
Universele liefde
Voor de Turangalîla-symfonie liet hij zich vooral inspireren door het verhaal 
van Tristan en Isolde. Vooral bekend door de Wagner-opera, draait dat 
verhaal om de liefde. In Turangalîla maakt Messiaen daar De Liefde van. 
De liefde in de breedste zin van het woord, voorbij het geloof, als een 
universele goddelijke vonk. Die liefde is onmetelijk groot en dat wordt 
weerspiegeld in de compositie. De vuistdikke partituur vraagt om een 
100-koppig orkest met tien slagwerkers en omvat ruim een uur en een 
kwartier aan muziek, verdeeld over tien delen.
Het thema kan niet los gezien worden van het ontstaansjaar van het werk: 
1946. Na vijf jaar van oorlog, haat en geweld, die Messiaen als krijgsgevan-
gene in Duitsland van dichtbij meemaakte, was er volgens hem wereldwijd 
een grote behoefte aan liefde. Messiaen liet zich daarvoor inspireren door 
muziek uit alle windstreken. Naast de moderne westerse compositietech-
nieken vallen daarbij vooral de oosterse invloeden op. Maar Messiaen was 
niet uitsluitend bezig met abstracte, conceptuele en universele liefde. Hij 
was ondertussen ook smoorverliefd geworden op zijn getalenteerde 
pianostudente Yvonne Loriod. De ziekte van zijn vrouw, violiste Claire 
Delbos, had haar volledig gesloopt. Ze was in een laatste stadium beland 
en niet lang na haar dood trouwde Messiaen met Loriod. Zij speelde de 
pianopartij bij de première van de Turangalîla en het is dan ook niet 
moeilijk om naast de universele liefde, ook een zeer persoonlijke liefde te 
horen van de componist.

Een grandioze liefdessymfonie

De klankwereld van Olivier Messiaen is uniek en ongeëvenaard. 

Hij bedacht een heel eigen systeem van ritmes, toonladders en 

klanken en had veel kennis van Indiase en antieke Griekse 

muziek. Doordat hij fervent liefhebber was van vogels, die hij zag 

als boodschappers tussen het aardse en het hemelse, zit zijn 

muziek ook vol met vogel- en natuurgeluiden. Maar bovenal is 

bijna al Messiaens muziek uitgesproken religieus; de componist 

was een streng gelovige katholiek. 
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Opvallende klanken
De oosterse klanken die steeds tegenover westerse klinken, zijn niet de 
enige tegenstellingen in het stuk. Er zijn er heel wat meer: tussen liefde en 
geweld, fysiek en cerebraal of zoals Joseph Horowitz het mooi verwoordt: 
‘Messiaens symfonie, die tegelijk een non-symfonie is, is dissonant en 
tonaal, bruut en lyrisch, formeel en sensueel. Zijn klankweefsels roepen 
India, Indonesië en Walt Disney op.’ De meest opvallende klanken komen 
van een van de oudste elektronische instrumenten: de ondes Martenot. 
Het instrument ziet eruit als een kruising tussen een orgeltje en de cockpit 
van een ufo uit de jaren vijftig. Het elektronische instrument is vooral 
populair geworden in Hollywood, waar het de lasergeluiden in ruimtefi lms 
mocht inspelen. Ook heeft het een aardige imitatie van de zingende zaag 
in huis. Hoewel Radiohead, een van de populairste rockbands van de 
afgelopen decennia, recent voor een bescheiden opleving heeft gezorgd, 
heeft de ondes Martenot het concertpodium niet weten te veroveren.
Voor Messiaen was de ondes Martenot, naast de piano, het ideale solo-
instrument voor zijn symfonische meesterwerk. De buitenaardse klank 
sluit perfect aan bij zijn beeld van de hemelse liefde. Bovendien kon het 
aardse leven, waar tijdens de wederopbouw de blik gericht was op de 
toekomst, ook wel wat positief futurisme gebruiken.
Daarnaast was Messiaen gefascineerd door de variaties in timbre, die met 
een uitschuifbaar toetsenbord vol knopjes gerealiseerd kunnen worden. 
Dat bood hem de mogelijkheid om kleuren toe te voegen aan zijn symfoni-
sche palet. In zijn geval moeten we dat trouwens letterlijk nemen.
Messiaen had synesthesie: hij zag daadwerkelijk kleuren bij klanken. Ook 
wie geen synesthesie heeft, kan bepaalde passages in Turangalîla als 
‘zuurstokroze’ ervaren: de muziek gaat van aardse erotiek langs zoete 
Hollywood-liefde en sciencefi ction-klanken, maar de verheven hemelse 
liefde blijft overheersen.

