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Hoofdstukk 7 Theologische recepties van Messiaens 
muziek k 

Hett denken van Hans Urs von Balthasar is, zoals in het vorige hoofd-
stukk gezegd, een steeds grotere rol gaan spelen in het denken over Mes-
siaenss religiositeit en muziek. Na de bestudering van Balthasars ideeën 
overr muziek is het nu tijd om de blik te wenden naar de theologische re-
ceptiee van Messiaens muziek. Balthasar levert, geheel in de geest van 
Thomas,, de religieuze potentie van muziek (in Messiaens meest verre-
gaandee formulering: een "doorbraak naar gene zijde") in ten gunste van 
eenn neutralisering van haar 'demonische' potentie. Daarmee wordt het 
onmogelijkk om datgene wat Messiaen naar voren brengt te begrijpen (te 
beamen,, maar ook om het af te wijzen) - net zo onmogelijk als dit is bin-
nenn een strikt musicologische context. De vraag is nu of er binnen de 
verschillendee theologische recepties van Messiaens muziek eveneens 
sprakee is van neutralisering van het religieuze. Hoe gaat de theologie om 
mett een muziek die een "doorbraak naar gene zijde" in het vooruitzicht 
stelt?? Op welke wijze wordt het christelijke karakter van een dergelijke 
muziekk gelegitimeerd? Moet er een prijs voor deze legitimering worden 
betaald,, en zo ja welke? 

Ikk richt mij voor de beantwoording van deze vragen op de twee theo-
logischee auteurs die het meest expliciet over Messiaens muziek hebben 
geschreven.. Van deze auteurs is de eerste reeds eerder ter sprake geko-
men.. Het is Alain Michel, auteur van onder meer een aantal studies over 
laat-antiekee en vroegchristelijke retorica, wiens artikel over Messiaens ha 
TransfigurationTransfiguration later door de componist werd aanbevolen.1 De andere is 
Pascall  Ide, wiens artikel over Messiaen uit 1994 temidden van de schaar-
see literatuur niet alleen opvalt door eruditie, detail en lengte, maar vooral 

11 Cf. Alain Michel, In bymnis et canticis: Culture et beauté dans tbymnique chrétienne latine (Louvain 
-- Paris: Publications Universitaires/Vander-Oyez, 1976) en La parole et la beauté: Khétorique et 
esthétiqueesthétique dans la tradition occidentale (Paris: Les belles lettres, 1982). In dit laatste werk wordt 
overigenss verwezen naar het genoemde artikel over Messiaen. Cf. ibid., 144-45. 
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ookk door de theologisch provocerende stellingname.2 Ide beweert onder 
meerr dat Messiaen, op grond van zijn muziek, zonder meer als een theo-
loogg kan worden beschouwd. De artikelen van Michel en Ide kunnen 
wordenn gezien als voorbeelden van literatuur waarin Messiaens project, 
off  wat de auteurs menen dat Messiaens project is, wordt toegelicht en 
verdedigd.. Deze literatuur is opmerkelijk omvangrijker dan de literatuur 
waarinn Messiaen op een meer kritische wijze tegemoet wordt getreden.3 

Dee oorzaak van deze asymmetrie ligt waarschijnlijk niet alleen in de 
religieuzee thematiek (die voor niet-gelovigen nogal eens een reden is om 
Messiaenn te schuwen, laat staan over zijn werk te schrijven), maar ook in 
dee algemene tendens om, zelfs in de musicologie, muziek tot een object 
vann al te welwillende adoratie te maken. Ook Michel en Ide vertonen 
dezee tendens, maar slaan niettemin een apologetische toon aan. Zij 
leggenn Messiaen niet alleen in zijn eigen termen uit, maar pogen boven-
dienn de diepere verankering van zijn werk in de theologische traditie te 
latenn zien. In mijn analyse zal ik laten zien hoe zij Messiaens muziek po-
genn te verbinden met haar beweerde religieuze inhoud. 

7.11 Unificatie door verzoening 

Dee vermeende inhoud van Messiaens muziek wordt door Alain Michel 
enn Pascal Ide niet in de eerste plaats verbonden met het denken van 
Thomass van Aquino, maar met dat van Hans Urs von Balthasar.4 Dit 

22 Ide's artikel "Olivier Messiaen, musicien de la gloire de Dieu" zal ik hieronder in 
samenhangg lezen met zijn latere artikel "Olivier Messiaen théologien?" in Portrait(s) ctOlivier 
MessiaenMessiaen (Paris: Bibliothèque nationale de France, 1996). In dit stuk verwijst Ide zijn lezer 
naarr het eerdere, meer omvangrijke en uitgewerkte stuk. 
33 Als voorbeeld van het laatste kan het reeds genoemde werk van muziekcriticus Paul 
Griffithss genoemd worden. Deze houdt zich echter, zoals gezien in hoofdstuk II-4, in 
hogee mate afzijdig van de theologische aspecten van de muziek. Cf. Griffiths, Olivier 
MessiaenMessiaen and the Music of Time (London - Boston: Faber and Faber, 1985). 
44 Meer thomistische interpretaties van Messiaens werk kunnen doorgaans worden gevon-
denn in literatuur die zich betrekt op een van de talrijke werken waarin Messiaen zelf reeds 
dee verbinding met Thomas legt. Zie bijvoorbeeld Carmlle Crunelle Hill , "Saint Thomas 
Aquinass and the Theme of Truth in Messiaen's Saint Franfois d'Assise" in Siglind Bruhn 

172 2 



Hoofdstukk 7 

verbandd beperkt zich niet tot het noemen van de naam van de laatste, 
maarr blijkt vooral uit de wijze waarop Messiaens werk wordt gelezen. Ik 
zall  mij hier beperken tot de meest overheersende karakteristiek van deze 
lectuur:: de onderwerping van de muziek aan een allesoverheersend pro-
grammaa waarin met het oog op universalisering alle mogelijke ver-
schillenn worden verzoend.5 Bij Michel staat dit programma in het teken 
vann een pleidooi voor de traditie van het Latijnse katholicisme.6 Zijn 
pleidooii  lijk t op de achtergrond te zijn gericht tegen de anti-Latijnse ten-
denzenn van het tweede Vaticaanse Concilie. Meerdere keren benadrukt 
hijj  dat het mogelijk is, zoals Messiaen in zijn muziek laat zien, modern te 
zijnn en toch de traditie in ere te houden. Het Latijn symboliseert volgens 
Michell  de "eenheid, harmonie, consonantie" van een "poëtische tradi-
tie,""  die met deze kwaliteiten de kern weergeeft van de oude kerk en li-
turgie:: de ene, katholieke Kerk, die de verschillende volkeren uit alle 
plaatsenn en tijden harmonieus verenigt in een "koor" van "polyfone" 
stemmen. . 

