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Voorwoord

Wetenschappers zijn in gesprek met morgen. Ze voorzien ontwikkelingen, 
ze stuiten op nieuwe mogelijkheden; ze maken zich zorgen over specifieke 
problemen; ze zijn overtuigd van nieuwe opdrachten. Over het algemeen is 
het grote publiek niet betrokken bij wat hen op dit punt intrigeert. Alleen 
als er in een of ander wetenschapsdomein een belangrijke doorbraak heeft 
plaatsgevonden of wanneer er zich op academisch vlak iets spectaculairs 
voordoet, genieten hun inspanningen belangstelling. Dat de media-aan-
dacht voor hun engagement beperkt blijft, heeft weinig te maken met de 
relevantie ervan. Onderzoeksresultaten zijn inderdaad vaak partieel en 
domeinspecifiek, maar in vele gevallen gaat het om inzichten waarvan de 
gevolgen niet kunnen onderschat worden. Bovendien vormen die inzich-
ten vaak het spiegelbeeld van persberichten waarvan de kwaliteit door een 
gebrek aan tijd en expertise te lijden heeft. 

In de reeks Lessen voor de eenentwintigste eeuw krijgen onderzoekers zelf 
de gelegenheid om aan het grote publiek kenbaar te maken wat hen boeit. 
Naast de grote verscheidenheid in temperament, stijl en methode valt 
daarbij op dat ieder van hen op een eigen manier betrokken is op de toe-
komst. Laten we kort overlopen in welke zin. Zo leren we over de belofte-
volle symbiose tussen informatica en geneeskunde. Het aantal beschikbare 
gegevens die binnen de gezondheidszorg en in het medisch onderzoeks-
veld worden verzameld, stijgt hallucinant, maar de verwerkingscapaciteit 
van computers en de algoritmes om in informatiebestanden verbanden op 
te sporen, houden gelijke tred, wat tot nieuwe betrouwbare kennis leidt die 
relevant is voor het gezondheidsbeleid. Ook het onderzoek over het verre 
verleden zal in de toekomst door het gebruik van nieuwe onderzoeks-
technieken worden verfijnd. Het beeld dat wetenschappers zich van de 
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toekomst vormen is weliswaar niet altijd rooskleurig. Sinds mensen talrijk 
zijn geworden en op diverse manieren ingrijpen in hun milieu, blijkt de 
natuurlijke evolutie onderbroken of verstoord. Mensen kunnen zichzelf als 
superieur omschrijven, omdat ze bewust zijn van hun bestaan en omdat 
ze in staat zijn te communiceren en te organiseren, maar de initiatieven 
die ze daardoor kunnen nemen hebben niet alleen positieve gevolgen. De 
eenzijdige selectieschema’s van planten en dieren, de overbevissing en 
jacht, leiden tot een verlies aan genetische diversiteit. Het onverantwoord 
gebruik van geneesmiddelen en pesticiden leidt tot onvermoede selectie 
van schadelijke exoten. Alleen een eco-efficiënte economie kan een basis 
bieden voor de duurzaamheid van de biosfeer. Weten wat ons morgen te 
doen staat, berust op begrijpen waarom bepaalde beslissingen gisteren 
noodzakelijk leken. Niemand kan zich een beeld vormen van de toekomst 
zonder kennis van zijn geschiedenis. In die zin biedt een terugblik op het 
proces dat heeft geleid tot de eenmaking van Duitsland een beter begrip 
van de actuele politiek van de machtigste deelstaat van Europa. Histori-
sche evoluties hebben verschillende snelheden. Sommige worden gedre-
ven door politieke conflicten en economische belangen, andere berusten 
op snel evoluerende trends en stijlen, weer andere ontwikkelen zich in 
functie van socioculturele verschuivingen. De ontwikkeling in de sport 
biedt van dat laatste een uitstekend voorbeeld. Beantwoordde de sport 
vijftig jaar geleden aan een strakke collectieve organisatie in clubverband 
met een duidelijke oriëntatie op topsport, vandaag neemt de individu-
ele sportbeoefening hand over hand toe. Steeds meer mensen vinden het 
noodzakelijk om te werken aan hun fysieke conditie. Activiteiten zoals fit-
ness, joggen en conditietraining hebben steeds meer succes, waardoor het 
klassieke sportbeleid in vraag kan worden gesteld. Een andere belangrijke 
socioculturele ontwikkeling betreft de ontwikkeling van een multicultu-
rele samenleving. Of men dat betreurt of toejuicht, onze cultuur wordt 
steeds meer divers. Er bestaan met betrekking tot deze evolutie hardnek-
kige misvattingen. Cultuur en religie wordt vaak beschouwd als expressie-
vormen van wat het private individu belangrijk vindt. Cultuurspecifieke 
gewoonten en religieuze rituelen kunnen echter ook beschouwd worden 
als symbolische vormen die ieder van ons in staat stellen onszelf in te 
voegen in iets dat ons bestaan draagt en ondersteunt. Voor de ontwikke-
ling van een vreedzame samenleving is een publieke ruimte waarin op die 
manier aan ieders eigenheid een plaats wordt toegekend van grote beteke-
nis. Een ander facet van een samenleving waarin zich meerdere culturen 
thuis voelen, is het probleem van taalpolitiek. Hoe organiseert een staat 
haar communicatie met de burger op politiek en juridisch vlak, wanneer 
er in de multiculturele samenleving van morgen verscheidene talen zullen 
worden gesproken? Gaat ze uit van één of meerdere officiële talen of streeft 
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voorwoord  13