Leidende thema’s
Om de grote schaal van het werk te kunnen hanteren, gebruikt Messiaen 
net als Wagner een vorm van Leitmotiven: melodische, ritmische of 
harmonische elementen die klinken als een bepaald personage, voorwerp 
of emotie ten tonele wordt gevoerd. Aan de hand van die thema’s volgt het 

stuk een zekere narratief. In de opening klinkt het ‘standbeeldmotief’ in 
driedubbel forte in de trombones en tuba, door Messiaen omschreven als 
de ‘zware, angstaan jagende bruutheid van oude Mexicaanse monumenten’. 
Het thema staat in groot contrast met het tweede motief, het liefdesthema 
dat gepresenteerd wordt in deel twee: Chant d’amour 1 (Liefdeslied 1) en dat 
een zwaartepunt kent in het zesde deel van de symfonie: Jardin du sommeil 
(De tuin van de slaap der liefde). ‘Twee geliefden zijn opgesloten, een 
landschap ontvouwt zich voor hen. Tijd verstrijkt, vergeten. De geliefden 
bevinden zich buiten de tijd; laten we ze niet wekken’. Het hoogtepunt van 
het liefdesthema vindt plaats in het achtste deel: Développement de l’amour 
(De ontwikkeling van liefde). Die delen worden doorsneden met drie secties 
getiteld Turangalîla. Deze delen vormen de donkere kanten van het stuk en 
hebben de dood en vernietiging als onderwerp. Maar het echte hoogtepunt 
van de symfonie is het slotdeel. Daarin komt eigenlijk alles bij elkaar: 
‘Turangalîla’ is een samenvoeging van woorden uit het Sanskriet, die zich 
volgens Messiaen nauwelijks laten vertalen. ‘Lîla’ betekent ‘spelen’, maar 
refereert ook aan goddelijke interventie in het heelal. Tegelijkertijd betekent 
het liefde. ‘Turanga’ staat voor beweging en ritme, maar ook het verstrijken 
van tijd. Turangalîla, schreef Messiaen eens, betekent tegelijkertijd liefdes-
lied, vreugdeshymne, tijd, beweging, ritme, leven en dood, en in het slot van 
deze grandioze symfonie, klinkt dat allemaal tegelijk.

Tekst: Alexander Klapwijk



Biografi eën

Marc Albrecht, dirigent
Marc Albrecht is sinds 2011 chef-dirigent van het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest|Nederlands Kamerorkest en De Nationale Opera en is dat
nog tot het einde van dit seizoen. Naast gastdirecties bij onder meer de 
Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker en het Koninklijk Concert-
gebouworkest, leidde hij vanaf 2006 tot aan zijn komst naar Amsterdam
het Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Over de hele wereld is 
Albrecht een uiterst gewild operadirigent. Hij was te gast bij de Bayreuther 
Festspiele in Wagners Der fliegende Holländer. Ook dirigeerde hij bij 
prestigieuze operahuizen, waaronder Theater an der Wien, La Scala Milaan, 
Deutsche Oper Berlin en het Opernhaus Zürich. Marc Albrecht en het 
Nederlands Philharmonisch Orkest brachten diverse opnamen uit, waaronder
Mahlers orkestliederen en Vierde symfonie en de complete Elektra en
Ein Heldenleben van Strauss. In 2019 ontving Marc Albrecht de prestigieuze 
International Opera Award ‘Conductor of the Year’. Op 15 juni 2020 neemt 
hij groots afscheid met de majestueuze Negende symfonie van Beethoven.