Dezee dubbele beweging (expansieve globalisering en unificerende sa-
mentrekking)77 zou kenmerkend zijn voor het katholicisme, en ook voor 
dee muziek van Messiaen. De muziek doet dat volgens Michel door een 
bepaaldd aspect van het Latijn uit te lichten: haar schoonheid. Deze ziet 
hijj  als een reflectie van de glorie van de Heer. De muziek vertaalt de 
"eeuwigee boodschap" van het schone (verstaan als heerlijkheid, glorie) 
doorr tegenstellingen te verzoenen. Zij verzoent ondermeer de wereld 
mett God, de delen van de wereld onderling, de uiteenlopende cultuurpe-
riodenn (binnen en buiten de Westerse canon), de cultuur met de natuur, 

(ed.),, Messiaen 's Language of Mystical Love (London - New York: Garland Publishing, 1998), 
143-67. . 
55 Dit programma van verzoening sluit, via Balthasar, aan op het christelijk, en overigens 
goetheaanss geïnspireerde, esthetisch holisme van Johann Georg Hamann (wiens werk 
doorr Balthasar in zijn theologisch-esthetische 'canon' is opgenomen) en dat van anderen. 
Cf.. Daniel O. Dahlstrom, "The Aesthetic Holism of Hamann, Herder, and Schiller," in The 
CambridgeCambridge Companion to German Idealism, Karl Ameriks, ed. (Cambridge: Cambridge Univer-
sityy Press, 2000), 76-94 en Balthasar, Herrlichkeit, II , 601-43. 
66 Michel, "La Transfiguration et la Beauté," 86-89. Door de bescheiden omvang van het 
artikell  zal ik mij in dit hoofdstuk tot deze ene bibliografische verwijzing beperken. 
77 Cf. Goethes begrippen expansie en concentratie. 
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gebondenheidd en vrijheid, traditie en moderniteit. In de ogen van Michel 
iss Messiaens muziek een katholieke muziek omdat zij een toonbeeld is 
vann een katholieke globalisering, verzoening, integratie en unificatie.8 

Hoee verlopen deze verzoeningen precies? Michels tekst heeft een gro-
tee dichtheid aan referenties, waarvan de meeste impliciet zijn. Dit maakt 
hett de lezer niet makkelijk om kritisch met hem mee te denken. Zijn ge-
dachtegangg lijk t mij evenwel als volgt te kunnen worden samengevat. 
Tenn eerste zie hij een verzoening tussen de mens en God. Messiaens po-
gingg in LM Transfiguration om zich het licht van de transfiguratie voor te 
stel-lenn door deze te vergelijken met de zon en haar zwakke reflectie op 
eenn gletsjer, getuigt volgens Michel van een "naturalistisch platonisme." 
Messiaenn beweegt in zijn contemplatie van het zichtbare licht naar het 
intelligibelee licht, dat iedere intelligentie te boven gaat. Het verlaat zich 
hierbijj  op een ervaring van het sublieme, in het bijzonder op de su-
blimiteitt van het hooggebergte. Deze plek is volgens Michel traditioneel 
mett religie verbonden, niet alleen in de bijbel, maar ook bij de oude 
Griekenn en de Hindoes. Door het hooggeberte te evoceren zou Mes-
siaenn verschillende volkeren en religies tezamen brengen en daarmee het 
polyfonee karakter van zijn werk onderstrepen. 

Ditt brengt Michel op een tweede verzoening. La Transfiguration is vol-
genss hem wezenlijk (en niet louter in formeel opzicht) heterogeen: het 
verenigtt in zich meerdere talen en werkelijkheden. Als voorbeeld hier-
vann noemt hij het symbolisme dat eigen zou zijn aan de kunst van de 
"correspondenties.""  Messiaen wil volgens Michel het licht uitdrukken 
doorr middel van muziek. De kleuren van deze muziek en hun inspiratie 
kunnenn methodisch worden geanalyseerd, maar belangrijker en nauw-
keurigerr vindt Michel, vreemd genoeg, Messiaens commentaar dat "de 
cel-loo de eenvoudige helderheid zingt van het eeuwige licht." In dit sym-
bolismee zouden twee werkelijkheden, de muzikale en de transcendente, 
mett elkaar worden verbonden. De derde verzoening betreft die tussen 
natuurr en cultuur. De veelkleurige en diverse vogels in het oeuvre van 
Messiaenn zouden een tweeledige functie vervullen: zij drukken het licht 
uitt (kleurige veren) en zij vertegenwoordigen de diversiteit van menselij-

Cf.. Pascal Ide, "Olivier Messiaen théologien?," 44-45: "integration," 
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kee landschappen. In LM Transfiguration komen vogels uit alle windstre-
kenn voor. Ze verenigen als vertegenwoordigers van deze windstreken de 
aardee en plaatsen deze eenheid in het teken van verheffing. Michel 
brengtt dit element bij Messiaen verband met het vermogen van de mo-
dernee kunst om een universeel gezichtspunt in te nemen, en verder met 
dee hedendaagse techniek die moderne kunstenaars in staat stelt om veel 
tee reizen. Messiaen zou, zoals bijna alle kunstenaars van zijn tijd, in een 
dialoogg verkeren met de wereld. 

Inn de vierde vorm van verzoening worden deze geografische en he-
den-daagsee vormen van universaliteit gecomplementeerd door een histo-
rischee universaliteit. Deze historische universaliteit wordt ondersteund 
doorr een specifiek christelijke temporaliteit. In de moderne tijd ver-
grotenn ons geheugen en ons verleden zich: het eclecticisme van Mes-
siaenn vindt zijn betekenis in de verbinding van geografisch uiteenliggen-
dee tradities in een universele historie. Deze tendens zou op een natuur-
lijkee wijze met de platoonse en mystieke traditie zijn verbonden. De be-
wegingg van universalisering en unificatie heeft een uitschakeling van 
ruimtee en tijd tot gevolg, die ondermeer, zoals Michel hier wil , verbon-
denn kan worden met de noumenale wereld van de platoonse Ideeën of 
mett de mystieke vereniging met de buitentijdruimtelijke godheid. En 
ten-slottee ziet Michel een verzoening van traditie en moderniteit. Deze 
moderniteit,, die bij Messiaen tot uiting komt in de transformatie en be-
vrijdingg van het ritme en het timbre, zou hem niet hebben verleid tot 
eenn loutere vernietiging van gevestigde waarden.9 Hij zou zich hebben 
bevrijdd van conventies maar tevens hebben gezocht naar nieuwe mo-
dellen.. Bij die zoektocht zou hij zijn teruggeleid naar de natuur (vogels) 
enn het bovennatuurlijke ('/'Inde mystique"). Het vinden van muzikale 
regelmaatt in de natuur zou hem, binnen de Latijnse katholieke traditie, 
bovendienn verbinden met de augustijnse traditie (cf. het voorbeeld van 
dee nachtegaal in De musica). 