ze naar een meertalige communicatie? Voor wie de verschillende taal-
systemen overdenkt, is het duidelijk: een taalpolitiek impliceert automa-
tisch een specifieke vertaalpolitiek. Met betrekking tot de toekomst wordt 
wetenschap vaak beschouwd als de motor van innovatie en vooruitgang. 
Vooral in het domein van de biologische psychologie, waarin men werkt 
op het raakvlak van fysiologie en psychologie openen er zich nieuwe per-
spectieven die ons in de toekomst in staat zullen stellen het denken en 
redeneren van de steeds ouder wordende bevolking te optimaliseren. Ook 
het onderzoek over de processen die zich bij de waarneming in de her-
senen voltrekken blijkt veelbelovend. Er wordt tegelijk veel geïnvesteerd 
in de ontwikkeling van nieuwe technologieën die kunnen bijdragen tot 
controle en bijsturing van biologische systemen. Zo weet men in eerste 
instantie een bestaande set van gedragingen en functies te analyseren die 
men in tweede instantie op basis van meetbare signalen weet bij te stu-
ren. Op die manier is men bijvoorbeeld in staat op basis van eenvoudige 
fysiologische processen die via sensoren in computers worden verwerkt, 
te voorspellen wanneer een autobestuurder kans maakt om in slaap te 
vallen of hoeveel inspanning een fietser moet opbrengen om zich ade-
quaat te trainen. Men is niet alleen in staat om op die manier de fysieke 
conditie van voetbalspelers in kaart te brengen, men kan ook nagaan in 
welke mate ze zich mentaal fit en veerkrachtig voelen. Zulke volgsyste-
men bieden onverhoopte mogelijkheden om processen bij te stellen. Dit 
type onderzoek illustreert dat verschillende disciplines steeds nauwer op 
elkaar betrokken raken. Samenwerking blijkt ook vruchtbaar op totaal 
andere gebieden. Zo leidt de samenwerking tussen een musicoloog en een 
theoloog tot een beter begrip van de achterliggende culturele en religieuze 
betekenissen van kunstwerken. Mensen concentreren zich echter niet uit-
sluitend op culturele behoeften, zeker niet als ze problemen ondervinden 
om aan hun basisnoden tegemoet te komen. Zo was er in 2007 sprake 
van een voor sommige landen dramatische stijging van de voedselprij-
zen. Wat was daar de oorzaak van en geeft deze ontwikkeling ons een 
voorsmaakje van wat ons te wachten staat in de nabije toekomst? Het is in 
elk geval een feit dat energie in de toekomst schaarser zal worden, terwijl 
de productiviteit van de landbouw zal moeten toenemen gezien het toe-
nemende bevolkingsaantal. De nood aan duurzame productiemethoden 
dringt zich op. De laatste bijdrage betreft de functie van universiteit: het 
domein waarin onderzoekers en docenten elk in hun vak- en interessedo-
mein nadenken en lesgeven over hoe de dingen zijn en zich ontwikkelen. 
Een college volgen is getuige zijn van hoe een onderzoeker zich een zaak 
voorstelt. Een dergelijke les veronderstelt geen louter feitenrelaas. Als ze 
goed is, veronderstelt ze inzage in wat zich voor de geest van de docent 
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afspeelt: ontzag, verwondering, aarzeling, twijfel maar vooral respect voor 
wat het meest waarschijnlijk is.

Denken over morgen aan een universiteit is divers. Wie de getuigenissen 
van de onderzoekers volgt, zal merken dat sommigen hoopvol en enthou-
siast zijn, terwijl anderen zich bewust zijn van ongunstige of riskante ont-
wikkelingen die het welzijn van onze wereldgemeenschap kunnen bedrei-
gen. Onderzoekers in gesprek met morgen zijn zich bewust van kansen, 
maar misschien nog meer van verantwoordelijkheden. Het is vooral op dit 
punt dat hun engagement publieke aandacht verdient.

Bart Pattyn en Bart Raymaekers
Organisatoren van de Lessen voor de XXIste eeuw
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Het gesprek tussen 
theologie en muziek

Een multidisciplinaire analyse van de  
Via Crucis van Franz Liszt (1811-1886)

Peter De Mey & David J. Burn

woord VooraF:  
HeT GesPrek Tussen THeoloGIe en MuzIek

Alvorens onze musico-theologische ontleding van de Via Crucis van Franz 
Liszt te starten, lijkt het ons opportuun onze eigen opvatting over het inter-
disciplinaire gesprek tussen theologie en musicologie te expliciteren, en 
dit tegen de achtergrond van het recente onderzoek hieromtrent. Voor de 
musicoloog is het onontbeerlijk in te gaan op vragen als: welk tekstmateri-
aal heeft de componist bij de compositie van zijn sacrale composities benut 
en wat was de toenmalige interpretatie ervan?; op welke wijze fungeerde 
de compositie in de liturgie?; wat kan er op basis van niet aan een bron 
ontleende teksten afgeleid worden over de theologische standpunten van 
de componist? Ook de systematische theologie wordt inhoudelijk verrijkt 
door de bezinning op sacrale kunst als uitdrukking van religieuze ervaring, 
zeker wanneer het thema’s betreft waarin de theologische taal vanouds een 
beroep moet doen op metaforen of beelden. Het voorbeeld bij uitstek is 
de eschatologie, letterlijk de leer over de laatste dingen, waarin men naar 
antwoorden zoekt op de vraag wat een christen mag hopen.
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220 peter de mey & david j. burn

Wanneer is de interesse van de theoloog voor een compositie gewekt? Hier 
zijn natuurlijk verschillende antwoorden mogelijk. Otto Hermann Pesch 
is enkel geïnteresseerd in composities die de neerslag zijn van een geloofs-
getuigenis. Niet dat hij een uitspraak wil doen over het persoonlijke geloof 
van de musicus – dit is enkel aan God bekend – maar volgens hem is de 
objectieve kant van de geloofsgetuigenis dat bepaalde composities afleg-
gen, wel beschrijfbaar. De interesse van Francis Watson beperkt zich niet 
tot muziek die voor kerkelijke opdrachtgevers werd geschreven of haar 
plaats had in de liturgie. Iedere muziek die een troostende functie heeft, 
vormt een interessante analogie met de troost die wordt aangeboden in het 
christelijk geloof, maar heeft niet noodzakelijk de troost van het geloof als 
inhoud. Watson ziet het als de taak van de theoloog om de relatie te expli-
citeren tussen de onbestemde en partiële troost die in bepaalde composi-
ties wordt aangeboden en de vertroosting die het geloof biedt. Het is zijn 
overtuiging dat deze relatie, ook al wordt ze minder nadrukkelijk erkend 
dan in het verleden, nog steeds ‘op zekere punten een essentiële en niet een 
louter toevallige relatie is’. Ook met betrekking tot de Via Crucis zullen we 
vaststellen dat het genre van de sacrale muziek hier uitgerokken wordt. 
Liszts kruisweg was te ver vooruit op zijn tijd om in een liturgische context 
te kunnen functioneren. Maar toch heeft hij het zelf als een weloverwogen 
verklanking van zijn persoonlijke gelovige reactie op Christus’ tocht naar 
Golgotha aangevoeld. In die zin is zowel de benadering van Pesch als die 
van Watson ten dele op Liszts meesterwerk van toepassing.

BIoGraFIsCHe aCHTerGrond

Biografen delen de muzikale carrière van de Hongaarse katholieke com-
ponist Franz Liszt gewoonlijk onder in drie fasen. Tijdens het eerste sta-
dium van zijn carrière reisde Liszt Europa rond als een virtuoos pianist, die 
zijn en andermans muziek uitvoerde. In 1847, tijdens zijn laatste solotour 
in Rusland, werd hij verliefd op prinses Carolina Sayn-Wittgenstein. De 
tweede fase in Liszts carrière begon toen deze laatste haar echtgenoot in 
de steek liet om met hem in Weimar te gaan samenwonen. Tijdens deze 
periode (1847-1861) legde Liszt zich vooral toe op het componeren van 
symfonische muziek. Onder invloed van zijn partner schreef hij ook een 
aantal religieuze werken. Bijzondere vermelding verdient de zogenaamde 
‘Gran’-mis, die hij in 1855 voor de inwijding van de basiliek van Esztergom, 
nabij Boedapest, componeerde.
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In 1858 legde Liszt zijn positie als orkestmeester aan het hof van Weimar 
neer uit onvrede met het provincialisme van zijn werkomgeving. Een 
nieuw scharniermoment in zijn leven deed zich voor in 1861, toen hij prin-
ses Carolina naar Rome volgde, waar zijn geliefde tevergeefse pogingen 
deed om haar eerste huwelijk te laten ontbinden om met de componist te 
kunnen trouwen. Rome bood Liszt de gelegenheid om de religieuze gevoe-
ligheden van zijn jeugd te herontdekken. Hij besloot als ‘abbé Liszt’ door 
het leven te gaan na de lagere wijdingen te hebben ontvangen (die hiel-
den niet de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid in). In zijn 
jeugd was hij geïnspireerd geweest door Saint-Simon (1760-1825) en hij 
werd ook een goede vriend van Lamennais (1782-1854). Op rijpe leeftijd 
aanvaardde hij de zienswijze van de Heilige Stoel – bijvoorbeeld inzake 
de pauselijke onfeilbaarheid – van harte. Zijn brieven getuigen hiervan: 
‘De eerste plicht van een katholiek bestaat uit gehoorzaamheid en onder-
werping. De hele christenheid schaart zich achter de bijna verheerlijkende 
cultus van de paus die het dogma van de onbevlekte ontvangenis van de 
Heilige Maagd heeft afgekondigd evenals dat van de dogmatische onfeil-
baarheid van de Pontifex Maximus, de plaatsvervanger van Jezus Christus 
en de legitieme opvolger van Sint-Petrus.’ 