Roger Muraro, piano
Rugor Muraro begon met saxofoon spelen, maar op het conservatorium van 
zijn geboortestad Lyon maakte hij de overstap naar de piano. Daarmee trok 
hij de aandacht van Yvonne Loriod, pianiste en echtgenote van Messiaen. 
Onder haar hoede groeide Muraro uit tot een concertpianist van formaat.
In 1986 behoorde hij tot de prijswinnaars van het Tsjaikovski-Concours in 
Moskou en tegenwoordig wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste 
Messiaen-vertolkers. De componist zelf prees hem om ‘zijn magnifi eke 
techniek, meesterschap, zijn kwaliteit van toon, zijn emotie en zijn vertrou-
wen.’ Talloze orkesten nodigden hem uit om de pianopartij in Messiaens 
orkestwerken te spelen, waaronder de Berliner Philharmoniker, het London 
Philharmonic Orchestra en het Orchestre National de France. Maar Muraro 
richt zich niet uitsluitend op Messiaen. Hij heeft ook groot succes met de 
pianomuziek van onder anderen Tsjaikovski, Debussy en Ravel.

Nathalie Forget, ondes Martenot
Nathalie Forget is een van de weinige grote specialisten van het elektroni-
sche instrument de ondes Martenot. Vrijwel elk orkest dat de ondes 
Martenot nodig heeft, komt bij Nathalie Forget uit, zeker als het om het 
oeuvre van Messiaen gaat. Nog onlangs was ze te gast bij de philharmonie 
zuidnederland en enkele jaren geleden schitterde ze in de Saint François 
d’Assise bij De Nationale Opera. Ze speelt ook werk van andere componis-
ten zoals Honneger, Milhaud en Varèse. Ook slaat ze haar vleugels verder 
uit naar hedendaagse muziek, improvisatie en rock. Zo werkte ze samen 
met onder meer het Ensemble Itinéraire, Collectif Warn!ng en Radiohead. 
Ze is een van de zeer weinige hoofdvakdocenten van de ondes Martenot 
aan het Conservatoire National Supérieur de Paris.  

Echte verhalen uit het orkest
In deze podcastserie laten we horen dat 
musici, dirigenten en zelfs componisten 
ook maar gewoon mensen zijn. Podcast-
maker Botte Jellema gaat met hen in 
gesprek over liefde, vreemde situaties, het 
leven en natuurlijk klassieke muziek. 
Klankcast is te beluisteren in diverse 
podcast-apps of via orkest.nl/klankcast.

Live op Radio 4
Het concert van maandag 23 maart wordt live 
uitgezonden door NPO Radio 4 in het NTR 
Avondconcert. Kijk voor meer informatie op 
radio4.nl/avondconcert.
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Extra
De Verdieping za 21, ma 23 
maart, 19.30 u Chef-dirigent Marc Albrecht neemt op 15 juni afscheid van het Nederlands 

Philharmonisch Orkest, maar niet zonder ons iets na te laten. In 2015 
initieerde hij de functie assistent-dirigent om jong dirigeertalent de kans te 
geven vlieguren te maken bij een professioneel orkest. Zijn wens is om deze 
unieke positie aan te blijven bieden, ook na zijn vertrek. U kunt dit mogelijk 
maken! Doneer eenvoudig een zelfgekozen bedrag via onderstaande 
QR-code of via orkest.nl/steun.

Stappen bij de QR-code

Stap 1:  Open de Tikkie app, QR-scanner app

of bij iPhone uw camera

Stap 2: Scan de QR-code

Stap 3: Volg de stappen in beeld

Stap 4: De donatie is veilig gedaan!

Afscheidscadeau Marc Albrecht:

Help dirigeertalent naar de top!

Het assistent-dirigentschap wordt mede mogelijk gemaakt door:


