijzigd ten opzichte van de stereotype 
gedaantee van dat akkoord, zodanig, dat de bovenste stemmen van de 
driee akkoordlagen ononderbroken een grote drieklank op bes produce-
ren.. De intervallen waaruit deze drieklank (bes'-f '-d'") bestaat, corres-
ponderenn met de afstanden tussen de verschillende lagen onderling. 
Dezee zijn zoals gezegd transposities van één en dezelfde reeks van ak-
koorden.25 5 

Michaelyy wijst verder op een bijzonderheid in de rangschikking van 
dee akkoorden: de vier achttonige akkoorden worden gescheiden door 
hett zeventonig voorhoudingsakkoord, waardoor een symmetrische ver-
delingg van de dichtheid ontstaat: 8-8-7-8-8. Dergelijke symmetrische pa-
tronenn zijn bij Messiaen van bijzondere religieuze betekenis, en verdie-
nenn daarom een korte uitweiding. In geval van een patroon dat achter-
stevorenn gelezen hetzelfde oplevert als van voor naar achter, spreekt 
Messiaenn over een "niet-omkeerbaar ritme \rythme non-rétrogradablë\". Met 
dezee term bedoelt hij te zeggen, dat de omkering, vanuit compositorisch 
oogpunt,, niets nieuws oplevert Deze ritmes hebben zijn voorliefde 
omdatt zij, aldus Messiaen, een bijzondere, occulte "charme" bezitten: 

Datt is de charme van de onmogelijkheden [Ie charme des impossibilités}... Zij be-
zittenn een occulte kracht, een getalsmatige, temporele en sonore invloed. Men 
heeftt wel gezegd dat sommige van mijn werken een betoverende macht heb-

244 Michaely, Untersuchungen, 615-16. Voor een specificatie van deze akkoorden, zie ibid., 
respectievelijkk 115ff, 106ff, en 88ff. 
255 Ibid., 616. 
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benn over het publiek; er zit geen tovenaar in mij, en die toverkracht is niet, 
zoalss men heeft gesuggereerd, domweg het gevolg van herhalingen, maar mis-
schienn van de onmogelijkheden die besloten liggen in deze verschillende for-
mules.26 6 

Messiaenn heeft de "charme" van de onmogelijkheden in verschillende 

compositorischee middelen verwerkt, waarvan hij er een aantal toepast in 

dee Momenten.27 De belangrijkste hiervan is zijn zelfbedachte systeem 

vann loonschalen, de "beperkt transponeerbare modi [modes a transpositions 

limitées]"limitées]"22**  Di t systeem bestaat uit zeven toonschalen die elk zijn opge-

bouwdd uit kleine, zich herhalende cellen. Wanneer een dergelijke toon-

schaall  wordt getransponeerd, keert hij na een aantal malen vanzelf weer 

terugg naar de aanvangsvorm. De toonschaal is beperkt transponeerbaar, 

enn daarin schuilt volgens Messiaen hun occulte "charme." Hij legt het 

karakteristieke,, innerlijke "obstakel" van deze toonschalen als volgt uit 

(ziee het notenvoorbeeld, waarin de modi en hun geleding worden aange-

geven): : 

Dee 'beperkt transponeerbare modi' kan ik wellicht het beste uideggen 
wanneerr ik zeg dat onze gelijkzwevende muziek uit twaalf halve toonsafstan-
denn bestaat en dat het getal twaalf kan worden verkregen door de volgende 
vermenigvuldigingen:: drie maal vier, vier maal drie, twee keer zes en zes keer 
twee.. De beperkt transponeerbare modi vallen in symmetrische groepen uit-
een,, waarbij de laatste noot van de ene groep 'gedeeld wordt' met de eerste 
vann de volgende. Die groepen vormen zes groepen van twee noten [modus 1, 
svm],, vier groepen van drie noten [modus 2, svm], drie groepen van vier no-
tenn [modus 3, svm], en twee groepen waarvan het aantal noten variabel is 
[modii  4 tot en met 7, svm]. Daaruit volgt, dat deze modi na een aantal trans-

266 Samuel, Permanences, 74. Cf. de sectie over dit onderwerp in Technique, 5. Ook het gebruik 
vann priemgetallen, zoals in Deel IX het getal drie (zie onder), valt onder de "charme." Zie 
ibid.,, 118. 
vv Messiaen: "Ik heb altijd gevonden dat een techniek des te meer kracht heeft wanneer 
het,, in zijn wezen, stuit op een onoverkomelijk obstakel. Dat is precies het geval bij mijn 
driee belangrijkste innovaties: de *beperkt transponeerbare modi' [modes a transpositions Umi-
tées],tées], de 'niet-omkeerbare ritmes' [rythmes non-rétrogradables], en de 'symmetrische permuta-
ties'' [permutations symmétriques]." Samuel, Permanences, 73. 
288 Niet te verwarren met de kerktoonsoorten. 
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positiess terugkomen op dezelfde noten, en dat het dan dus onmogelijk is om 
verderr te gaan [met transponeren, svm].29 

Dezee modi komen in alle Momenten voor, maar in hun meest naturelle 

gedaantee in het nog te bespreken Deel XII . Elk van de modi had in 

Messiaenss geestesoog een eigen kleur, of combinatie van kleuren. Hij 

onderscheiddee bij veel van deze kleuren bovendien een morfologie: hij 

zagg kleuren in spiralen, banden, vlammen, sterren, etc. De \deurakkoor-

denden die Messiaen in de verschillende Momenten gebruikt, zijn tot op ze-

keree hoogte te beschrijven in termen van de \demmodi. Omdat de modi 

elkk een symmetrische bouw hebben (de eerste modus, identiek aan de 

heletoonstoonladder,, is zelfs pan-symmetrisch), ligt het voor de hand te 

denkenn dat veel van de aan deze modi ondeende (of tot deze modi her-

leidbare)) akkoorden de "charme" zullen bezitten van een "rythme non-

rétrogradable"rétrogradable" Voor zover het effect van deze akkoorden met symmetrie 

samenhangt,, heeft dit echter vaker te maken met de context (zoals de 

genoemdee symmetrische rangschikking), dan met de interne structuur 

vann deze akkoorden zelf. 

Messiaenn heeft, zoals al even aangestipt, ook op ritmisch gebied tech-

niekenn ontwikkeld die een "obstakel" in zich mee dragen: 

Mett de 'beperkt transponeerbare modi' komt op ritmisch gebied een andere 
innovatiee overeen, die van de 'niet-omkeerbare ritmes.' De beperkt transpo-
neerbaree modi kunnen niet worden getransponeerd omdat zij in zichzelf 
kleinee transposities herbergen; de niet-omkeerbare ritmes kunnen niet worden 
omgekeerdd omdat zij in zichzelf een kleine omkering herbergen [de symme-
triee of spiegelbeeldigheid van hun interne structuur, svm]. En tenslotte nog 
eenn innovatie, die ik in verschillende werken heb gebruikt, vooral in Chrono-
chromie;chromie; de 'symmetrische permutaties.' Het is hetzelfde verschijnsel: de afwik-
kelingg van permutaties leidt, volgens een bepaalde, vaste manier van lezen, tot 
eenn beperkt aantal permutaties en, in plaats van astronomische aantallen te 

Samuel,, Permanences, 13-14. Zie voor een overzicht van Messiaens modes Ton de Leeuw, 
MuziekMuziek van de twintigste eeuw: Een onderzoek naar haar Elementen en Structuur (Utrecht: Bohn, 
Scheltemaa & Holkema, 1977), 79. De transposities van een aantal kleurmodi staan 
uitgeschrevenn in Hill , Companion, 208. Merk op dat aldaar in de derde transpositie van 
moduss 3 een fout is geslopen: de b' moet een c' zijn. 
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krijgen,, kom je terug bij de chromatische volgorde van duren, en de eerste 

permutatie.30 0 

Inn het Moment van Deel IX komt de "charme" van dergelijke ritmische 
onmogelijkhedenn vooral terug in het ritme van de drie orkestrale lagen. 
Terwijll  de harmonische structuur van deze lagen onderling gelijk is (alle 
zijnn gebaseerd op de genoemde opeenvolging van vijf kleurakkoorden), 
heeftt iedere laag zijn eigen ritme. Deze gescheiden, 'isoritrnische' behan-
delingg van toonhoogte en duur, heeft een voortdurende verschuiving 
tussenn het harmonische en ritmische patroon tot gevolg, waardoor in 
theoriee na een bepaald aantal cycli het initiële moment terugkomt. Het 
Momentt is echter voorbij voordat deze bijzondere gebeurtenis plaats-
vindt.. De loutere mogelijkheid van deze terugkeer (en daarmee het ge-
tuigenn van de "magische" beperking van deze muziek, namelijk het mo-
mentt van zelfïdentiteit) moet echter tot de structuur en effectiviteit van 
hett Moment worden gerekend. De 'eschatologische' vervulling van een 
dergelijkk samenvallen kan wel een aantal malen binnen de individuele 
lagenn van het Moment worden gehoord.31 Tot zover Messiaens bijzon-
deree visie op, en gebruik van symmetrische structuren. 

c.. De kadrering van het Moment 

Michaelyy laat zien dat het Moment in Deel IX , en zijn parallelle 
verschijningg in de eerste helft van het Deel (cijfer 23), wat de ritmische 
structuurr betreft in eikaars verlengde moeten worden gezien. All e lagen, 
zowell  in de eerste als in de tweede verschijning, zijn terug te voeren op 
eenn opeenvolging van drie 'hindoeritmes' (zgn. deshi-tdla's) uit de lijst van 

300 Ibid., 74. Zie over de techniek van het niet-omkeerbare ritme, Messiaen, Traite de rytkme, 
II ,, hoofdstuk 1. Symmetrische permutaties komen in de Momenten niet voor. Zie voor 
eenn uideg van het gebruik van deze techniek in Chronocbromie, Sherlaw Johnson, Messiaen, 
1600 en de tabel op 170, en met name de gedetailleerde uideg van de componist zelf in 
TraiteTraite de tythme, III , hoofdstuk 1 en 2. 
311 Zie bijvoorbeeld wat de hoogste laag betreft de 'herstart' in cijfer 50, maat 8. 
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Sharngadeva:: "rdgavardbana" " cbandraka/d" en " laksbmïsha"^2 De onder-
stee laag wordt gevormd door de opeenvolging van deze tala's, in kreeft-
gangg en in ritmische vergroting. De duur van de parallel van het Mo-
mentt (cijfer 23) gebiedt dat het patroon na twintig teleenheden (kwart-
noten)) wordt afgebroken. Dit moment valt even na het begin van de 
herhalingg van het patroon, in lakshmisha. In het Moment (cijfer 50) 
wordtt het patroon weer opgepakt waar het was afgebroken: de rest van 
lakshmisha,lakshmisha, gevolgd door chandrakald en rdgavardbana. Hierop volgt nog 
eenn losse kwartnoot waarna het Moment wordt afgebroken (einde van 
cijferr 51).33 

Ookk wat de middelste en bovenste lagen betreft, geldt dat deze slechts 
zijnn te begrijpen wanneer het Moment en zijn parallel in samenhang 
wordenn gezien. Michaely laat zien dat het in deze beide lagen niet gaat 
omm - zoals Messiaen beweert in zijn toelichting - "Griekse versvoeten in 

Michaely,, Untersucbungen, 619-624. Messiaen heeft in een artikel van Joanny Grosset 
("Inde:: Histoire de la musique depuis 1'origine jusqu'a nos jours," in Encyclopédie de la 
musiquemusique et dktionnaire du conservatoire conservatoire ̂  Albert Lavignac, ed. [Paris: Delagrave, 1921], I, 17-376: 
301-04)) een lijst van "'desbf-tdia's" gevonden, die de Indiase theoreticus Sharngadeva in de 
dertiendee eeuw opnam in zijn befaamde traktaat Samgita-ratndkara. Volgens Grosset 
betekentt de term "deshi-tdla" letterlijk regionaal of populair (desbï) ritme of samengestelde 
maatsoortt {tdld). In de antieke Indiase muziektheorie worden deze populaire ritmes 
onderscheidenn van de klassieke ritmes (mdrga). Dit onderscheid is volgens Grosset in 
hoofdzaakk gelegen in de variabiliteit van de teleenheid {matra): deze is in de klassieke 
opvattingg altijd gelijk aan de tijd die nodig is om vijf korte lettergrepen uit te spreken, 
terwijll  in de populaire opvatting de teleenheid naar smaak en omstandigheid gekozen kan 
worden,, dan weer 4, dan weer vij f of maximaal zes lettergrepen (ibid., 297, 300). Het 
klassiekee systeem omvat slechts vijf basisritmes (die ieder drie verschijningsvormen ken-
nen),, terwijl het populaire systeem volgens de lijst van Sharngadeva 120 ritmes omvat 
(waarvann sommige meerdere vormen kennen). Over de uitvoeringspraktijk van deze ritmes 
wordtt door Grosset niet veel gezegd, behalve dat de ritmes op verschillende manieren 
kunnenn worden geklapt, en met bekkens kunnen worden gearticuleerd (ibid., 298, 300). 
Messiaenn heeft in zijn muziek een interpretatie van een aantal van de populaire ritmes ge-
gevenn - de ritmes daarbij bewerkend en aanpassend aan zijn eigen ritmische vocabulaire. 
Hoewell  het resultaat vaak speculatief kan worden genoemd, heeft hij steeds vastgehouden 
aann hun oorspronkelijke namen. Zie voor Messiaens versie van deze lijst, en voor voor-
beeldenn van zijn gebruik van deze ritmes, Traite de rytbme, I, 271-368. Ik breek hier overi-
genss met de vreemde traditie om in de literatuur over Messiaen de Franse transliteratie van 
hett Sanskriet te handhaven (lakskmifa, (^drngadeva, mifra varna, etc). 
333 Zie het schema in Michaely, Untersucbungen, 620. 
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kortee en lange noten van verschillende duur," maar om permutaties van 
dee elementen waaruit lakshmisha, chandrakala en rdgavardhana in hun oor-
spronkelijkespronkelijke gedaante zijn opgebouwd. Wanneer het Moment en zijn pa-
rallell  bij elkaar worden genomen, wordt zowel in de middelste als in de 
bovenstee laag een patroon zichtbaar dat zich driemaal herhaalt. Michaely 
laatt verder zien dat de samenstelling en totale lengte overeenkomt met 
diee van deze drie deshi-tdla'sy en dat de samenstellende elementen in de 
middelstee laag vier "niet-omkeerbare ritmes" vormen. De bovenste laag 
kann vervolgens worden begrepen als de kreeftgang van de middelste, 
waarbijj  de elementen twee aan twee kruislings zijn verwisseld.34 

Temiddenn van deze verbazende complexiteit van zich op zeer ver-
schillendee niveaus afspelende, onderling verschuivende cyclische en 
symmetrischee patronen, zingt het koor in zes stemgroepen verdeeld de 
tekstt "... quia solus est [etc.]," ondersteund door drie trompetten en drie 
trombones.. De melodie kan worden gezien als een variatie in drie delen 
opp het thema dat in de eerste maten van het Moment en zijn parallel 
klinkt.. Dit thema pendelt rond de toon c" met steuntonen zowel een tri-
tonuss hoger als lager (ges' etifis"). De melodietonen vormen tezamen een 
bijnaa complete heletoonstoonladder (de pansymmetrische, eerste "be-
perktt transponeerbare modus"). 

Binnenn het oceanische geheel van de heterofone en onderling hetero-
mobielee orkesdagen, schept Messiaen hiermee melodische structuren die 
-- door een pendelbeweging rond een enkele toon en verregaande sym-
metriee - een stabiele horizon vormen. Deze horizon voegt zich bij de 
horizonn van de ononderbroken grote drieklank op bes die resulteert uit 
dee vijf kleurakkoorden. Tezamen vormen deze twee horizons de basis 
voorr het kader dat het Moment omlijst. Net als in Deel VII I breekt het 
momentt af door een overgang naar sterk contrasterende muziek. De 
overgangg is hier zelfs nog abrupter dan daar. De cycli kennen, afgezien 
vann het theoretische moment waarop ze alle samenvallen, geen natuur-
lij kk einde. En Messiaen zet ze evenmin één voor één stil. Hij kiest voor 
eenn abrupt einde. Na tien maten houdt het Moment plotseling op, en 
gaatt na een achtste rust over in zijn tegendeel: een volstrekt homofone, 

344 Ibid, 621-24. 
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doorr aanvullend laag koper ondersteunde declamatie van wat Messiaen 
inn 2ijn toelichting noemt "de verschrikkelijke woorden: 'perfectae genera-
tionis.'"tionis.'" Deze abrupte overgang spiegelt de even abrupte wijze waarop 
hett Moment begon, en voegt zich in dat opzicht bij het voorbeeld uit 
Deell  VIII . De twee horizons en het abrupte begin en einde omlijsten te-
zamenn het Moment. 

