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Daan Manneke  —  Quarantaine
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  Daan Manneke over Promenade, statues et la fille for piano
‘Op uitnodiging van de Franse styliste Delphine Dan-
hier maakte mijn zoon Thomas in de zomer 2020 een 
serie modefoto’s in Parijs. Het model was zijn dochter 
en mijn kleindochter: Laurie, 9 jaar. De foto’s die hij 
maakte zijn gepubliceerd in het modetijdschrift ssaw 
onder de eindredactie van Chris Vidal.
 Ik was ogenblikkelijk gefascineerd door deze foto’s. 
De krachtige monumentaliteit, het rijke ‘palet’ van het 
zwart-wit, de soms groteske, speelse, chique of ad hoc-
kleding, de heel verschillende ‘feilloze’ Parijse locaties 
en niet in het minst de authentieke, stoere en flamboy-
ante uitstraling van het model.
 Voor de twaalf foto’s maakte ik tien korte composi-
ties: muzikale notities voor piano, uiteenlopend van 
20 seconden tot twee minuten. Deze miniaturen zijn 

voor het merendeel afkomstig uit mijn oeuvre daterend 
vanaf ca. 1960. Het zijn composities die me dierbaar 
zijn en die ik met een kritisch oog en oor herzien heb 
en ingericht voor pianosolo. Behalve als een suite/
ordre zijn de deeltjes ook apart en in welke combinatie 
dan ook uitvoerbaar. Een uitvoering gecombineerd 
met projectie van de foto’s heeft stellig een bijzondere 
meerwaarde.
 De volgende personen ben ik veel dank verschuldigd: 
Thomas Manneke en Janneke van Heesch, echtgenote 
van Thomas en moeder van Laurie. Delphine Danhier, 
het modetijdschrift ssaw, redacteur Chris Vidal, Blan-
dine Pette, Tobias de Haas, Margriet van Oosterom, 
Ralph van Raat, Muziekuitgeverij Donemus.’

Concert
Première Promenade, statues et la fille for piano 

30 mei, 2021, 16.00 uur door pianist Ralph van Raat 
Galerie Marzee in Nijmegen

Laurie, 
foto Thomas 
Manneke
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—brief van daan manneke 

aan olivier messiaen— 

Preambule
 
Deze brief aan Olivier Messiaen (1908-1992) had ik graag tijdens zijn leven aan hem willen schrijven. 
Het is er niet van gekomen. 
Op verzoek van Wenneke Savenije dan nu toch een brief-achteraf. 
Het zijn herinneringen en bespiegelingen maar in de eerste plaats een hommage aan Olivier Messiaen. 
Zijn leven en werk zijn voor mij van groot belang geweest.

20 de nieuwe muze 2 — 2021

Ik verheugde me al maanden op de uitvoering van de Turangalîla- symfonie. Sedert mijn twintigste jaar 
was ik heel gretig bezig uw werk te bestuderen. 
En ik begon als aankomend organist regelmatig uw werk uit te voeren.
        
De Turangalîla- symfonie op die zaterdag in het vroege voorjaar was voor mij een overweldigende, 
levensbepalende ervaring: een dergelijk verschijnsel had ik niet eerder meegemaakt.
De zaal was afgeladen vol en ‘iedereen’ was er. 
U zat in de zaal enkele stoelen van mij vandaan langs een van de paden en u zat doodstil met de 
vuistdikke ‘zakpartituur’ op schoot. Ik ervoer deze middag als een magisch ritueel, een heidense liturgie, 
een theater-zonder-weerga.
Nog steeds huiver ik bij de herinnering aan het slotakkoord van de finale:  het fortissimo gespeelde 
Fis-groot akkoord en de verzengende woestijnwind van het slagwerk dat tenslotte het hele akkoord 
opblaast. 
De ontlading van het publiek was overweldigend: lachen, huilen, stampen, scanderen, trommelen, 
klappen, juichen. 
 
Terzijde.
Persoonlijk vind ik dat de Turangalîla- symfonie lijfelijk moet worden beleefd. 
Het is een soort Bühnen-Musik, met de bedrijvigheid van dat gigantische orkestapparaat, de piano, die 
bizarre ondes-Martenot en niet in de laatste plaats het peloton slagwerkers.   
 
Na afloop kon ik u even ontmoeten. 
U nodigde mij uit een les te komen volgen op het Conservatoire de Paris.
Daaraan gaf ik later in dat jaar graag gehoor. 
 
II 
 
U doceerde aan dat befaamde instituut: een harmonie/analyse-klas waarin talrijke door uzelf 
bepaalde onderwerpen ter sprake kwamen. 
U zat aan de piano met  uiterst aandachtige studenten om u heen. 
Ik herinner me enkele onderwerpen die ter sprake kwamen. U las - in het Frans - Rainer Maria Rilke’s 
Das Marien-Leben voor. Vervolgens gaf u een analyse van een fragment uit Debussy’s opera Pelléas et 
Mélisande. 
En tenslotte een betoog over de klankkleur-instrumentatie van de trombones in Berlioz’ Grande  Messe 
des Morts. 
Uw les duurde een hele ochtend en was feitelijk één grote monoloog. 
 
Na afloop kon ik een ogenblik met u spreken. 
Ik had enkele vragen over uw orgelwerk Verset pour la Fête de la Dédicace uit 1960. 
(Ik studeerde dit werk en verzorgde een jaar later de eerste radio-uitvoering in Nederland.) 
Ik heb deze bespreking, eigenlijk een privéles- mijn hele leven als hoogst inspirerend ervaren. 
Uw commentaar ging over het fenomeen van de ongelijksoortige ritmen, hun karakters en hoe te ‘tellen’. 
Allereerst het zich eigen maken van de door u zo genoemde ritmische personages: beginnen met eerst 
vanuit de kleinste duur-eenheden zorgvuldig ‘optellen’.
Vervolgens de groepjes duureenheden soepel inleven, laten spreken. 
En tenslotte een toonduur of frase juist niet meer tellen maar inschatten. 
Ik herinner me heel goed hoe begeesterd u de vogelzang van de Grive musicienne (zanglijster) ‘uitsprak’ 
met de ritmische intentie die u in de partituur aangeeft: rythmé, avec une joie étrange.
 
Uw klas heeft jarenlang een grote internationale uitstraling gehad met talrijke opvallende leerlingen, 
waaronder Pierre Boulez,  Karlheinz Stockhausen, 
Iannis Xenakis, Karel Goeyvaerts, Ton de Leeuw en uw tweede vrouw, de pianiste Yvonne Loriod.
 

 Chèr Maître,  
 
I
 
Op zaterdag 22 april 1967 vertrok ik in alle vroegte vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Amsterdam om uw 
Turangalîla-symfonie in het Amsterdamse Concertgebouw te gaan horen. 
Deze symfonie – voltooid in 1948 – beleefde op die dag haar eerste uitvoering in Nederland. 
U zult wellicht verbaasd zijn geweest dat die uitvoering niet door het Concertgebouworkest was 
gepland maar door het Radio Filharmonisch Orkest, weliswaar onder leiding van uw vriend en 
landgenoot Jean Fournet. 
Deze compositie met een duur van ca. vijf kwartier behoort tot de uitzonderlijkste werken uit het 
symfonisch repertoire, mede door de orkestbezetting die immers ruim 100 musici vraagt met een 
boventallige bezetting in alle gelederen van het orkest. 
Het naoorlogse Nederland was voor u niet erg gastvrij. De kritieken en commentaren waren lacherig en 
laatdunkend. 
Het klimaat veranderde toen Reinbert de Leeuw met zijn profetische bevlogenheid uw werk ging 
uitvoeren. 
Beginnend met het Quatuor stonden vervolgens hoegenaamd al uw grootschalige werken op zijn 
programma’s, inclusief de opera Saint François d’Assise.
Een belangwekkend moment van Nederlandse waardering was onmiskenbaar de uitreiking van de 
prestigieuze Erasmusprijs door prins Bernhard, op 25 juni 1971.
In 1998 was het de Nederlandse componist Alex Manassen, tevens directeur van het Conservatorium 
Zwolle, die in samenwerking met de conservatoria van Arnhem en Enschede besloot een Messiaen 
Academie op te richten. Voor ogen stond ‘een voortgezette opleiding, later master genoemd, met u 
symboliserend, met een hoog spiritueel, pedagogisch en muzikaal inhoudelijk niveau.’ 
Uw echtgenote Yvonne Loriod reageerde zeer enthousiast over dit plan.    
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De musici ondergingen deze ervaring als zeer inspirerend, en ‘verhelderend’.
 
Persoonlijk denk ik dat uw muziek haar eigen intrinsieke kwaliteit heeft. 
Een toonkunst die zich na verloop van tijd loszingt van haar schepper en zijn wensen, eisen en 
voorschriften. 
Intussen is een jonge - niet-gelovige - generatie musici uw muziek aan het spelen: ondanks en dankzij uw 
‘aanwezigheid’ zoeken zij een persoonlijke -juiste- uitvoeringspraktijk. 
Een klein aantal werken is ‘gedoemd’ music for the millions te worden: het Quatuor, (zelfs delen daaruit,) 
het kleine koorwerk ‘O sacrum convivium’ het orgelwerk Dieu parmi nous, en (opvallend) de Turangalîla-
symfonie. Ik biecht u graag op dat uw (‘niet- katholieke’) orkestwerk Chronochromie uit 1960 mijn 
favoriet is.  
 
IV
 
Graag wil ik u een vraag stellen. 
 
Uw voorouders van vaderskant komen uit de Belgische Westhoek en Frans Vlaanderen.
Op een doorreis naar het zuiden vertoefden mijn vrouw en ik een uurtje op de markt van Doornik, Tournai, 
en kochten een brood bij bakker Messiaen.
Heeft u ooit kennisgenomen van de Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle, 1830-1899?
Deze priester heeft in Vlaanderen en in het Nederlandse taalgebied in het algemeen een zeer grote 
uitstraling gehad. 
Naast het priesterschap hield Gezelle zich gedurende zijn hele leven met taalonderzoek bezig.
In 1886 trad hij toe als lid van de Koninklijke Academie voor Taal- en letterkunde.
In zijn geloofsbeleving is hij als kunstenaar onmiskenbaar verwant met u. 
Er zijn opvallende parallellen: zijn grote belangstelling en kennis van de geschriften van Thomas van 
Aquino, zijn verwantschap met de mysticus Jan van Ruusbroec, en zijn poëtische werk dat onophoudelijk 
de lof zingt van al wat leeft en bestaat: de vogels, de landschappen, de kleuren, de zon, de seizoenen, de 
christelijke feestdagen, de gebrandschilderde ramen in zijn geliefde kathedralen in Gent en Brugge. 
En bovenal zijn mystieke vervoering in het hart van zijn geloof: de eucharistie en de glorie van het 
hiernamaals.
 
Een hoogtepunt uit het oeuvre van Guido Gezelle zijn naar mijn mening twee late, mystieke gedichten: In 
Speculo en Ego flos.
 
Ik zal het gedicht In Speculo bij deze brief voegen.
 
Chèr Maître, 
U leefde van 1908 tot 1992. Het komend jaar, 2022, bent u 30 jaar geleden gestorven.
Stellig zult u in dat jaar herdacht worden. U vertoeft nu ‘al die tijd’ in het hiernamaals, door u zo extatisch 
bezongen in uw laatste orkestwerk ‘Éclairs sur l’Au-Delà’; omgeven door ‘Joie et clarté des corps glorieux’.
Ik wil deze brief besluiten met een prachtige frase, gevonden in uw uitvoerige dankwoord naar aanleiding 
van de Erasmusprijs-uitreiking.
 
‘En nu moet ik u zeggen waar ik van houd. 
Om te beginnen houd ik van de tijd, omdat hij het uitgangspunt is van de gehele schepping. 
De tijd veronderstelt verandering (dus de materie) en beweging (dus de ruimte en het leven.) 
De tijd zou de vriend moeten zijn van alle musici.’

Ik bewonder u en ik dank u voor het letterlijk fantastische oeuvre dat u ons heeft nagelaten. 
 
Daan Manneke

22 de nieuwe muze 2 — 2021 23 de nieuwe muze 2 — 2021

D
aan M

anneke

 III 
 
U bent gelovig geboren, zoals u zelf zei, en het klimaat waarin u opgroeide was zeer muzisch.
Het was een wereld van sprookjes, poëzie, theater, Shakespeare, muziek, de natuur.
Op uw achtste jaar kreeg u tot uw grote vreugde onder meer de partituur van Debussy’s Pelléas cadeau. 
En in datzelfde jaar schreef u het korte pianostuk La dame de Shalott, door u als opus 1 benoemd. 
Het is een rijke en fantasievolle compositie, geschreven door een kind van acht jaar! 
 
Uw carrière als pianist, organist en componist nam snel een grote vlucht. 
U schreef een rijk geschakeerd, hybride, buitenproportioneel, letterlijk ongehoord en zeer omvangrijk 
oeuvre. 
Eenvoudig gezegd: u creëerde een hoogstpersoonlijk universum.
Ik noem alleen al de oeuvres voor piano en orgel. Beide toetsinstrumenten heeft u zo  ongeveer opnieuw 
uitgevonden.
Daarnaast de vernieuwende slagwerkensembles, de monumentale symfonische werken, eigenlijk 
‘concerten voor orkest’, de vogelkoren, de gemodificeerde herinrichtingen van het gregoriaans en de 
herbeleving van vergeten ritmen en hun benamingen uit de Oriënt. 
Uw inspiratiebronnen zijn talrijk en ik vermoed dat ze terug te voeren zijn op uw jeugd: de vogels, de 
landschappen, de kleuren, het theater, de poëzie.  
Uw ‘absolute’ oerbron is onmiskenbaar het katholieke geloof en haar gezongen uiting daarvan: het 
gregoriaans. 
 
Lichtende voorbeelden zijn onder meer de scholasticus Thomas van Aquino, de kerkvader Augustinus en 
de mysticus Jan van Ruusbroec. 
En met betrekking tot uw favoriete componisten noemt u zelf onder meer Claude le Jeune, Mozart, 
Berlioz, Wagner, Debussy en Stravinsky.
 
Uw leerling en mijn leraar,  Ton de Leeuw, zegt over uw werk het volgende:
‘Het is een authentieke wereld: elke noot blijft hoogstpersoonlijk; heterogeniteit wordt nooit eclecticisme. 
Messiaen laat zich niet classificeren. 
Een man, in wiens geest en wiens hart de veelgeroemde ‘ontsluiting van de grenzen’ - met alle 
verwarrende veelheid die daarvan het  gevolg is - levende werkelijkheid is geworden.’
 
Zelfs uw fysieke dispositie, de synesthesie, is een wezenlijk element van uw universum geweest: de voor u 
zichtbare en gehoorde mystieke kleurklanken, de sons-couleurs. 
U zegt daarover: ‘De sons-couleurs zijn symbolen voor de ‘Hemelse Stad’ en ‘Hij’ die haar bewoont. Buiten 
alle tijd, buiten alle ruimte, in een licht zonder licht, in een nacht zonder nacht.’ 

Sommige musici en luisteraars hebben uw ‘absolute’ intenties en aanduidingen vaak niet of met moeite 
kunnen invoelen. 
 
Ik herinner me een boeiend voorbeeld. 
 
Eind jaren ’60 sprak ik een vriend, hij was klarinettist, een van de musici die meewerkte aan een uitvoering 
van uw Couleurs de la Cité céleste voor blazers, piano en slagwerk uit 1963. 
U was bij de repetities aanwezig, het was in Brussel. 
De musici hadden veel problemen met uw kleuraanwijzingen/voorschriften en de heel specifieke 
buitenmuzikale toelichtingen en geloofsintenties. 
Het werk bereikte hen niet en er waren teleurstellingen. 
U was bezorgd en u besloot in een studio de kleur-aanwijzingen in dia’s te laten overzetten. 
Deze dia’s werden vervolgens bij de volgende repetities geprojecteerd en er ontstond een opvallende 
opleving-verheldering-begrip bij de musici.
En de gevolgen in klankwerking, souplesse en sonoriteit waren overduidelijk zeer verrassend. 