99 Michel bedoelt hier waarschijnlijk de 'natuurlijke' basis van de gevestigde, tonale muziek-
theorie.. Hij zet deze natuur af tegen de vrijheid van Messiaens experimenten op het gebied 
vann toonhoogte-organisatie. Michel, "La Transfiguration et la Beauté," 89. 
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Opp welke wijze de veelduidige en gevarieerde figuur van de verzoening 

voorr Michel een uitgesproken christelijke betekenis krijgt, zal hieronder 

aann de orde komen. Voor Pascal Ide is de betekenis van deze figuur op 

zichh reeds christelijk. Messiaens muziek heeft volgens Ide een wezenlijk 

christelijkee structuur omdat zij, net als Christus, verschillen verzoent. Hij 

verbindtt de verzoeningsfiguur met het Concilie van Chalcedon, waarin 

dee dubbele natuur van Christus wordt verkondigd, en met de daarmee 

samenhangendee implicatieve logica van het "en. .. en."10 Deze logica is 

volgenss Johann Roten een specifiek katholiek element, dat als zodanig 

herhaaldelijkk door Balthasar is verdedigd.11 In de ogen van Ide past 

Messiaenss muziek, doordat zij verschillen verzoent, binnen "de conjunc-

tievee logica van de Incarnatie." De volgende passage lijk t te zijn geïnspi-

reerdd door Michel: 

Messiaenn is geen man van het 'of... of,' maar van het 'en... en.' Men heeft 
hem,, naast zijn grote vernieuwingskracht, vaak genoeg zijn neiging verweten 
omm oude verworvenheden te vergeten. Maar men heeft niet begrepen dat de 
werk-wijzee van Messiaen er juist niet een is van een nostalgisch conservator 
diee in het verleden is blijven hangen, maar in de lijn ligt van de conjunctieve 
logicaa van de Incarnatie. Het concilie van Chalcedon heeft in 451 verkondigd 
datjezuss Christus 'waarlijk God is en waarlijk mens, zonder scheiding of ver-
warring.'' Op eendere wijze heeft het oeuvre van Messiaen met alle respect ver-
schillenn proberen te verenigen. Om van klein naar groot te gaan: Westerse rit-
mess met Oosterse, ritme met melodie, meesters uit het verleden met meesters 
uitt het heden (te beginnen met de naamlozen die ons het gregoriaans hebben 
nagelaten),, klanken met kleuren, door mensen uitgevonden muzikale tech-
niekenn met de muziek van de natuur (*de vogels zijn mijn leermeesters1), het 
zichtbaree met het onzichtbare, en tenslotte de schepping (de Aarde en de en-
gelen)) met zijn Schepper. Het oeuvre van Messiaen gaat niet van de canyons 
tott in de sterren, maar van de quarks tot God. 'Muziek en poëzie hebben mij 
naarr U geleid': dat woord van Saint Franfois d'Assise (Acte III , scène 8) geldt 
allereerstt voor Olivier Messiaen.12 

100 Ide, "Olivier Messiaen théologien?," 44-45. 
111 Roten, "Marian Light on our Human Mystery," 121. 
122 Ide, "Olivier Messiaen théologien?," 45. Ide verwijst naar het artikel van Michel in "Oli-
vierr Messiaen, musicien de la gloire de Dieu," 97. 
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Dezee visie op het werk van Messiaen lijk t een al te romantische. Gaat 
Idee immers niet al te gemakkelijk voorbij aan de wijze waarop Messiaen 
dee Oosterse ritmes vervormt, en ze zich toeeigent binnen zijn eigen rit-
mischee systematiek; aan zijn reductie van de subtiele gregoriaanse rit-
miekk en melodiek tot zijn eigen ritmische procedures en symmetrische 
modi;; de onmogelijkheid om Messiaens "verzoening" van klanken en 
kleurenn te ervaren zoals hij ze zag; de reductie van vogelzang tot de con-
tourenn die mogelijk zijn binnen de gelijkzwevende stemming en het no-
teerbaree ritme; de reductie van het onzichtbare tot het immanente sur-
reëlee en vreemde; de speculatieve onzekerheid van een vereniging van 
scheppingg en Schepper, ook wanneer deze vereniging slechts sym-bo-
lischh wordt opgevat; etcera? Ide houdt echter vol dat Messiaens muziek 
"zonderr geweld" naar God leidt, dat er bij hem noch sprake is "pantheïs-
tischee of pseudo-humanistische verwarring," noch van een breuk tussen 
menss en God, en dat de incorporatie van exotische ele-menten bij 
Messiaenn in het geheel niet zou leiden tot een ontaarding van het ge-
loof.133 Michel en Ide zijn erop uit, het heterogene en vaak gewelddadige 
karakterr van Messiaens muziek tot een harmonieus geheel te smeden, en 
haarr vervolgens op grond van deze eenheid religieus en zelfs kerkelijk te 
interpreteren.. Beide auteurs spreken daartoe over Messiaens muziek in 
termenn van broederschap, universaliteit, traditie, (historische) continuï-
teit,, analogie, geest (concept), hiërarchie die breuken kent noch verwar-
ring,, volheid (alomvattendheid), sacrament of integratie. Dat deze een-
heidd niet evident in het materiaal ligt, maar als een ideologische sluier 
overr de muziek wordt gelegd, lijk t de auteurs geen zorgen te baren. Het 
gaatt hen uiteindelijk om de betekenis van de muziek - of van wat er na 
uitvoeringg van hun verzoeningsprogramma nog rest aan muziek. 

133 Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la gloire de Dieu," 105-07. 

177 7 



Deell  II 

7.22 De talige interpretatie van hetgeünificeerde 

Dee inzet van het verzoeningsprogramma is bij Michel en Ide het aanto-
nenn van de semantische eenduidigheid van Messiaens religieuze muziek. 
Inn dat opzicht sluiten zij aan bij de muziektheologie van Balthasar, waar-
inn een verzoening door middel van het goetheaanse morfologisch princi-
pee uitmondt in een zo intens mogelijke "informatie" van de goddelijke 
GesamtideeGesamtidee of christelijke Sinn. Het organische geheel van de muziek is 
betrokkenn op, en staat in dienst van, de incarnatie van deze zin. De pre-
sentatiee van Messiaens muziek als een tekst die zo duidelijk spreekt als 
eenn verbale tekst, is kenmerkend voor bijna alle theologische interpreta-
tiess ervan. Zo stelt Pascal Ide dat Messiaen in zijn muziek theologische 
onderwerpenn "behandelt."14 Jean-Rodolphe Kars noemt op zijn beurt 
Messiaenss muziek in navolging van Harry Halbreich "theologie in 
klank,""  en stelt haar op gelijke hoogte met de geschriften van de heilige 
Bernarduss van Clairvaux en Catharina van Siena.15 Alain Michel tenslot-
te,, ziet La Transfiguration als een traktaat dat een "vraag stelt en op zijn 
manierr oplost."16 Hij maakt dit duidelijk door het oratorium in een cul-
turelee en theologische context te plaatsen. Deze context wordt geweven 
mett de thema's die Michel aantreft in de tekst ervan. Ik bezie nu achter-
eenvolgenss de procedures van Michel en Ide nader. 

Eenn voorbeeld uit de tekst van Michel illustreert diens werkwijze. 
Messiaenss La Transfiguration stelt volgens Michel enkele van de belan-
grijkstegrijkste vragen met betrekking tot de verhouding tussen de cultuur en de 
moderniteitt aan de orde en lost deze op haar eigen manier op. De cen-
tralee vraag van La Transfiguration zou de theologische betekenis betreffen 
vann schoonheid. Deze vraag en haar mogelijke antwoord, zou worden 
opgeroepenn door het gebruik van Latijnse teksten. Het Latijn is volgens 

144 Ibid., 110. 
155 Kars, "L'ccuvre de Messiaen et 1'année liturgique," in La Maison-Dieu, 207 (1996/3), 106. 
Harryy Halbreich, "Une théologie sonore: Par la connaissance vers 1'Inconnaissable," in 
OlivierOlivier Messiaen, homme defoi: Regard sur son auvre a"orgue (Paris: Trinité Média Communicati-
on,, 1995), 21-30. Cf. Wilfri d Mellers, "Mysticism and Theology," in Peter Hill (cd), The 
MessiaenMessiaen Companion (London - Boston: Faber and Faber, 1995), 233. 
166 Michel, "La Transfiguration et la Beauté," 86. 
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Michell  de taal van de universaliteit, een taal van grote muzikale schoon-
heidd en van traditie. De aandacht voor schoonheid is iets wat Messiaen 
deeltt met Hans Urs von Balthasar, die stelt dat de moderne tijd 
verdenkingenn koestert tegen schoonheid. Het schone wordt profaan 
gevonden,, en sommige theologen gaan zo ver te beweren dat er in het 
Evangeliee geheel geen sprake is van het schone.17 Messiaen en Balthasar 
tezamenn zouden ons laten zien dat deze theologen zich vergissen: de 
transfiguratiee van Christus gaat over niets dan schoonheid. Om dit in te 
zienn is volgens Michel een correcte vertaling noodzakelijk van het woord 
"gloire""gloire"  dat in de betreffende bijbelpassage wordt gebruikt met betrek-
kingg tot Christus. De heerlijkheid van God valt samen met zijn schoon-
heid. . 

Messiaenn laat, nog altijd volgens Michel, verschillende aspecten van 
dezee schoonheid zien. 1) Het licht: zowel a) het licht waarin Christus 
baadt,, als b) het licht van de wolk.18 Het eerste licht moet niet worden 
verwardd met het licht van de rede of kennis, omdat het deze juist om-
geeft.. Het licht heeft eerder verwantschap met c) het licht in mystieke, 
transcendentee zin. Anderzijds is zij d) het licht van de Incarnatie, het 
schonee dat het vlees redt door het te transfigureren. Het schone is hierin 
verbondenn met de Idee (vorm of. forma in platoonse zin) van het schone. 
Dee schoonheid van Christus is niets anders dan de straling van de pracht 
{spiendeur){spiendeur) van de Vader.19 2) De religieuze contemplatie van het Schone 
kann slechts worden ervaren als een gevoel van zoonschap (filiation). Dit 
zouu de reactie van de apostelen op de transfiguratie verklaren: naast ver-
schrikkingg ook jubilatie en geluk. Schoonheid vormt de mediatie tussen 

177 Michel lijk t zich hier te oriënteren op het hoofdstuk "Hinführung" van Herrlichkeit, Deel 
I,, waarin Balthasar een overzicht geeft van de nEntastbetisierun£ in de protestantse en 
katholiekee theologie. 
188 Michel brengt de wolk uit het verhaal van Christus' transfiguratie (Mt 17, 1-13) als een 
nubesnubes lucida in verband met de duistere nacht van de mystici {een verwijzing naar Johannes 
vann het Kruis), waar het licht van de wolk anderzijds weer van verschilt. Michel preciseert 
dezee verwijzing helaas niet. 
199 Splendeur verwijst naar de thomistische notie splendor, de glorie, glans, luister of pracht 
vann de drieëne God. Vorm (morpbi, forma, species, figura, Gestalt) en licht {splendor, Glan%) zijn 
dee twee grondbegrippen van Balthasars theologische esthetica. Zie Balthasar, Herrlichkeit, I, 
111. . 
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hett lichamelijke en het goddelijke. Theologisch gesproken verbindt 
schoonheidd de zuivering van de doop met het licht van de transfiguratie, 
waarbijj  twee ideeën elkaar ontmoeten: afstamming en volmaaktheid. 
Michell  volgt hierin Thomas op de voet. 

Dee door Messiaen gebruikte teksten spreken volgens Michel voor 
zichh en geven, via een modern kunstwerk, antwoord op een van de be-
langrijkstee theologische vraagstukken van deze tijd. Zij zouden wijzen 
opp het belang van een bepaalde terugkeer naar de traditie. De thematiek 
vann de schoonheid overstijgt het louter christelijke belang. De musicus 
Messiaenn vertaalt de eeuwige boodschap van de schoonheid in moderne 
vormenn van zintuiglijkheid. Michel illustreert dit aan de hand van een 
analysee van het twaalfde deel van ha Transfiguration, of eigenlijk: aan de 
handd van het commentaar dat Messiaen geeft bij dit deel Uit deze ana-
lysee wordt duidelijk dat de schoonheid waar het werk over spreekt, geba-
seerdd is op het harmoniebeginsel dat ik hierboven de figuur van de ver-
zoeningg heb genoemd. De kritiek die ik daar formuleerde ten aanzien 
vann Ide's lezing van Messiaens muziek geldt ook voor deze analyse van 
Michel.. De verzoening wordt niet aangetoond in de muziek, maar gecon-
strueerdd uit de beelden en thema's die Messiaen aanreikt in zijn com-
mentaar:: reflectie, ontologische orde, sacraliteit. Het zijn deze door de 
taall  gegeven beelden en thema's waar Michel het in wezen over heeft, 
niett over de muziek of de muzikale ervaring. Dit laatste speelt in zijn 
interpretatiee van Messiaens werk een ondergeschikte rol. Michel redu-
ceertt de muziek tot het programma en de intenties van de componist, en 
uiteindelijkk tot de hogere zin van het geloof. 