Eenn vergelijking met Deel VI (die niet voorkomt op Messiaens lijst 
vann Momenten) maakt het eminente belang van dit kader duidelijk. De 
muziekk van dit Deel uit het eerste septénairey "Candor est lucis asterna," 
bestaat,, net als dat van het Moment in Deel IX, uit een ostinato van her-
haaldee akkoorden, nota bene dezelfde akkoordtypen als gebruikt in dit Mo-
ment,, en het ritme is eveneens gebaseerd op een bewerking van (in dit 
gevall  een enkele) desM-ta/a.35 Ook in Deel VI zingt een koor in korte, ge-
lijkmatigee frasen, en ook de muziek van Deel VI is kort van duur. De 
muziekk van Deel VI maakt dezelfde heterogene, en tegelijk gesloten en 
wetmatigee indruk als die in Deel IX. Naast het voorkomen van vogel-
zangg in Deel VI , is er echter één groot verschil: de muziek van Deel VI 
maaktt geen onderdeel uit van een groter geheel waarmee het contras-
teert.. De retorisch context, waardoor het de werking zou kunnen krijgen 
vann een met Deel IX vergelijkbare doorbraak, ontbreekt. Het lijk t er 
daaromm alleszins op, dat êblouissement niet alleen het effect is van bepaalde 
kleurakkoorden,, maar evenzeer, en wellicht zelfs meer, van de retorische 
contextt waarin deze akkoorden zijn opgenomen. Naast het middel van 
dee plotselinge overgang gebruikt Messiaen daarbij, zoals hierboven 
gezien,, technieken die een eenheid in veelheid (of een veelheid in 
eenheid)) produceren. Zijn objectief leek hierbij stasis, die bovendien 
gepaardd ging met de "charme" van 'beperktheid' en de overweldiging 
vann het massale. Merk op dat dit op zich reeds, dus onafhankelijk van 
hett synesthetisch effect van de sons-couleurs, kenmerken zijn van de er-
varingg van êblouissement. Zoals hieronder zal blijken, lopen de muzikale 
werkelijkheidd en Messiaens relaas over deze ervaring stelselmatig uiteen. 

Ziee voor een technische analyse van Deel VI , Michaely, ibid., 739-43. 
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3.55 Analyse van het derde Moment 

DEELL XI I ("Terribilis est locus iste"): "Gloria in excelsis Deo!" 

Velee elementen uit de bovenstaande analyses keren terug in het Moment 
uitt Deel XII . Toch is dit Moment minder opmerkelijk dan de andere. Er 
iss in dit Deel een passage die, als het gaat om duizeling en overweldiging 
meerr de aandacht trekt. Tegen het slot (cijfer 29) schrijft Messiaen een 
twintigstemmigee vocalise op "a," per stem ondersteund door een strij-
ker,, en begeleid door glissandi in de andere strijkers (inclusief contrabas-
sen)) en door slagwerk (gongs, tempelblok, buisklokken en bellen). De 
passagee wordt ingeleid - aldus de aanwijzing bij cijfer 27 - door de Bid-
valk,, en door een werveling van 'riffs' en accenten van blazers, piano en 
mallets,mallets, trillende clusters in de strijkers en agiterend slagwerk (toms, bek-
kens,, maracas). Na een tutti crescendo, twee fff slagakkoorden en een 
onbestemdee rust ("was dit het of komt er nog wat?"), barst de veellagige 
vocalisee los. Deze eindigt vijf maten later abrupt, en wordt na een fer-
matee gevolgd door een typisch abismale, streng vertikale zetting van het 
woordd "terribilis." 2**  Opmerkelijk genoeg wijst Messiaen niet deze uitge-
sprokenn angstaanjagende, ontzag- en duizelingwekkende passage aan als 
voorbeeldd van éblouissement en "doorbraak," maar een veel vriendelijker 
passagee eerder in het Deel, waar de tekst "Gloria in excelsis Deo? wordt 
gezongen. . 

Dezee passage komt tweemaal voor - iets dat Messiaen niet vermeldt 
(respectievelijkk bij cijfers 9-10 en 22-23). De herhaling van de passage 
maaktt deel uit van de integrale herhaling van het eerste gedeelte van het 
Deell  (cijfer 1-13, herhaald in 14-25), en die wordt gevolgd door het af-
sluitendee gedeelte dat ik hierboven beschreef (cijfer 27-30). De herhaling 
betreftt net als in Deel IX alleen de vorm (A-A'-B); Messiaen laat in de 
herhalingg andere teksten zingen en varieert het muzikale materiaal, ech-
terr niet zozeer dat de parallellie met het eerste gedeelte ondoorzichtig 
wordt.. De tekst wordt gevormd door zes korte fragmenten: naast het 

366 Messiaen gebruikt deze zetting ook in Et exspedo, Deel I, cijfer 5, waar een voetnoot de 
lezerr waarschuwt: "ld, kende fabmef' Cf. Michaely, "L'Abime," 30-32. 
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genoemdee Gloria enkele zinnen ontleend aan respectievelijk Psalm 104, 

dee Summa van Thomas en het boek Wijsheid. All e hebben het licht als 

themaa - het laatste fragment ook de verschrikking van de plaats van de 

transfiguratie,, hoog op de berg (hoewel de woorden, die van Jakob, uit 

eenn geheel andere context afkomstig zijn): "Terribiüs est locus iste: bic domus 

DeiDei est, et porta ca/i" (Gn 28, 17). De tekst is in beide verschijningen van 

dee bewuste passage die van het Gloria, en ook muzikaal zijn er geen gro-

tee verschillen. Het meest opmerkelijk is wellicht het feit dat de tweede 

verschijningg een grote terts hoger staat, wat in de zang een aanzienlijk 

hogeree spanning geeft. Dat Messiaen in Conférence de Kyoto op deze twee-

dee verschijning van de passage doelt, kan worden afgeleid uit zijn toeli-

chtingg bij het Deel, waarin hij spreekt over een wit licht: 

f...]]  Het licht van de 'hoogten' verschijnt in de akkoorden van het hout en het 
koper,, en gaat plotseling over in het pianissimo van de flageoletten van de 
violen.. In dat bovennatuurlijk witte licht sidderen de pizzicati van de celli en 
dee akkoordkleuren van de piano, de buisklokken en de crotales.37 

Aangezienn wit bij Messiaen de kleur van C groot is, moet het gaan om 

dee tweede passage, want daar overheerst in de "afgrond van zoetheid" 

dee grote drieklank op c. Bij de eerste verschijning van de passage valt in 

dee afgrond, vanwege het As groot, eerder een blauw-violet licht te ver-

wachten. . 

Dezee tweede passage (cijfer 22-23), vanaf nu als Moment aan te 

duiden,, ziet er als volgt uit. Na de lange vogelcadens voor piano-solo 

(cijferr 21), zet het koor in met de tekst van het Gloria, homofoon 

begeleidd door hout- en koperblazers. Di t moment valt, na de vooraf-

gaande,, harde secties met slagakkoorden en kale eenstemmigheid, op 

doorr zijn korale warmte en rust. De koormelodie bij cijfer 22 staat in As 

groot,, en is door een omgeving van samenklanken uit de derde "beperkt 

transponeerbaree modus" verbonden met de 'hoofdtonaliteit' van La 

TransfigurationTransfiguration als geheel, E groot.38 Het "licht van de 'hoogten'" waar 

377 Partituur van La Transfiguration, "Analyse succinte de chaque pièce." 
Dee drieklank van E groot vormt een belangrijk uitgangs- en rustpunt in het werk, echter 

zonderr dat het werk tonaal is in funktioneel-harmonische zin. Een dergelijk gebruik van 
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Messiacnn over spreekt, moet hier - afgaande op de kleurtabellen van 
Jonathann Bernard - worden voorgesteld als een overwegend oranje licht, 
eventueell  met accenten van goud en melkachtig wit.39 Het woord "in" 
vann de frase "Gloria in excelsis" is 20 gezet dat het een bijzonder accent 
krijgt.. Het is geplaatst op een c, de terts van As groot, die echter deel 
uitmaaktt van een derde-modus akkoord dat deze terts destabiliseert (met 
namee door er een b en een ges tegenaan de zetten). Deze instabiliteit lost 
zichh pas na de overgang naar cijfer 23 op, wanneer diezelfde toon c als 
grondtoonn van C groot de overhand neemt.40 De frase valt dus als het 
waree naar deze overgang toe - een overgang die zonder pauze plaats-
vindt,, en die in veel opzichten lijk t op de overgangen gevonden bij de 
Momentenn in Deel VII I en IX. 

Opp het woord "Deo" vallen we in de genoemde "afgrond van zoet-
heid""  - Messiaens metafoor die het verdwijnen van vaste grond sugge-
reert.. Deze werd gevormd door de solide homofonie van het begin van 
dee frase. Nu zwijgen de hout- en koperblazers, en nemen de gedivi-
seerdee strijkers het over ("in groot contrast met de voorafgaande massa 
vann het koper"41), terwijl het koor een ppp C grote drieklank zingt in 
engee middenligging. De flageoletten van de strijkers geven het akkoord 
eenn lichte klank, wat verder benadrukt wordt door de triller op het bek-
ken,, en vooral door die op de triangel (cf. Deel VHI) . Met enige vertra-
gingg komen vervolgens drie verschillende lagen op gang die de drieklank 
vullen,, kleuren en omlijsten. De eerste laag wordt gevormd door de 
buisklokken,, crotales en mallets, en speelt een patroon in Messiaens twee-
dee modus (eerste transpositie) dat een variabel ostinato lijk t te gaan wor-
den.. Het wordt te snel weer afgebroken om dit te kunnen bepalen. De 
tweedee laag wordt gevormd door de contrabassen, gediviseerde celli en 
cello-solo.. Deze spelen als solisten zeer gedifferentieerde pizzicato-

tonalee elementen is mogelijk door de bijzondere structuur van Messiaens "beperkt trans-
poneerbaree modi." 
399 Bernard, "Colour," in Hill , Companion, 207. 
**  Michaely (in Untersuchungen, 745) merkt op dat in de eerste helft van de frase de terts van 
dee komende C groot wordt onderdrukt. Messiaen speelt de tertsen dus kruisgewijs tegen 
elkaarr uit. 
411 Voetnoot in de partituur bij cijfer 23. 
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patronenn in septolen, kwintolen en triolen. Qua toonhoogte complete-
renn zij de tweede modus, zodat een chromatisch verzadigd totaalbeeld 
ontstaat.. En tot slot is er de piano solo, die in gelijkmatige zestiende-no-
tenn de kleurakkoorden speelt waar Messiaen over spreekt. Deze akkoor-
denn worden door Michaely geanalyseerd als "akkoorden uit modus 2, 
eerstee transpositie," "akkoorden uit modus 3, derde transpositie," "do-
minantvoorhoudingsakkoorden,""  en "akkoorden van samengetrokken 
resonantie."422 Deze akkoorden worden verdubbeld en ondersteund door 
dee akkoorden uit de eerste laag, zij het in een ander ritmisch patroon. 
Analysee van de akkoorden brengt verder aan het licht dat zij soms be-
staann uit een stapeling van twee akkoorden, waaronder in een aantal ge-
vallenn de grote drieklank op c.43> De andere delen van de kleurakkoorden 
zijnn in veel gevallen thuis te brengen in de tweede modus, eerste trans-
positie.. Het witte licht van het koor en de violen is dus opgenomen in 
eenn omgeving die gezien moet worden als overwegend van de tweede 
modus,, met name de eerste transpositie. Deze kleurt volgens Bernards 
tabell  blauw, eventueel neigend naar paars en violet. Het kleurcontrast 
mett de muziek voorafgaand aan de plotselinge overgang op "Deo" moet 
inn Messiaens geestesoog dus groot geweest zijn. De muziek verandert, 
opp de overgang, van oranje (derde modus, eerste transpositie), via "bo-
vennatuurlijkk wit" (C groot), naar het tegendeel van oranje: blauw (d.w.z. 
zodraa de verschillende lagen op gang komen).44 

422 Michaely, Untersuchuttgen, 745. 
433 Zie cijfer 23, pianopartij, achtereenvolgens akkoord nummer 1, 5,11 en 13. 
444 Deze kleurreconstructies blijven altijd wat speculatief. Bernard meldt bijvoorbeeld (in 
Hill ,, Companion, 218) dat de As groot waar de melodie voorafgaand aan de overgang in lijk t 
tee staan, een blauw-violette kleur geeft. Dat zou het contrast met de tweede-modus 
omgevingg na de overgang minimaliseren. As groot maakt echter deel uit van de derde 
modus,, eerste transpositie, waarin ook het accent op "in"  kan worden thuisgebracht. Op 
diee manier bekeken geeft de genoemde melodie een overwegend oranje kleur. Bij de 
parallellee verschijning van deze passage bij cijfer 9-10, gaat het om een 'modulatie' van E 
groott naar As groot, met als context modus 2, derde transpositie. Deze overgang moet 
wordenn voorgesteld als gaande van rood (E groot) naar blauw-violet (As groot) in een 
groenee omgeving (modus 2, derde transpositie). Rood en groen zijn complementaire 
kleuren;; ook deze overgang moet in Messiaens geestesoog dus een maximaal kleurcontrast 
hebbenn gegeven. Over kleurcontrasten zie Johannes Itten, Kunst derFarbe, Studienausgabe, 
doorr René Smeets vertaald als Kleurenleer (De Bil t Cantecleer, 1998), 59-63. 
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Nett als de eerder besproken Momenten, wordt ook het Moment in 
Deell  XI I na korte tijd afgebroken. Ging het rijkgeschakeerde veld van 
Deell  VII I zonder pauze over in homofone a-capella zang, en ging de 
opeenstapelingg van heterogene lagen in Deel IX na een achtste rust over 
inn een homofone zetting voor koor en orkest - hier gaat de ingekleurde 
ruimtee van het C groot zonder pauze over in het onbarmhartige {terrible) 
signaall  van de Bidvalk, uitgeschreven voor blaasorkest, slagwerk en 
slagwerksolistenn (cf. de beschreven muziek bij cijfer 27). Het Moment is 
mett zijn lichtheid en gedifferentieerde invulling dus ingekaderd door 
vertikaal-homofonee muzieken met een prominente rol voor de contras-
terendee "massa" van de koperblazers. Het Moment beeldt volgens Mes-
siaenn de barmhartigheid {douceur) van God uit, maar kan ook gezien wor-
denn als uitbeelding van het wonderbaarlijke (merveilleux): met name het 
tott stilstand komen van de koorzang op een langgerekt C groot, het klin-
kenn van een soort klokwerk van gelijkmatige pianoakkoorden, en het 
wonderlijkee speeldoosachtige geklingel van de xylorimba, schept een at-
mosfeerr van verwachting, van het in kinderlijke verwondering geboeid 
zijnn door het wonderbaarlijke. De rol van de kleurakkoorden lijk t in dit 
geheell  opmerkelijk klein. De kleureffecten die ik hierboven beschreef 
zijnn toe te schrijven aan de modaliteit en de kleur van drieklanken. De 
akkoordenn van de piano geven zonder twijfel het geheel kleur, maar zijn 
niett meer dan een onderdeel van een complex geheel. Indien deze pas-
sagee het door Messiaen gesuggereerde effect heeft, lijk t dit opnieuw te 
moetenn worden toegeschreven aan de plotselinge verandering van hel-
derheid,, textuur, sonoriteit en temporaliteit. 

3.66 Analyse van bet vierde Moment 

DEELL VI I ("Choral de la Sainte Montagne") 

Vann de vijf Momenten die Messiaen noemt, lijken de twee koralen 
waarmeee elk septénaire besluit, nog het meest op een uitstalling van sons-
couleurs.couleurs. In deze delen valt daarom nog het meest een directe relatie te 
verwachtenn tussen deze sons-couleurs en éblouissement. Messiaens commen-
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taarr op de koralen is summier: de ene sluit af in pianissimo, de andere in 

fortissimofortissimo ("een totaal fortissimo van het koor en het orkest").45 Verder 

spreektt hij over de "tegelijk zoete en verschrikkelijke kleuren" van deze 

koralen.466 Beide staan, zo blijk t uit de partituur, in een buitengewoon 

langzaamm tempo (teleenheid van 30 bpm) en hebben een Psalmvers als 

tekst:: Deel VI I een vers uit Psalm 48, vers 2: "Magnus Dominus, et 

laudabiiislaudabiiis nimis: in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus [De Heer is groot en 

zeerr te prijzen in de stad van onze God, op de berg van zijn heiligheid]," 

Deell  XI V een vers uit Psalm 26, vers 8: "Domine, diiexi decorem domus tua, 

etet locum habitationis gloria tua [Heer, ik bemin de luister van uw huis, en de 

plaatss waar uw glorie verblijft]." 

Deell  VI I is de kortste van de twee (31 maten; ongeveer 4'30" uitvoe-

ringstijd).. Het koraal verloopt in acht frasen, die ieder eindigen met een 

langgerektt akkoord en worden afgesloten met een achtste rust. De eerste 

frasee brengt een stijgend melodisch motief, dat aan het begin van de 

tweede,, derde en vijfde frase terugkeert. De stijging van dit motief zet 

doorr tot in maat 24, waar - veelzeggend op het woord "monte" - de top 

vann de melodische curve wordt bereikt, en tevens het summum van de 

dynamiekk (fortissimo). Sommige woorden van het Psalmvers worden in de 

loopp van deze beweging herhaald: "in civitate" "Dei" (3 maal) en "in 

monte."monte." Het stuk eindigt pianissimo met een grote drieklank op e. De ove-

rigee harmonisatie van de melodie is opmerkelijk contrastrijk. Akkoorden 

mett een zeer dichte chromatiek wisselen zich af met grote drieklanken: 

opp e (veelal in kwartsextügging), eenmaal op a (subdominant) en drie-

maall  op bes (de trintonus heeft bij Messiaen vaak de dominant-funktde).47 

I nn gesprek met Claude Samuel heeft Messiaen de kleuren van dit koraal 

maatt voor maat gespeld: 

Daarr de kleuren door de trage beweging heel zuiver zijn, 2al ik proberen ze 
opp te noemen. De eerste twee akkoorden zijn superposities met een groen-

Partituurr van ha Transfiguration, "Analyse succinte de chaque pièce." 
466 Zie het lange citaat uit Conférence de Kyoto aan het begin van dit hoofdstuk. 
477 De tritonus komt bij Messiaen vaak voor in slotcadenzen, waar normaliter een dominant 
opp de vijfde trap klinkt. Zie bijvoorbeeld het slot van de frasen in "Subtilité des Corps 
glorieux,""  het eerste deel van de orgelcyclus Les Corps glorieux. 
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zwartee tint. Het derde akkoord maakt deel uit van "draaiende akkoorden." Hij 
bevat,, van hoog naar laag, blauw-groen, rozig mauve, en groen. Het vierde 
akkoordd (E groot in kwartsext) is rood. De maten 4 en 5 hernemen bijna de-
zelfdee kleuren als het begin. De maten 6, 7, en 8 staan tegelijk in E groot 
(rood)) en in de tweede modus (tweede transpositie) die goud bevat en bruin, 
maarr ook rood. De maten 9, 10, en 11 hernemen de kleuren van het begin. 
Dee maten 12 en 13 staan in modus 3 (tweede transpositie) die grijs is en 
mauve.. Zij komen (in maat 14) uit bij een neutraal-blauw septiemakkoord. 
Maatt 15 herneemt de "draaiende akkoorden," van hoog naar laag: blauw-
groen,, rozig mauve, groen, en verder: geelachtig groen, zilver, grijzig en zwart. 
Maatt 16 (E groot in kwartsext pianissimo) is rood. De maten 17 en 18 staan 
inn modus 3 (eerste transpositie), die oranje bevat en goud. Hun crescendo 
leidtt met kracht naar de sextligging van E groot in de maten 19 en 20. De 
tweee piccolo's geven dit rode akkoord extra licht. De maten 21, 22 en 23 her-
nemenn de sonoriteiten van het begin in dalende beweging. Zij komen (in maat 
24)) uit bij een rode E groot kwartsext, fortissimo. De maten 25 en 26 staan te-
gelijkk in E groot (rood) en in de tweede modus (tweede transpositie) die goud 
bevatt en bruin, maar ook rood. Maat 27 is een neutraal-blauw septiemak-
koord.. Er is een groot kleurcontrast tussen het rood van maat 25 en 26 en het 
blauww van maat 27 (bovendien laat maat 27 een a en eenjïs horen die niet in 
dee voorgaande modus voorkomen). Maat 28: twee "draaiende akkoorden," 
vann hoog naar laag: het eerste is blauw-groen, rozig mauve en groen; het 
tweedee is geelachtig groen, zilver, grijzig en zwart. Maat 29: E groot kwart-
sext,, rood. Maat 30: een cluster in modus 3 (eerste transpositie) alle noten te-
zamenn (behalve de b die gereserveerd is voor de laatste maat). Het geheel 
geeft,, door de enge ligging en het lage register, een bijna zwart goud-en-bruin. 
Laatstee maat: een zuiver E groot akkoord, diep-rood, erg pianissimo, mysteri-
eus,, met de kwint (b) opvallend in de bovenste partij (sopraan, trompet).48 

Dezee overweldigende opsomming van kleuren geeft de indruk dat 

Messiaenss uitspraken over éblouissement wel moeten kloppen. Reeds de 

lezerr wordt hier verblind, laat staan degene die deze duizeling van 

kleurenn daadwerkelijk ondergaat. Nadere beschouwing leert echter, dat 

Messiaenn niet zomaar een wirwar van kleuren aanbiedt, maar met deze 

kleurenn een logisch opgebouwd verhaal componeert - daarbij gebruik 

makendd van retorische middelen die gebruikelijk zijn in tonale, funk-

Samuel,, Permanences, 240-41. 
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tioneel-harmonischetioneel-harmonische muziek. De hoofdrolspelers zijn de grote drieklank 
opp £, die afhankelijk van de ligging en het register verscheidene tinten 
roodd geeft, en een aantal akkoorden die het met rood contrasterende 
blauww produceren.49 Het gaat bij dit laatste voornamelijk om de akkoor-
denn van maat 14 en 27, die beide deel uitmaken van de derde modus 
(derdee transpositie) en volgens Messiaen "neutraal blauw" kleuren. Daar-
naastt is blauw vertegenwoordigd in het derde type van de "draaiende ak-
koorden,""  dat verschijnt als het eerste akkoord van maat 2 (en verder in 
4,, 5, 9, 10, 15, 28) en de op dit akkoord lijkende samenklanken in de ma-
tenn 22 en 23.50 Het verhaal dat Messiaen met deze akkoorden vertelt is 
datt van een heroïsche strijd, waarbij het rode E groot uiteindelijk over-
wint.. Een dergelijk verhaal wordt in tonale muziek vaak verteld door 
middell  van het antagonisme van tonica en dominant, welke laatste in de 
meestee gevallen, in weerwil van zijn naam, uiteindelijk juist niet domi-
neert.. Vooraf zij gezegd dat alle frasen van Deel VI I eindigen met E 
groot,, behalve frase 6, vlak voor het slot (maat 25-27). 

Hett verhaal begint in een duister groen-zwart, gevolgd door een korte 
verschijningg van het eerste blauwgetinte "draaiende akkoord" (maat 2), 
datt melodisch leidt naar de rode grote drieklank op e in het mid-
denregister.. De eerste blauw-rood confrontatie heeft hiermee plaats ge-
vondenn - nochtans rustig omdat de helderheid en intensiteit van het 
roodd door het middenregister en ha pianissimo niet groot is, en het blauw 
iss opgenomen in een kleurzuil ("draaiende akkoorden") waarin ook het 
aann rood verwante mauve voorkomt. Muzikaal is het contrast eveneens 
bemiddeld:: enerzijds worden de e en de b in de chromatische akkoorden 
onderdrukt,, anderzijds is de E groot door de context van modus 3 (der-
dee transpositie) en de aanwezigheid van de gis in de eerste drie akkoor-

499 Over het verband tussen kleur, transpositie en register, zie Messiaen, Conférence de Notre-
Dame,Dame, 10. 
ww Zoals bij de analyse van Deel VI I opgemerkt, gaat het bij deze "draaiende akkoorden" 
omm een opeenvolging van drie stereotype akkoordvormen, die op elk van de twaalf tonen 
kann beginnen. De "draaiende akkoorden" van Deel VI I beginnen op cis, en worden 
daaromm door Michaely aangeduid als II (d.w.z. de tweede toonhoogte na beginhoogte c) -1 
(d.w.z.. stereotype nummer 1), II-2 en II-3. Het genoemde akkoord dat onder andere een 
blauwee kleur geeft, heeft bij haar de aanduiding II-3. Zie Michaely, Untersuchungen, 115ff en 
128-31. . 
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den,, reeds onderdeel van hun wereld. De thematiek van deze eerste drie 
matenn wordt in de rest van het koraal uitgewerkt. De tweede frase (m. 4-
8)) herhaalt de eerste met een lichte variatie. Opmerkelijk is de kleuring 
diee ontstaat door het akkoord in maat 7: het rood van E groot lijk t hier 
tee worden opgenomen in een ikonische schildering, met goud en bruin — 
alsoff  zij nu reeds haar aureool ontvangt. De derde frase (m. 9-16) breidt 
diee van de eerste en tweede verder uit, maakt een imposante melodische 
curve,, en introduceert vervolgens de 'opponent' in de gedaante van een 
"neutraall  blauw" akkoord. Dit wordt niet direct met E groot geconfron-
teerd,, maar er eerst nog van deze gescheiden door twee bemiddelende 
"draaiendee akkoorden." De vierde frase (m. 17-20) bevestigt na deze in-
directee confrontatie E groot met een reeks van vier akkoorden uit de 
derdee modus (eerste transpositie), die met hun oranje en goud als com-
plementairenn het blauw van de 'opponent' oppositie bieden. Het rood 
vann E groot is bovendien, aldus Messiaen, extra helder door het spel van 
dee piccolo's. 

Eenn en ander leidt naar de glorieuze uitstalling van E groot in frase 
vij ff  (m. 21-24), de climax van het Deel. Deze frase is te zien als een uit-
vergrotingg van de eerste: hij begint als deze met akkoorden uit modus 3 
(derdee transpositie) die enig blauw vertonen, en verlengt vervolgens de 
stijgingg van de eerste frase met akkoorden uit de tweede en vierde trans-
positie,, en een chromatisch vrijwel verzadigd akkoord uit modus twee 
(derdee transpositie). Dit laatste akkoord zou volgens de tabel van Ber-
nardd groen moeten zijn, het complement van rood. De overgang, van 
maatt 23 naar maat 24, is dus niet alleen die van bijna-totaal chromatiek 
naarr een consonante grote drieklank, maar ook die van blauw, via con-
trastkleurr groen, naar rood.51 Dit rood is door de hoge ligging en het for-
tissimo,tissimo, helder en intens. Frase zes (m. 25-27) brengt vervolgens de lang 
verwachtee confrontatie. Het is zoals gezegd de enige frase die niet wordt 
beslotenn met E groot. De frase neemt bijna letterlijk het akkoord over 
waarmeee de vorige triomfeerde, nu echter omlijst met 'ikonisch' goud en 

511 Volgens de kleurenleer is groen het complementaire contrast van rood. Gelet op het feit 
datt rood en blauw de uitersten zijn van het door de mens waarneembare kleurspectrum, 
kann echter ook, zoals hier, blauw worden aangevoerd als contrast van rood. Itten spreekt 
inn dit verband over een warm-koud contrast. Ibid., Kleurenleer, 45-48. 
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bruin,, en leidt het - gaande van forte naar met^oforte - naar het akkoord in 
maatt 27: "neutraal blauw." Messiaen benadrukt in zijn beschrijving het 
contrastt dat dit akkoord vormt met de voorgaande tweede modus (rood, 
goudd en bruin). Het besluit van deze frase 'op de dominant' vraagt om 
eenn stabiliserend antwoord. Dat komt in frase zeven (m. 28-29) met een 
verkortingg van de passage die aan het slot van frase drie antwoordde op 
dee aanwezigheid van het blauwe akkoord in maat 14. Dit keert terug 
naarr E groot. De achtste frase, tenslotte, bevestigt die drieklank op-
nieuw,, nu vanuit een 'heilige' duisternis, een "zwart goud-en-bruin," met 
eenn "mysterieus" diep-rood. Doordat er bovendien geen blauw meer is 
tee bekennen, geeft het slot van het koraal de indruk van overwinning, 
verlossingg en doorbraak.52 

Dee structuur van dit koraal laat met andere woorden toe dat hij wordt 
gelezenn als een strijd tussen twee krachten, die uitmondt in de overwin-
ningg van een van beide. De ervaring van "doorbraak" en verlossing kan 
vanuitt de logica van dit verhaal worden begrepen. Niet de individuele 
akkoordenn geven deze ervaring, noch hun kleureffect op zich, maar het 
spell  van opponerende krachten dat leidt tot de beschreven catharsis. De 
akkoordenn zijn opgenomen in dit spel en zijn voor hun schokeffect hier-
vann afhankelijk. Zij zouden buiten dit spel geen éblouissement teweeg 
brengen,, en evenmin aanleiding kunnen geven tot een specifiek religi-
euzee interpretatie van dit effect. Het is de muzikale retoriek, het uitspe-
lenn van opponerende krachten, die dit mogelijk maakt. Tot deze retoriek 
behoren,, naast het beschreven dualisme, het trage tempo, de rituele her-
halingenn van de eerste frase en van woorden als "Dei" het niet bespro-
kenn contrast tussen stapsgewijze akkoordverbindingen en de sprongen 
inn de melodie, de dynamische nuances en uitbarstingen, de ritmische 
eenvormigheidd en de grootse instrumentatie. Deze elementen omlijsten 
dee kleurakkoorden of bieden deze een decor, en scheppen zo de juiste 
voorwaardenn voor unieke effect {éblouissement, "doorbraak"): zij zijn als 
hett ware de duisternis van de kerkruimte, of het specifieke ontwerp van 

Bijj  het optreden van een dergelijk verzadigde primaire kleur moet wel rekening 
gehoudenn worden met het optreden van een "simultaan contrast," in dit geval een groen 
aureooll  rond het rood. Cf. Messiaen, Conférence de Notre-Dame, 9 en Itten, Kleurenleer, 52-54. 
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dee glas-in-loodramen, die de stukken gekleurd glas waaruit deze ramen 
zijnn opgebouwd de gelegenheid bieden om te schitteren. Deel XIV , het 
koraall  dat het tweede septénaire - en daarmee La Transfiguration als geheel 
—— afsluit, laat zien op welke wijze de enscenering van een "doorbraak" 
krachtt kan worden bijgezet. Messiaen heeft helaas geen specificatie gege-
venn van de precieze kleuren die in dit koraal voorkomen, en een recon-
structie,, bijvoorbeeld aan de hand van de beschrijving van het eerste ko-
raal,, zou al te speculatief zijn.53 De overige parameters geven echter vol-
doendee aanwijzingen om de door Messiaen gevolgde strategie in hoofd-
lijnenn te reconstrueren. 

3.77 Analyse van het vijfde Moment 

DEELL XIV ("Choral de la Lumière de Gloire") 

Deell  XIV bestaat, afhankelijk van het gehanteerde criterium, uit twee of 
uitt drie gedeelten. Michaely ziet er graag, op basis van de muzikale 
structuur,, een trinitaire vorm in (A-A'-B).54 Wordt echter de tekst als 
criteriumm genomen, dan valt het geheel in twee delen uiteen: de maten 1-
466 en 47-76. Het Deel als geheel is, alleen al door de herhalingen van de 
onderdelen,, aanzienlijk langer en complexer dan Deel VII . Het stuk kan 
tott op zekere hoogte worden gedacht in de tonaliteit van E groot. Het 
eerstee muzikale gedeelte eindigt met een orgelpunt en een dominant-
septiemakkoordd op de dominant b (m. 19). Het tweede gedeelte eindigt 
opp de tonica, zij het in kwartsextligging (m. 45). Het derde beëindigt het 

533 Zoals uit Messiaens beschrijving van Deel VI I en uit Bernards analyse (in "Messiaen's 
Synaesthesia")) van Messiaens werken blijkt , is het riskant om louter op grond van 
modaliteit,, of op grond van het voorkomen van een akkoord in andere werken, een 
uitspraakk te doen over de kleur van een akkoord. Vaak blijkt de context een onverwachte 
invloedd te hebben op het uiteindelijke resultaat. Als voorbeeld noem ik de grote drieklank 
opp e, die op zich rood kleurt, maar tegelijk voorkomt in Messiaens derde modus (eerste en 
tweedee transpositie), waar het zich associeert met respectievelijk oranje en grijs. Welke 
krachtenn in dit veld van associaties overheersen, en welke nuance daardoor uiteindelijk 
resulteert,, is niet met zekerheid te zeggen. 
544 Michaely, Vntersucbungen, 165. Haar verdeling is als volgt: m. 1-20; 21-46; 47-76. 
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Deell  met E groot in de grondliggingg (m. 76). Verder komt er, volgens de 
analysee van Michaely, in het derde gedeelte de subdominant van E groot 
voor:: het A groot kwintsextakkoord in de maten 48 en 54. Deze tonale 
basisstructuurr wordt ingekleurd met een grote variëteit aan "accords 
spéciaux"spéciaux" - een grotere variëteit dan gevonden in Deel VIL De meeste 
soortenn zijn vertegenwoordigd: "dominantvoorhoudingsakkoorden," 
"akkoordenn van samengetrokken resonantie," en "draaiende akkoor-
den.""  Alleen de "akkoorden van getransponeerde omkeringen" komen 
inn dit Deel niet voor (wel in Deel IX en XII , zie aldaar). Aan deze ak-
koorden,, die hier gemiddeld een hogere ligging hebben dan in Deel VII , 
zijnn in bijna alle gevallen tonen toegevoegd,55 waardoor een verzadigd 
chromatischh klankbeeld ontstaat. Deze verzadiging neemt in de loop van 
hett werk toe, met name vanaf maat 57.56 In deze passage komt nadruk-
kelijkk de rol van de twee piccolo's naar voren, die zich al in maat 5 had-
denn aangekondigd. Deze spelen hoog boven de zware klank van het 
koorr en het orkest (boven 'oorhoogte1) de complementaire tonen die in 
hunn modusvreemdheid contrasteren met wat in de lagere registers ge-
beurt.577 Er ontstaat zo een gelaagdheid van registers, die zich stapelt op 
dee gelaagde structuur van de bijzondere akkoorden zelf. Deze laatste 
vormm van gelaagdheid is te vergelijken met die van de kleuren die Mes-
siaenn aan deze akkoorden toekent.58 

Voorr het oor lijk t er door deze gelaagdheid een zekere stasis (i.e. ver-
tikaliteit)tikaliteit) in het geheel te komen. De basis van het werk wordt gevormd 
doorr een afwisseling van enerzijds grote drieklanken op e, en anderzijds 
akkoordenn die als dominant funktioneren. Hoewel dit het koraal een ze-
keree voortgang geeft, wordt deze voortgang op veel plaatsen weer onge-
daann gemaakt door een overmaat aan chromatiek. Dit geschiedt op twee 
manieren.. Ten eerste is chromatische verzadiging in harmonisch en me-

555 Een uitzondering hierop wordt gevormd door bijvoorbeeld m. 17-19. 
566 Voor het eerst is dat het geval in m. 5. Andere verzadigde passages zijn te vinden in m. 
25-26,, 28-29, 42, 57-58, 61, 63, 71, en 73-74. Het merendeel van deze akkoorden is dus te 
vindenn in het derde gedeelte, na maat 46. 
577 Cf. het spel van de piccolo's in m. 28-29 en 39-40. 

Dee kleuren van deze akkoorden worden door Messiaen beschreven gaande "van hoog 
naarr laag." Zie het lange blokcitaat in de vorige paragraaf. 
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lodischh opzicht statisch, en ten tweede heeft de aanwezigheid van deze 
verzadigingg tot gevolg dat de twee voortstuwende krachten in het koraal 
wordenn geneutraliseerd: a) het onderscheid tussen drieklanken en 
chromatischee akkoorden, dat nog enige beweging mogelijk maakt, begint 
tee vervagen. De chromatische akkoorden presenteren zich namelijk als 
boventonenn van de nevengeschikte drieklanken, terwijl deze drieklanken 
opp hun beurt voorkomen in de resonantie en boventonen van de chro-
matischee akkoorden. De fontein van boventonen die door de massieve 
samenklankenn van beide typen wordt opgewekt (geholpen door ét forte 
enen fortissimo dynamiek), frustreert de voortgang nog verder: het vormt 
eenn achtergrond van kleur die in het geheel niet deelneemt aan harmoni-
schee funktionaliteit en voorwaartse beweging, b) De andere kracht achter 
dezee voortgaande beweging, de melodie, ondervindt soortgelijke hinder 
vann de verzadiging. Haar beweging wordt op een aantal plaatsen ge-
smoordd in een moeras van chromatiek (m. 28-29, 41-43), of zodanig ge-
hinderdd dat de aandacht naar de vertikale relaties wordt getrokken (m. 
57-59).. Soms is het zelfs onzeker of er überhaupt nog van een melodie-
toonn kan worden gesproken (m. 10, 15, 37-38), of verdwijnt de melodie 
inn het chromatisch universum van de binnenstemmen (m. 17-18). Dat 
dee melodie desondanks voortgaat, geeft het Deel, mede geholpen door 
dee massaliteit van haar bezetting en haar 'abismale' textuur (trombones 
enn bastrombone versus hoge houtblazers) een subliem karakter.59 De 

599 Over het sublieme bij Messiaen, zie Deel III-10.4. Over de thematiek en vormgeving 
vann de afgrond bij Messiaen, zie de bespreking van Deel XI I hierboven en Michaely, 
"L'Abime:: Das Bild des Abgrunds bei Olivier Messiaen," in Musik-Kon^epte, nr 28. De 
thematiekk van de afgrond ligt overigens op geheel onverwachte wijze in beide koralen 
verborgenn door de aanwezigheid van een citaat uit Alban Bergs opera Woigeck (cf. 
Michaely,, Untersuchungen, 153-56). Het betreft een reeks van drie akkoorden uit de eerste 
acte,, tweede scène, waar de voor het onzichtbare gevoelige Wozzeck de geheel voor dit 
onzichtbaree ongevoelige Andres ontmoet. Deze drie akkoorden gebruikte Messiaen eerder 
inn Messe de la Pentecote, en ze keren hier terug in Deel VI I (m. 12-14, op "in civitate"), en in 
Deell  XIV (resp. in m. 11-15 en 35-38, op "decorem" en "habitationis"). De melodische bewe-
gingg van deze figuur verloopt met voor beide delen ongewoon grote sprongen; ze be-
schrijftt ruwweg de contour van een berg. Deze beweging omvat alles bij elkaar een decime. 
Hett citaat kan worden gezien als een verwijzing naar gene zijde, naar de afgrond van het 
heiligee (terrible), of spiegelbeeldig (cf. Litre dtorgue III,  middendeel) als een verwijzing naar 
dee afgrond van waaruit de mens naar dit heilige reikt. 
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chromatiekk in Deel VII en XIV kan daarnaast gedacht worden als het 
vreemde,, schitterende, wonderbaarlijke {merveilleux), waarmee de terug-
keerr op de grote drieklank contrasteert als een thuiskomst: tezamen re-
presenterenn zij (en kunnen zij de luisteraar doen beleven) de religieuze 
topostopos van een thuiskomst in het wonderbaarlijke, of het althans de belof-
tee van een dergelijke thuiskomst. 

3.88 Eblouissement in de praktijk: Restricties 

Samenvattendd lijk t het duidelijk dat Messiaen in zijn betoog over son-cou-
kur,kur, eblouissement en "doorbraak," een belangrijk aspect onbesproken laat. 
Hijj  vermeldt niet de wijze waarop hij met deze middelen de suggestie 
vann "doorbraak" weet te wekken, de wijze, met andere woorden, waarop 
hijj  de "doorbraak" ensceneert. Hij blijkt niet een willekeurige verzameling 
vann chromatische akkoorden te gebruiken (maar een beperkte set van 
standaardvormen,, soms aangevuld met complementaire noten), en even-
minn deze akkoorden op zich (of zonder meer) als intense, verblindende, 
duizelingwekkendee kleuren aan te bieden. De analyses hebben duidelijk 
gemaaktt dat het gaat om de inpassing van deze kleuren/akkoorden in 
eenn retorische structuur die op zich verantwoordelijk kan worden gehouden 
voorr het effect van "doorbraak" alsmede voor de mogelijkheid om deze te 
interpreterenn als een 'religieuze' doorbraak. 

Dee Momenten zijn te verdelen in twee groepen, die ik voor het gemak 
zall  aanduiden als respectievelijk 'vensters' en 'uitstallingen.' De eerste 
driee Momenten (Deel VIII , IX en XII ) laten elk een zorgvuldige 
ensceneringg zien van een plotselinge, grote verandering in de muziek. 
Dezee verandering wordt aangekondigd (het onverwachte dient immers 
tee worden verwacht, wil het als onverwacht kunnen verschijnen), en na 
tee hebben plaatsgevonden, ook weer 'afgekondigd.'60 Ik noem deze Mo-

Vergelijkk dit met die passages in de bijbel waarin op vergelijkbare wijze het bijzondere 
wordtt ingekaderd, zoals de vertelling in Joh 2, 1-11 over de bruiloft te Kana. In deze 
passagee valt vooral de zakelijke afkondiging in vers 11 op, die contrasteert met de levendig 
beschreven,, wonderbaarlijke gebeurtenissen in de voorafgaande verzen. In de gregoriaanse 
zettingg van deze tekst, de communio-antifoon Dicit Domïnus: Implete hydrias (in Graduale 
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mentenn 'vensters' vanwege hun omkaderde 'opening' naar iets dat sterk 
verschiltt van de omringende context. Wat er precies in deze Momenten 
onverwachtt verschijnt, lijk t minder van belang dan dat er onverwacht 
verschijnt.. Het formele aspect weegt met andere woorden zwaarder dan 
hett inhoudelijke. Ook wat dit inhoudelijke betreft kunnen overigens 
gelijkenissenn worden gevonden tussen deze drie Momenten. Steeds is er 
sprakee van een heterogeniteit en massaliteit die te groot is om in één blik 
tee overzien - zeker niet op de wijze waarop de muziek ervoor en erna 
zichh laat overzien. De verscheidenheid wordt gestabiliseerd doordat zij 
optreedtt tegen de achtergrond van constant blijvende elementen, zoals 
eenn bourdon of een cyclus van akkoorden of duren. Zo ontstaat een ge-
lijktijdigheidd van overmatige verscheidenheid, veelheid en beweging 
enerzijds,, en van een schijnbare eenheid, eenvoud en tijdloosheid ander-
zijds.. Voor het "doorbraak"-effect is deze 'inhoud' echter van minder 
belang. . 

Ookk in de tweede groep van Momenten (Deel VI I en VIX) , die ik 
mett het oog op de korale, statige zetting van de kleurakkoorden 'uitstal-
lingen'' noem, is er sprake van gelijktijdigheid en diachronie. De diachro-
niee doet zich hier echter niet voor in de gedaante van plotselinge over-
gangen,, maar in de voortdurende lineaire afwisseling van complexe 
kleurakkoordenn en eenvoudige drieklanken. Voorts blijkt er sprake te 
zijnn van een lineaire, narratieve context, die opnieuw aanleiding geeft om 
overr de beweerde "doorbraak" te denken in termen van enscenering. 
Hett eerste, korte koraal bleek te kunnen worden geïnterpreteerd als het 
verhaall  van een dramatische interactie tussen twee contrastererende ak-
koordkleurenn of -kleurgroepen, waarbij een van beide uiteindelijk triom-

TripkxTripkx [Solesmes - Tournai: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes & Desclée, 1979], 263) 
wordtt het effect van aan- en afkondiging ('Dicit Dominus:" respectievelijk "Hoc signum fecit 
lesuslesus primum coram disapuiis suis") versterkt door de theatrale melodie van het middenstuk, 
mett name op de uitroep van de bruidegom "Servasti vinum bonum usque adhuc [U hebt de 
goedee wijn tot nu toe bewaard]." Deze uitroep - die een ware doorbraak in het stuk vormt 
-- wordt op zijn beurt voorbereid door een wat onbestemde zetting (tweemaal sa en een 
bedrieglijkee rust op^/a) van de droge mededeling "Dicit  sponso:" en afgesloten door de over-
gangg naar het genoemde "Hocfecit [...]." De gebruikte techniek vertoont verrassend veel 
overeenkomstenn met die welke - ruim duizend jaar later - wordt gebruikt door Messiaen. 
Mett dank aan Wim van Gerven, die mij op deze passage heeft geattendeerd. 
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feertt en op klassiek-heroïsche wijze als overwinnaar wordt 'getoond.' 
Naastt deze diachronie is er sprake van een zekere vermenging van con-
sonantiee en dissonantie, die het geheel aanéén smeedt in een gelijktijdig-
heidd van spanning en oplossing. Dit effect doet zich nog het sterkst 
voorr in het tweede koraal, waar bovendien het conflict tussen harmonie 
enn melodie sterker is dan in het eerste. Messiaen speculeert er op een ge-
lijktijdigheidd die ik later, in de vierde paragraaf van hoofdstuk III-10, 
mett de esthetiek van het sublieme in verband zal brengen. Ook daarbij 
zall  echter naar voren komen dat de wijze waarop de muziek zich hier 
aandientt (het 'formele' aspect), van groter belang is dan wat zich ("inhou-
delijk1)) aandient. 

Hett scheppen van muzikale doorbraken is niet nieuw in muziek - het 
behoortt tot het standaardrepertoire van compositorische middelen. 
Zoalss Adorno heeft laten zien maakte Mahler er ampel gebruik van,61 en 
ookk Messiaen maakt vaker gebruik van deze figuur.62 De 'inhoud' van 
Messiaenss Momenten is evenmin nieuw. Hij maakt erin gebruik van 
middelenn die een conventionele religieuze betekenis dragen, zoals de ge-
noemdee gelijktijdigheid van stasis en dynamiek en het gebruik van bour-
donss en repeterende figuren, en voorts het spelen met lichteffecten (cf. 
Haydnss Schöpfung), het gebruik van de naïef-wonderbaarlijke triangel, het 
verklankenn van religieuze voorstellingen Cde vreeswekkende God") en 
godsattributenn (God is 'eeuwig'), en het gebruik van getalsymboliek. 
Doorr hun religieuze betekenis maken deze middelen het mogelijk om 
hett effect van doorbraak dat er in de muziek optreedt te interpreteren 
alss een religieuze gebeurtenis, bijvoorbeeld gemodelleerd naar de beelden 
uitt Openbaringen, de vertelling Saulus' ontmoeting met Christus, of naar 
voorstellingenn van de mystieke contemplatie. Deze herleidbaarheid van 
Messiaenss getuigenis tot de constructie van de Momenten leidt onvermij-
delijkk tot de conclusie dat zij aan twee elkaar uitsluitende krachten on-
derhevigg zijn: zij zijn enerzijds, volgens Messiaens getuigenis, onderhevig 
aann de krachten van een door het goddelijke beheerste "doorbraak"; an-

611 Adorno, "Mahler Eine musikalische Physiognomik," in Musikaliscben Monografie/t (Frank-
furtt am Main: Suhrkamp, 1986), 158ff. 

Ziee bijvoorbeeld de overweldigende "Souffle de 1'Esprit" in het centrum van Meditations 
sursur ie Mystère de ia Sainte Trinité, Deel V, maat 30ff (p. 42-46). 
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derzijdss zijn zij echter, volgens de muzikale analyse, onderhevig aan de 
(retorische)) regels en wetten van de door mensenhanden gemaakte 
kunst.. In het volgende Deel zal dit conflict van elkaar uitsluitende prin-
cipess (religie en kunst) nader worden toegelicht, en komt de vraag aan 
dee orde wat de theoretische grond voor dit conflict precies kan zijn en 
off  dit conflict zou kunnen worden overwonnen. 

85 5 