Gedurende het laatste deel van zijn leven schreef Liszt zijn meest belang-
rijke religieuze werken: een oratorium over het leven van de heilige Eliza-
beth van Hongarije (1862), de Missa Choralis (1865), het oratorium Christus 
(1866) en het Requiem (1869). Tussen 1871 en het jaar van zijn dood bracht 
hij de zomer door in Weimar, de winter in Rome en de lente in Pest. Tij-
dens deze periode toonde paus Pius IX (1846-1878) enkele malen zijn inte-
resse in het werk van Liszt. Zo zette de componist de twintigste verjaardag 
van het pontificaat luister bij door de compositie van een pauselijke hymne 
gewijd aan ‘De stichting van de kerk’, een werk dat later werd overgenomen 
in zijn oratorium Christus. Toen Pius IX stierf, karakteriseerde Liszt hem 
als een heilige. Ook de volgende paus, Leo XIII (1878-1903), eerde hem 
met een privé-audiëntie in 1878. Dat alles doet Liszt als een conservatief 
overkomen. Met de liberalen echter deelde hij zijn voorkeur voor een dui-
delijke scheiding van kerk en staat. 

Het werk dat we in deze bijdrage onder de aandacht brengen, Via Crucis, 
dateert uit deze laatste periode. De componist werkte eraan in september 
en oktober van het jaar 1878, toen hij in de Villa d’Este in Tivoli verbleef. 
De Via Crucis was allicht – zo is in de biografie van Walker te lezen – de 
uitdrukking van de diepe droefheid van de componist over de dood van 
een zielsverwant, baron Antal Augusz. Liszt zelf schreef: ‘Het verlies van 
Augusz valt me heel pijnlijk. Sinds de eerste uitvoering van de Gran-mis, 
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meer dan twintig jaar geleden, zijn we één van hart geweest. Hij steunde 
me ook in mijn verlangen om me in Boedapest te vestigen.’ Prinses Caro-
lina selecteerde de teksten voor de Via Crucis. De partituur werd voltooid 
in februari van het jaar 1879, toen Liszt in Boedapest verbleef. 

de kruIsweGdeVoTIe als aCHTerGrond  
Voor de VIA CruCIS

Liszt schreef zelf een inleiding tot de Via Crucis die aangeeft dat de spi-
rituele kracht van de kruiswegdevotie een rechtstreekse invloed op de 
compositie heeft uitgeoefend: ‘De kruiswegdevotie, waaraan verschil-
lende pausen tal van aflaten hebben verbonden voor het zielenheil van 
de overledenen, breidde zich uit over alle landen en werd in sommige 
landen zeer populair. In vele kerken ziet men staties geschilderd of aan 
de muur bevestigd. De gelovigen zeggen individueel of in kleine groep 
de gebeden die bij iedere statie voorzien zijn. (…) In het eerste geval zou 
een orgel niet op zijn plaats zijn, en evenmin op plaatsen waar de kruis-
wegstaties in openlucht zijn opgesteld, zoals in San Pietro in Montorio in 
Rome. De meest plechtige en meest ontroerende wijze om deze pakkende 
devotie te praktiseren, kan men op goede vrijdag in het Colosseum zien, 
op de plaats waar de drempel doordrenkt is van het bloed van de marte-
laren. Misschien kan men hier op een dag een krachtig harmonium naar 
toe brengen, om er gezangen te laten weerklinken ondersteund door dit 
draagorgel. Ik zou gelukkig zijn indien men er ooit eens dergelijke tonen 
zou kunnen horen, die nog te zwak zijn om de emotie weer te geven waar-
van ik vervuld was toen ik meer dan eens op mijn knieën deelnam aan de 
vrome processie: O! Crux Ave! Spes unica.’  

Toen Liszt deze inleiding tot de Via Crucis schreef, was het niet de eerste 
keer dat hij te kennen gaf dat het kruis krachtige emoties in hem losweekte. 
In 1860 schreef hij naar aanleiding van het feest van Kruisverheffing (14 
september) zijn testament. Hij erkende dat zijn echte roeping bestond in 
‘de dwaasheid en de verheffing van het kruis’, dat ‘het goddelijke licht van 
het kruis mij nooit volledig verlaten heeft’ en dat hij zou sterven ‘met mijn 
ziel aan het kruis geslagen’.

Hij schreef: ‘Ik heb dit in de diepste diepten van mijn hart ervaren vanaf de 
leeftijd van zeventien, toen ik met tranen en smeekbeden vroeg om me toe 
te laten in te treden in het seminarie van Parijs en toen ik de hoop uitdrukte 
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dat het me zou worden gegund het leven van de heiligen te leiden en mis-
schien ook de dood van de martelaren te sterven. Het heeft niet mogen zijn! 
Maar ondanks de talrijke fouten en dwalingen die ik naderhand begaan heb 
en waarvan ik oprecht berouw heb, heeft het goddelijk licht van het kruis 
me nooit volledig verlaten. Soms heeft het zelfs mijn hele ziel laten overstro-
men van zijn heerlijkheid. Ik bedank God hiervoor en ik zal heengaan met 
mijn ziel aan het kruis geslagen, onze verzoening, onze opperste zaligheid, 
om zo de vergiffenis van al mijn zonden te verkrijgen. Amen!’ 

Op een bidstoel in het Franz-Liszt-Haus in Boedapest ligt de Paroissien 
romain, een gebedenboek voor de katholieke gelovige dat in 1860 in Parijs 
voor het eerst gepubliceerd werd. Eén van de devotionele oefeningen die 
het bevat is de kruisweg. De meditaties bij iedere statie lijken de gelovige 
echter steevast met zijn verpletterende verantwoordelijkheid te confron-
teren. ‘Ik smeek U, [Heer], om de doodstraf te willen herroepen die ik 
door mijn zonden verdiend heb’, zo luidt het reeds na de eerste statie. Deze 
teneur blijft hoorbaar tot de dertiende statie: ‘Heilige Maagd, verkrijg toch 
voor mij de genade om Jezus niet langer te doen sterven door nieuwe 
zonden te bedrijven.’ Enkel in de laatste meditatie wordt een gevoel van 
dankbaarheid om het verkregen heil geëvoceerd: ‘Mijn verlosser, ik wil u 
danken om al wat u hebt doorstaan voor mij en omdat u voor altijd uw 
woning wil optrekken in mijn ziel.’ In het openings- en slotkoor van Liszts 
Via Crucis klinkt eerder dankbaarheid door en wordt het kruis ‘onze enige 
hoop’ (spes unica) genoemd. Het is dus al voldoende duidelijk dat een per-
soonlijke devotie tot het kruis Liszt geïnspireerd heeft tot het componeren 
van een eigen muzikale zetting van de kruisweg. Daarom gaan we even 
dieper in op de geschiedenis van deze spirituele oefening. 

In het eerste millennium van de christelijke tijdrekening was de gewoonte 
om Jezus’ weg naar Golgotha op geestelijke wijze opnieuw te voltrekken 
nog onbestaande. Ook in de theologische reflectie over de betekenis van 
Christus’ kruisdood lag de nadruk destijds minder op het voorbeeldka-
rakter van het lijden van de Zoon van God, maar op zijn overwinning van 
de machten van de dood. De eerste afbeeldingen van de gekruisigde Jezus 
waren dan ook die van een koning die regeert vanaf het kruis. Al vrij vroeg 
ontwikkelden christenen de gewoonte om een pelgrimstocht te maken 
naar de heilige plaatsen. De vroegste mystieke literatuur die de nadruk legt 
op Jezus’ lijden als een voorbeeld wordt aangetroffen in de geschriften van 
Bernardus van Clairvaux (1090-1153). De kruisdevotie zelf werd expliciet 
gepropageerd door Franciscus van Assisi (1181/82-1226) en zijn orde. Tij-
dens de kruistochten kregen de franciscanen van de heilige Stoel de toela-
ting om de zorg voor de heilige plaatsen in Jeruzalem op zich te nemen. 

Overdruk uit: In gesprek met morgen (Lessen voor de XXIste eeuw, 2010) - Universitaire Pers Leuven - ISBN 978 90 5867 804 1



224 peter de mey & david j. burn

In de vijftiende eeuw zagen ook andere vormen van devotie voor het lijden 
van Christus het licht: de herdenking van Jezus’ zevenvoudige val (die later 
werd herleid tot een drievoudige val), van de lange steile klim naar Golgotha 
en van de haltes op zijn laatste reis. Deze laatste vormgeving van een medi-
tatie over de kruisweg werd ontwikkeld in de Lage Landen. Daarom kan 
de kruisweg als een West-Europese uiting van devotioneel leven genoemd 
worden en vindt ze dus niet haar oorsprong in Jeruzalem. In 1584 wijdde 
Adrichomius, de rector van een nonnenklooster in Delft, één van de eer-
ste boeken aan dit thema. Maar de devotie kreeg haar definitieve vorm in 
Spanje tijdens de zeventiende eeuw. In Italië werd de eerste kruisweg opge-
richt in Firenze in 1628. De grote promotor van de kruisdevotie in Italië was 
de franciscaanse bedelmonnik Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751). Bij 
leven en welzijn liet hij op 567 plaatsen een kruisweg oprichten. Hij ver-
kreeg ook de toelating van de paus om een kruisweg op te richten in het 
Romeinse Colosseum en publiceerde ook een devotioneel traktaat over de 
kruisweg, Via crucis ou Méthode pratique du chemin de la croix, dat in vele 
talen werd vertaald en in de hele katholieke wereld verkrijgbaar was. Hij 
was het ook die ervoor zorgde dat de paus het deelnemen aan deze devo-
tionele oefening verbond met het verkrijgen van aflaten. In de achttiende 
eeuw werd deze geestelijke oefening aangemoedigd door Alphonsus van 
Liguori (1696-1787), en dit vooral in zijn Esercizio della via crucis. Tijdens 
deze periode ontstond de traditie om tijdens de processie van statie tot sta-
tie twee strofen van een toepasselijk lied te zingen. Onderweg naar de kerk 
was het voorgeschreven om enkele strofen uit het Stabat mater en uit de 
hymne Vexilla regis te zingen. Dit heeft Liszt vermoedelijk geïnspireerd om 
beide traditionele kerkzangen ook te integreren in zijn Via Crucis. 

Wie de tekst van de meest populaire kruiswegmeditaties in de achttiende 
en negentiende eeuw met elkaar vergelijkt, stelt een verschuiving vast. In 
de oudste teksten ligt de nadruk op de schuld van de zondige gelovige aan 
Jezus’ kruisdood. Een voorbeeld uit de kruiswegmeditaties van Leonardo 
da Porto Maurizio: ‘Het komt mij toe, o Jezus, en niet aan u om dit zo 
verpletterende en pijnlijke kruis te dragen, want het zijn mijn enorme zon-
den die het hebben gefabriceerd.’ Op dezelfde manier vraagt Alphonsus 
van Liguori de gelovigen om regelmatig het volgende gebed te bidden: ‘Ik 
bemin u met mijn hele hart. Ik erken dat ik mij opnieuw misdragen heb 
tegenover u. Geef dat ik u altijd mag beminnen en doe dan met mij zoals 
U wil.’ De nadruk op het berouw wijzigde in de negentiende eeuw echter 
in vreugde over de verlossing. In die tijd werd dan ook voor iedere statie 
volgend gebed toegevoegd: ‘Wij aanbidden u Christus en loven u, omdat u 
door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.’ 
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Onder de tijdgenoten van Liszt was John Henry Newman (1801-1890) 
een van de bekendste pleitbezorgers van de devotie van de kruisweg. De 
nadruk ligt hier wel opnieuw meer op de menselijke medeverantwoor-
delijkheid voor Jezus’ dood, zoals blijkt uit volgende uittreksels uit zijn 
kruiswegmeditatie van 1860: ‘Jezus is ter dood veroordeeld. Het bevel is 
getekend en wie tekende het anders dan ikzelf, toen ik mijn eerste dood-
zonden bedreef?’; ‘Hij valt omdat ik gevallen ben’; ‘Keer u toch niet af van 
mij. Ik bevind mij in zo’n slechte toestand. Ik heb zoveel kwaad in mij.’ De 
meditatie over Jezus’ dood maakt de gelovige vastbesloten om alle toekom-
stige zonden te vermijden: ‘Mijn eerste bekommernis zal uitgaan naar de 
redding van mijn ziel. Met de hulp van Zijn genade zal ik in mijzelf een 
diepe haat en berouw om mijn vroegere zonden tot stand brengen. Ik zal er 
hard aan werken om de zonde te verachten, hoezeer ik ze ooit geliefd heb.’ 
De laatste meditatie geeft Newman de gelegenheid om te reflecteren over 
de dood van de christen. De krachtlijnen van het nadenken over de laat-
ste dingen – ‘eschatologie’ genoemd – in de negentiende-eeuwse Rooms-
Katholieke theologie worden hier samengevat. Newman gaat uit van een 
‘korte interval tussen de dood en de algemene opstanding’, heeft weet van 
‘de pijnen van het vagevuur’, herinnert aan het belang om de gemeenschap 
in stand te houden tussen de aardse gemeenschap en die van de overle-
denen in de vorm van het opdragen van missen voor hun zielenheil en 
besteedt ook veel aandacht aan de rol van de engelbewaarders. 

Hoewel niet meer belangrijk voor een beter begrip van de kruiswegdevotie 
in Liszts tijd maken we nog even melding van een belangrijke hervorming 
van de kruisweg door paus Johannes-Paulus II in 1991. Deze paus besloot 
om staties die enkel op een legende berusten te verwijderen en te vervan-
gen door bijbelse scènes. De officiële versie van de kruisweg staat daarom 
niet langer stil bij de drievoudige val van Jezus, de ontmoeting met zijn 
moeder en de ontmoeting met de heilige Veronica. 

de VIA CruCIS TeGen de aCHTerGrond Van 
neGenTIende-eeuwse Plannen oM de kaTHolIeke 
kerkMuzIek Te HerVorMen

Liszt had zeker grote sympathie voor de inspanningen van de Ceciliaanse 
beweging, die in 1868 was gesticht door Franz Xaver Witt (1834-88) om de 
katholieke kerkmuziek te hervormen. Er werden strengere eisen gesteld 
aan het gebruik van meerstemmige koormuziek en instrumenten – met 
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uitzondering van het orgel – in kerkdiensten. Palestrina (1525-1594) werd 
opgevoerd als de redder van de kerkmuziek. Tezelfdertijd werd ingezet op 
de herontdekking van de traditie van het gregoriaans. Sommige compo-
sities van Liszt, zoals een Tantum ergo en een O salutaris hostia werden 
gepubliceerd in tijdschriften van de Ceciliaanse beweging en ook de huis-
uitgever van de beweging, Friedrich Pustet uit Regensburg, nam een Ave 
Maria en een Pater noster van Liszt op in zijn fonds. Zijn Missa choralis 
en Ave maris stella waren aanvankelijk in de catalogus van het Allgemei-
ner Cäcilienverein opgenomen, maar werden in 1890 uit deze catalogus 
verwijderd, omdat de progressieve harmonische taal van de componist 
en zijn inspanningen om traditionele kerkzangen op creatieve manier in 
zijn moderne composities te verwerken, hem in conflict brachten met de 
genoemde beweging en haar rigide opvattingen over kerkmuziek. Het was 
aan dezelfde Friedrich Pustet dat Liszt zijn Via Crucis, samen met Septem 
Sacramenta en Rosario aanbood. De componist was zelfs bereid de com-
posities aan de uitgever te schenken, maar dit aanbod werd geweigerd. 
Als een gevolg hiervan werd het Via Crucis nooit tijdens het leven van 
de componist uitgevoerd, maar voor het eerst in 1929. In 1936 werd het 
opgenomen in zijn verzameld werk. 

Liszt had ook zijn eigen opvattingen over de hervorming van de kerkmu-
ziek. Hij dacht hier voor het eerst over na in een essay uit 1834 Über die 
zukünftige Kirchenmusik. De tegenstellingen tussen Liszt and de Ceciliaanse 
beweging mogen zeker niet overdreven worden. Ook Liszt pleitte er in een 
brief uit 1860 voor om alle instrumenten behalve het orgel in de kerk te ban-
nen en het gebruik van het orgel te beperken tot het ondersteunen en ver-
sterken van de menselijke stem. In tegenstelling tot de Cecilianen echter was 
hij sterk geïnteresseerd in hymnen en andere kerkliederen. Hij betreurde 
het dat de katholieke kerkmuziek geen collecties van kerkliederen kende 
die van dezelfde kwaliteit waren als de protestantse Choral-Bücher. Daarom 
voelde hij zich bij momenten verplicht om schitterende protestantse voor-
beelden in zijn religieuze werken op te nemen, zoals het geval is met de twee 
koralen in de Via Crucis. Ook populaire katholieke liederen konden hem 
tot bepaalde composities inspireren zoals het ‘Erde, singe, daß es klinge’, dat 
de basis vormt voor het Gloria in de Missa Choralis.