Hoewell  zijn artikelen muziekanalytisch en theologisch gedetailleerder 
zijnn dan het artikel van Michel, is de situatie bij Pascal Ide vergelijkbaar. 
Algemeenn gesproken is muziek voor Ide "een taal op zoek naar beteke-
nis."200 Muziek vormt een "teken" van het oneindige.21 Ook Messiaens 
muziekk vormt een teken van het oneindige; zij behoort tot het domein 
vann het symbolische.22 Zij drukt volgens Ide het goddelijke mysterie niet 

Ide,, "Olivier Messiaen théologien?," 40. 
Ibid.,, 41. 
Ibid.,, 41. 
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meerr of minder uit dan de woorden bij de muziek (hij verwijst hierbij 

naarr het gedicht van Trotspetites Liturgies): 

Hett zal daarom duidelijk zijn: in haar eigen symbolische orde verbindt de tex-
tuurr van Olivier Messiaens muzikale taal zich met de theologische contempla-
tiee van het verwonderde kind dat hij altijd geweest is, en brengt deze tot uit-
drukking.. De muziek drukt het mysterie van de oneindig heilige God niet 
minderr - of niet meer! - uit dan de woorden.23 

Idee probeert aan de hand van Messiaens biografie en werk aannemelijk 

tee maken dat hij niet minder een theoloog is dan zij die traktaten produ-

ceren.244 "De etymologie van theoloog is verraderlijk: slechts hij die over 

Godd verhandelt, in de eigenlijke zin van verhandelen [traiter],  zou de 

fraaiee titel van theoloog verdienen. Maar de theoloog is allereerst hij die 

Godd liefheeft, want 'een ieder, die liejheeft [...] kent God (1 Joh 4, l)."25 

Nietteminn geeft Ide de strekking van Messiaens theologie een verbale 

for-mulering.. Deze beweegt zich rond vier theologemen.26 Ten eerste is 

Messiaenss muziek sacrament (hart): Christus treedt volgens Ide in de erva-

ringg van Messiaens muziek op als middelaar. Door Zij n liefde doet de 

muziekk de hemelen zingen middels aardse klanken en kleuren.27 Ten 

tweedee is zij analogie (hoofd): het synesthetische licht waarmee Messiaen 

componeertt heeft op verschillende niveaus een spirituele betekenis. Het 

enee niveau geeft inzicht in het andere, zonder dat er verwarring op-

treedt.288 Vervolgens is zij schepping (begin, geboorte): Messiaens muziek 

verwijstt naar de schepping: a) door elementen uit deze schepping in zich 

opp te nemen (natuur, licht, e tc), b) doordat deze elementen, met name 

233 Ibid., 42. 
244 Dat voor Ide niet veel nodig is om de titel theoloog te verdienen blijkt uit zijn opmer-
king,, in de mond van Messiaen gelegd, dat vogels als "de eersten onder de theologen" be-
schouwdd kunnen worden. Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la gloire de Dieu," 116. 
255 Ibid., 115. 
266 Ibid., 116. 
277 Ibid., 114-16. 
288 Ibid., 106. Het gaat hierbij respectievelijk om het licht in alledaagse zin, het gefilterde 
lichtt van het glas-in-lood, het licht van de rede, en het eeuwige licht. 
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dee vogels, zelf blij k geven van een goddelijke scheppingskracht.29 En 

tenslottee is zij glorie (eind, dood): Messiaens muziek schetst de bestem-

mingg van deze geschapen elementen, namelijk door ze te leiden naar de 

gloriee van de hemelen, en door zelf met deze glorie te worden om-

straald.30 0 

Hoee is het denkbaar dat Messiaens muziek dergelijke theologische uit-

sprakenn doet? Omdat "een voorbeeld meer waard is dan menige theore-

tischee uitweiding," geeft Ide in "Olivier Messiaen, musicien de la gloire 

dee Dieu" een korte muziekanalyse.31 Het betreft het zevende deel uit het 

orgelwerkk hes corps glorieux, getiteld "Le mystère de la Sainte Trinité." Ide 

begintt met te constateren dat het stuk "over het onuitsprekelijke drieëne 

mysteriee gaat." Hij citeert een gedeelte uit Messiaens toelichting: "Ge-

heell  het stuk is gewijd aan het getal 3. Het heeft drie stemmen. De vorm 

iss driedelig, terwijl elk van de drie grote delen zelf een terzet is. De 

hoofdmelodiee is precies zo geconstrueerd als een gregoriaans Kyrie, met 

driee maal drie invocaties." Uitgaande van deze toelichting verbindt Ide 

dee muziek, of eigenlijk de symbolische betekenis van de verschillende 

onderdelenn van de compositie, met verschillende theologische topoi. In 

dee slotmaten 22, 23 en 24 ziet Ide een uiteenzetting van de verhouding 

tussenn de Personen van de Drieëenheid: 

[H]ett slot van het stuk en van de Corps glorieux als geheel lijk t de wederzijdse 
doordringingg [circumincession] van de Personen te suggereren, en meer nog het 
blazenn [spiratiori\  van de Geest. De stemmen van de Vader en de Zoon, die 
eenn uniek co-principe zonder vermenging is van de Geest (unum Spirator sed 
duoduo Spirantef), verenigen zich in feite in de d, in het octaaf, en de Geest voegt 
zichzich bij hen, in een eenheid die geen verwarring is, in een lange cis die zich op 
hett laatste moment verlaagt tot een c. Suggereert deze discrete, bijna onhoor-
baree buiging niet de pondus amoris, het gewicht van de liefde waarin de heilige 
Thomas,, in navolging van Augusrinus, het bijzondere zag van de voortgang 
vann de derde goddelijke Persoon?32 

Ibid.,, 99-101 en 102-05. 
Ibid.,, 114. 
Ibid.,, 111-13. 
Ibid.,, 112. 
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Dee interpretatie die Ide hier geeft is theologisch minder coherent dan zij 
opp het eerste gezicht lijkt . Zo speelt Augustinus notie van de pondus 
amorisamoris geen rol van betekenis in Thomas' triniteitsleer. Ook blijf t het on-
duidelijkk hoe deze antropologische notie met Messiaens objectiverende 
uitbeeldingg van de Drieëenheid moet worden verbonden. Ide lijk t in 
hoofdzaakk op het partituurbeeld te zijn afgegaan, daarbij diverse theolo-
gischee figuren overeenkomstig dit beeld met elkaar verbindend. 

Dee eerste van deze figuren, uitgedrukt in de frase "unum Spirator sed 
duoduo Spirantes [één Blazer, maar twee Blazenden]," verwijst waarschijnlijk 
naarr Thomas' verhandeling over de Heilige Geest in Summa TheologiaP 
Dee vraag is daar of de Vader en de Zoon als twee afzonderlijke princi-
pess van de Heilige Geest moeten worden gezien, dan wel getweeën als 
eenn enkel principe. In de scholastieke discussie over deze vraag poogt 
Thomass de traditionele spreekwijze die de eerste opvatting huldigt, te 
verenigenn met de laatste gedachte. Hij maakt hiertoe onderscheid tussen 
dee noties spirator (blazer) en spirantes (blazenden). Thomas' oplossing 
luidtt als volgt: de Geest komt als unieke blazing voort uit een unieke bla-
zer,, zoals een woord voortkomt uit een mond. Deze blazer wordt even-
well  ondersteund door twee blazenden (de Vader en de Zoon), die op 
mysterieuzee wijze getweeën, weliswaar als Personen onderscheiden maar 
tochh met een enkele mond spreken (de Heilige Geest). 

Inn de passage van Messiaen (m. 23-24) lijk t dit idee te zijn verzinne-
lijk tt doordat Vader en Zoon in de onderste twee stemmen een octaaf 
vormenn dat de basis vormt voor de Geest (de bovenste stem). Met enige 
fantasiee zou dan kunnen worden gesteld dat in het octaaf hetzelfde 
'woord'' (de toonidentiteit d) wordt geproduceerd door twee verschillen-
dee 'sprekenden' (de onderste en middelste stem). Boven deze muzikale 
figuurr ziet Ide vervolgens de daling van cis naar c (m. 24) als een uit-
beeldingg van de pondus amoris die kenmerkend zou zijn voor de wijze 
waaropp de Geest voortkomt uit de Vader. In de muziek is echter geen 

333 Thomas van Aquino, Summa Tbeologia, I, q. 36, art. 4. Voor het begrip pondus amoris, zie 
Augustinus,, De civitate Dei, xi, xvi; De musica, 424 (VI, XI , 29); Confessiones, XIII , 9, 10. Het 
begripp "spiration" komt ook voor in het werk van Messiaen, cf. Meditations sur Ie Mystère de la 
SainteSainte Trinité, Deel I, voorwoord. Ik dank Rudi te Velde voor zijn toelichting bij de ver-
schillendee theologische begrippen. 
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verbandd te vinden tussen enerzijds de figuren die de Vader vertegen-
woordigenn (de onderste stem, de toon d, en eventueel de eerste drie aan-
roepingenn van de middelste stem in mm. 2-7), en anderzijds de figuren 
diee de Geest vertegenwoordigen (de bovenste stem, en eventueel de 
derdee drie aanroepingen in mm. 14-19). Bovendien zou van de pondus 
amoris,amoris, zijnde de streving van de wil en de liefde naar God, mogen wor-
denn verwacht dat zij zich opwaarts beweegt in plaats van neerwaarts. Het 
lijk tt er concluderend op, dat Ide zich hier al te zeer door het partituur-
beeldd heeft laten verleiden om op onkritische wijze verschillende met el-
kaarr conflicterende noties en gezichtspunten tot een incoherent geheel 
tee smeden.34 

Idee maakt in zijn interpretatie gebruik van dezelfde technieken als 
waarmeee in een bepaalde musicologische traditie een vertelling wordt ge-
maaktt van de muzieknoten. Er worden hierbij spelregels gehanteerd die 
gerichtt zijn op het scheppen van analytische rigueur. Enerzijds moet de 
muziekk voldoende partij krijgen, wat gegarandeerd wordt door het ge-
bruikk van muziekanalytische concepten (dissonantie, modaliteit, vorm, 
textuur,, etc). Anderzijds moet de theologie worden gerespecteerd, door 
haarr logica en terminologie een plaats te geven. De 'sport' van de herme-
neusee is vervolgens om uit enerzijds de partituur en anderzijds de the-
matiekk (bij gebrek aan tekst de eventuele motti en toelichtingen) een ver-
tellingg te vormen die van de muziek een steekhoudend discours maakt, 
zoalss bijvoorbeeld de pianopartij in (met name tonale) liederen gelezen 
kann worden als een commentaar op de gezongen tekst.35 Messiaens 
muziekk wordt zo een allegorie: een muzikale vertelling die naar een 
andere,, in zijn geval transcendente en hypertalige werkelijkheid zou ver-
wijzen.. Daarmee worden evenwel de niet-symbolische, niet-narratie-ve, 

344 Wellicht is het vanwege de genoemde incongruenries dat hij enige afstand houdt van zijn 
interpretatie,, zoals blijkt uit de zinsnede "Hoe het ook zit met deze laatste interpretatie... 
\Quoi\Quoi qu'il en soit de la dernière interpretation...]." Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la gloire 
deDieu,""  112. 

Voorbeeldenn hiervan zijn te vinden bij Lawrence Kramer; zie het hoofdstuk "Song" in 
MusicMusic and Poetry: The Nineteenth Century and After (Berkeley [etc.]: University of California 
Press,, 1984). Of dit commentaar bevestigend is of ontkennend, is in dit geval uiteraard niet 
vann belang. Het gaat om de reductie die muziek überhaupt, direct of indirect, op een predi-
cerendee wijze doet (buik-) spreken. 
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niet-semantischee aspecten van muziek gemarginaliseerd. In een dergelij-
kee lezing van de muziek wordt zij in ieder opzicht rationeel en be-teke-
nisvol,, iets dat zij in de klankervaring juist niet is - zeker niet als het gaat 
omm religieuze muziek. Muziek kan slechts "verhandelen" over theologi-
schee onderwerpen wanneer het muzikale in haar wordt onderdrukt. 

Messiaenn zelf heeft in ieder opzicht voeding gegeven aan dergelijke 
interpretatiess van zijn muziek. Hij zegt te componeren "om iets te ver-
dedigen,, om iets uit te drukken, om iets een plek te geven," en onder-
steuntt deze intentie met een groot aantal toelichtingen bij en commenta-
renn op zijn partituren.36 Ook in de partituren zelf schrijft Messiaen op 
veell  plaatsen toelichtingen, zoals de kleuren van bepaalde akkoorden, de 
namenn van de weergegeven vogels, de herkomst van het gebruikte gre-
goriaanss en de gebruikte deshi-tala's, of het uitgebeelde thema ('Ie Souffle 
dede FEsprit" "Dien est immense" "Die» est êterneV)?1 In Meditations sur Ie 
MystèreMystère de la Sainte Trinité voegt Messiaen een nieuwe dimensie aan dit ta-
ligee korset toe: hij speelt er voor het eerst met een muzikaal alfabet, dat 
hemm in staat stelt teksten van Thomas van Aquino rechtstreeks in noten 
tee vertalen. Hij zegt hiertoe te zijn geïnspireerd door ondermeer de 
Kabbalaa en de Steen van Rosetta, die de egyptoloog Champollion in 
staatt stelde voor het eerst hiërogliefen de ontcijferen. "Ik heb gepro-
beerdd om bij wijze van spel, en om mijn denken te hernieuwen, een 
soortt muzikale, communiceerbare taal [langage communicable] te vinden."38 

Alss basis voor dit alfabet dienen de Duitse notennamen a tot en met b, 
waarbijj  iedere letter een eigen toonhoogte, register en duur krijgt toege-
wezen.. Messiaen heeft bovendien een systeem bedacht om de gramma-
ticalee structuur van de Franse taal muzikaal te coderen. Zo hebben de 
genitivus,, ablativus, locativus, accusativus en dativus elk een muzikaal 
motieff  dat aan het getranslitereerde werkwoord vooraf gaat. Ook heeft 
hijj  de negatie en de werkwoorden 'hebben' en 'zijn' een dergelijk motief 
gegeven,, en verder heeft de goddelijke naam een eigen thema, het "thème 
dede Dieu." Lidwoorden, voornaamwoorden, bijwoorden en voorzetsels 

366 Samuel, Permanences, 24. 
377 Messiaen, Meditations sur Ie Mystère de la Sainte Trinité (Paris: Leduc, 1973), 39. 
388 Messiaen, "Le langage communicable" in de partituur van Meditations. Cf. Samuel, Perma-

nences,nences, 204. 
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wordenn weggelaten.39 Met dit systeem zet Messiaen gedeelten van de 
Franstaligee teksten van Thomas om in noten. De eenstemmige muziek 
diee dit oplevert wordt op de meeste plaatsen begeleid door een of meer-
deree stemmen die niet op dit principe zijn gebaseerd.40 Messiaen heeft 
ditt systeem, zoals alle vondsten die in zijn ogen voldeden, in zijn arse-
naall  gehouden, en opnieuw gebruikt in Des canyons aux étoiles... (Deel 3 
enn 5) en in Uvre du Saint Sacrement (Deel 7,11 en 18).41 

Tott slot is taal bij Messiaen niet alleen aanwezig in de vorm van woor-
denn in of rond de partituur, maar ook in de vorm zelf van zijn muziek. 
Dezee heeft vaak het karakter van een beeldverhaal, een aaneenrijging 
vann episodes vergelijkbaar met een tekenfilm.42 Het is alsof Messiaen 
mett zijn muziek een verhaal wil vertellen dat zich eigenlijk niet in mu-
ziekk laat vertellen. Deze onmogelijkheid kan verklaren waarom hij zo 
vaakk naar verbale hulpmiddelen grijpt of vaak overmatig nadrukkelijk is 
inn zijn uiteenzetting van het door hem gekozen inhoudelijke thema. Zijn 
muziekk krijgt er op sommige plaatsen het karakter door van een les voor 
eenn kinderklas, waarbij met eenvoudige figuurtjes, en met veel nadruk en 
herhaling,, de boodschap aan de luisteraar wordt duidelijk gemaakt.43 Dat 
ditt soms ten koste gaat van de vrije ontwikkeling van de muziek, kan 
bijvoorbeeldd worden gehoord in het vijfde deel van St Franfois d'Assise, 
waarr Messiaen de muziek knevelt in een harnas van eenduidigheid. Hij 
kiestt hiertoe voor een zo verstaanbaar mogelijke toonzetting van de 
tekstt en vooral voor een overmaat aan al te duidelijke (signaal-achtige en 
veelvuldigg herhaalde) leidmotieven, die niet zozeer een muzikaal, maar 
meerr een narratief of zelfs apologetisch doel dienen ("Ik componeer om 
ietss te verdedigen").4* 

399 Zie voor een uitleg van dit systeem "Le langage communicable" in Messiaen, Meditations. 
400 Zie bijvoorbeeld Meditations Deel 1 (m. 52 e.v.), Deel 3 (integraal), Deel 7 (m. 20 e.v.). 
411 Cf. Andrew Shenton, "Speaking with the Tongues of Men and of Angels: Messiaen's 
'langagee communicable,"' in Siglind Bruhn, Messiaen's Language of Mystical Ijove, 225-45. 
422 Zijn muziek klinkt niet voor niets op veel plaatsen als tekenfilmmuziek. Ik kom hierop 
terugg in hoofdstuk III-9.3. 
433 Met dank aan Rokus de Groot voor deze aansprekende vergelijking. 
444 Een ander voorbeeld is Messiaen vele gebruik van montagevormen, waarbij de voortdu-
rendee besnijding van de muziek de indruk wekt van een muzikale censuur met het oog op 
dee over te dragen boodschap. Beluister bijvoorbeeld Coukurs de ia Cité céleste. 
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Inn het algemeen kan worden gesteld dat Messiaen weinig affiniteit had 
mett veelduidigheid, of het nu gaat om de formele eigenschappen van de 
mu2iekk of om de inhoudelijke. Bij Debussy bewondert hij "het gevoel 
voorr vaagheid [sens duflou]" zoals dat tot uiting komt in de "volledig ab-
surde,, en formidabele" vormontwikkeling van een stuk als Feuilks mortes. 
Hijj  zegt daar zelf geheel niet toe in staat te zijn.45 Inhoudelijk zuiverde 
hijj  in St Francois d'Assise de biografie van Franciscus van anekdotes en 
episodess die, zoals in de muziekdrama's van Wagner met hun intriges en 
subversievee leidmotieven, tot een veelduidigheid van muzikale en 
semantischee lagen zouden kunnen leiden. Franciscus' relatie met Clara 
wordtt door Messiaen geweerd, en evenzeer vermeed hij Franciscus' wil-
dee jeugd en de moeizame relatie met zijn vader, dit alles uit vrees voor 
eenn alternatieve, psychoanalytische interpretatie van het heiligenleven.46 

Maarr Messiaens strijd tegen het veelduidige vindt wellicht nog de meest 
sprekendee illustratie in het feit dat hij tot op zeer hoge leeftijd over de 
helee wereld uitvoeringen van zijn werken achterna reisde. Dit niet zozeer 
omm van de grote variëteit aan uitvoeringen te genieten, maar om maxi-
malee duidelijkheid te geven over zijn bedoelingen.47 

Tott slot, met verwijzing naar de 'matrix' waarmee dit Deel begon, nog 
eenn woord over de positie van de muzikale constructie bij Michel en Ide. 
Hett verschil tussen enerzijds de balthasariaanse school van Michel en 
Ide,, en anderzijds Thomas en andere instrumentele denkers, is gelegen 
inn de positie van het muzikale artefact zelf. Was bij de laatsten sprake 
vann een duidelijke scheiding tussen muziek en taal, religieus instrument 
enn religieuze essentie, bij Michel en Ide wordt muziek in de taal opgeno-
men.. Het muzikale artefact wordt in het eerste geval benadrukt, omdat 
muziekk nu eenmaal niet meer is, en niet meer mag zijn, dan een instru-
mentt in het religieuze leven. Bij Michel en Ide, daarentegen, gaat muziek 
inn al haar arüficialiteit verborgen onder een sluier van ideologische "ver-
zoening""  en talige conceptualitek. 

455 Messiaen in Avant-scène, 14. 
466 Samuel, Permanences, 359-61. 
477 Massin, Poétique, 208-09. 
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Omm deze transformatie te laten slagen, is het zaak de artifïcialiteit van 

muziekk niet te benadrukken, maar juist te onderdrukken. Bij deze auteurs 

wordtt de oorsprong van muziek daarom gemythologiseerd: zij is niet het 

productt van mensenhanden, maar de vrucht van bijvoorbeeld inspiratie 

off  een gave Gods.48 Zij bevinden zich met die opvatting overigens in het 

gezelschapp van Augustinus, die reeds zei: "Muziek [...] is door Gods 

vrijgevigheidd gegeven aan stervelingen met een rationele ziel, teneinde 

henn naar het hogere te leiden."49 En zelfs al zou het evident zijn dat een 

werkk een product van mensenhanden is, dan nog zal dit feit, geholpen 

doorr een wat sofistisch aandoende wending, bijdragen aan de mytholo-

giseringg van zijn oorsprong. Voorbeelden van deze logica zijn niet moei-

lij kk te vinden. Zo merkt Ross King, in zijn roman over BrunelJeschi's be-

faamdee koepel op de dom van Florence, op dat dit werk van baksteen, 

zandsteenn en marmer niet "het opmerkelijke resultaat van de menselijke 

bouwkunde""  is, maar 

eenn wonderbaarlijke verschijning, het werk van God of zijn engelen, dat van 
dee ene dag op de andere in het dal van de Arno was ontstaan als de fresco in 
hett klooster van Santissima Annunziata, dat volgens de Florentijnen door een 
engell  werd geschilderd. De koepel biedt een werkelijk wonderbaarlijke aan-
blik,, ongeacht vanuit welke hoek je hem bekijkt, van veraf of van nabij.50 

Hanss Urs von Balthasar spreekt in vergelijkbare termen over de door 

hemm zo geliefde muziek van Mozart. Opnieuw lijk t het kunstwerk kant-

en-klaarr uit de hemel gevallen: 

488 Deze strategie werd overigens reeds in de romantiek gebruikt bij het vormgeven van een 
-- deels religieus geïnspireerde - "illusie van natuurlijkheid." Goehr, The Imaginary Museum, 
160:: "Deze illusie hield ofwel in dat kunst en natuur als een synthetische eenheid beston-
denn op een transcendentaal niveau, ofwel, op een lager niveau, dat menselijke vervaardi-
gingg waarlijk fijn was wanneer het product van de vervaardiging de indruk wekte alsof het 
nietniet door menselijke handen was gemaakt." 
499 Augustinus, Epist. 161. 
500 Ross King, Brunelleschi's Dome, door Ronald Jonkers vertaald als De koepel van Brunellescbi 
(Amsterdam:: De bezige bij, 2000), 202. 
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Terwijll  wij op het voorhoofd van alle Beethovense muziek telkens de zweet-
druppeltjess bespeuren die zij haar schepper heeft gekost, en aan die van Bach 
opp zijn minst het werk dat achter zoveel tektoniek, zo veel cyclopenmuren 
schuill  moet gaan, lijk t het enorme werk van Mozart zonder enige inspanning 
tott stand gekomen, als een volgroeid kind ter wereld gebracht en zonder enige 
verstoringg gerijpt. Een fantasmagorie uit de paradijselijke oertijd - voordat de 
menss door de vloek ten val kwam om 'in het zweet zijns aanschijns zijn brood 
tee eten en in kommer de doornenbodem te bewerken en met smart te ba-
ren'?5i i 

Pascall  Ide suggereert dat de muziek van Messiaen een soortgelijke, bui-

tengewonee herkomst heeft. Hij spreekt herhaaldelijk over Messiaens 

"christelijkee inspiratie," waarbij het woord inspiratie als een mystieke no-

tiee begrepen lijk t te moeten worden.52 Ook spreekt hij herhaaldelijk over 

Messiaenss "diepe intimiteit en vriendschappelijkheid met de Drieëne 

God,""  die hem in staat zou stellen om ook anderen (zijn luisteraars, bij-

voorbeeld)) een "smaak van God" te geven.53 Messiaen zelf twijfel t ech-

terr aan het religieuze gehalte van de creatieve inspiratie. Volgens hem 

ontbreektt het ons eenvoudig aan criteria om hierover uitspraken te kun-

nenn doen: "[M]aar wat is inspiratie? Is zij anders bij een gelovige dan bij 

eenn niet-gelovige? [...] Men kan, als men er in gelooft, de hulp inroepen 

vann de Heilige Geest, misschien maakt men dan een werk van een hoge-

re,, diepere waarde. Hoe kan men zoiets weten?"54 

511 Balthasar, "Bekenntnis zu Mozart," 61. Opmerkelijk genoeg neigt ook Martin Heidegger 
inn deze richting. In een korte hymne op Mozart, uitgesproken ter gelegenheid van diens 
tweehonderdstee geboortedag, spreekt hij over de muziek van deze componist in termen 
vann Angelus Silesius' "LautenspielGottes." Heidegger, DerSat^vom Grund (Pfullingen: Neske, 
1957),, 118. Met dank aan Sabine Liechtenstein voor haar hulp bij de vertaling van Baltha-
sarss bekentenis. 
522 Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la gloire de Dieu," 111, cf. 95, 101,110. 
533 Ide, "Olivier Messiaen théologien?," 42, 44. Cf. Ide, "Olivier Messiaen, musicien de la 
gloiree de Dieu," 100, 105,109,110. 
544 Massin, Poétique, 183; cf. 129. 
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