Liszts eigenzinnige opvattingen over kerkmuziek leidden dus duidelijk tot 
een gebrek aan aandacht voor dit aspect van zijn bedrijvigheid als com-
ponist tijdens zijn levensdagen. Dat hij geen uitgever vond voor zijn Via 
Crucis moet de componist zeker diep bedroefd hebben. Er is een brief uit 
1881 bewaard gebleven, waarin hij reageert op negatieve reacties naar aan-
leiding van de herziene uitgave van zijn boek Des Bohémiens et de leur 
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musique en Hongrie: ‘Iedereen is tegen mij. De katholieken omdat ze mijn 
kerkmuziek profaan vinden, de protestanten omdat mijn kerkmuziek voor 
hen te katholiek is, de vrijmetselaars omdat ze denken dat mijn muziek te 
klerikaal is; voor conservatieven ben ik een revolutionair; voor de ‘futu-
risten’ ben ik een oude jacobijn. Wat de Italianen betreft, in weerwil van 
Sgambati, als ze supporteren voor Garibaldi verachten ze mij als een hypo-
criet en als ze op de lijn van Vaticanum I zitten word ik ervan beschuldigd 
om de Venusberg in de kerk binnen te brengen. In de ogen van Bayreuth 
ben ik geen componist maar iemand die publiciteit zoekt. De Duitsers ver-
werpen mijn muziek als zijnde te Frans, de Fransen als zijnde te Duits. Voor 
de Oostenrijkers schrijf ik zigeunermuziek en voor de Hongaren vreemde 
muziek. En de joden tenslotte haten mij, mijn muziek en mijzelf, voor geen 
enkele reden.’ Voor een meer genuanceerde beoordeling van de bijdrage 
van Franz Liszt tot de hernieuwing van de katholieke kerkmuziek is het 
wachten tot de laatste decennia van vorige eeuw, zoals blijkt uit volgend 
citaat van Roland Moser: ‘De Via Crucis is samen met de Septem Sacra-
menta de laatste substantiële bijdrage tot het project ter vernieuwing van 
de katholieke kerkmuziek waaraan Liszt meer dan dertig jaar met onver-
moeibare intensiteit gewerkt had. Twee avondvullende oratoria, vijf mis-
sen, zes psalmen en meer dan vijftig andere, vaak meerdelige composities, 
die voor het grootste deel met het oog op liturgisch gebruik geconcipieerd 
werden, vormen de vrucht van deze inspanningen.’

TradITIe en VernIeuwInG In de VIA CruCIS 

Liszt componeerde zijn Via Crucis voor vierstemmig koor, solisten en 
een klavierbegeleiding die kan gespeeld worden op orgel, harmonium of 
piano. Een alternatieve versie, eveneens voorzien door de componist zelf, 
kan worden uitgevoerd door piano- of orgelsolo. We baseren ons hier op 
de originele versie met koor en zullen ons toespitsen op de afzonderlijke 
rollen van de verschillende uitvoerders, met bijzondere aandacht voor 
de manier waarop Liszt traditionele en vernieuwende elementen combi-
neert. Vanwege de gedurfde combinaties vragen sommige commentatoren 
zich af tot welk genre het werk behoort. Ernst Günther Heinemann is van 
mening dat Liszt met zijn Via Crucis enerzijds uitdrukking wilde geven 
aan Christus’ eigen lijden, maar ook begeleidingsmuziek voor een devoti-
onele oefening wilde schrijven. Magda Marx-Weber stelt vast dat Liszt af 
en toe weliswaar korte interventies inlast van solisten die bijvoorbeeld de 
bijbelse kruiswoorden reciteren. Hierdoor heeft het werk affiniteiten met 
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de passie-oratoria. De structuur van de veertien staties, waarvan de sfeer 
vrij kort wordt gekarakteriseerd, spreekt echter eenduidig voor een passie-
meditatie, aldus Marx-Weber. 

Het koor

De Via Crucis is, zoals in de appendix kan worden vastgesteld, opgebouwd 
uit vijftien muzikale onderdelen, een inleiding en veertien staties. Het koor 
speelt een rol in acht van de vijftien delen.

De inleiding tot het werk bestaat uit een koorzetting van de eerste, derde 
en zesde strofe van de hymne Vexilla regis. Deze hymne, die wordt toege-
schreven aan Venantius Fortunatus, bisschop van Poitiers, werd voor het 
eerst gezongen in 569, toen een reliek van het Heilig Kruis in processie 
van Tours naar de abdij van Sainte-Croix in Poitiers werd gedragen. De 
hymne wordt ook in andere herdenkingen van Christus’ lijden gezongen, 
maar haar belangrijkste liturgische plaats heeft ze gekregen in de liturgie 
van Goede Vrijdag. Dan wordt ze gezongen tijdens de processie waarin het 
Heilig Sacrament naar het altaar wordt gebracht waar het geconsacreerde 
brood wordt bewaard. Liszt maakte niet enkel gebruik van de woorden 
van de hymne, maar ook van de traditionele Gregoriaanse melodie. De 
Via Crucis begint met een korte instrumentale inleiding (in zuivere octa-
ven) die zich baseert op de eerste drie tonen van het gezang, waarna het 
koor de melodie van de eerste twee strofen volledig en in unisono zingt. 

Muziekvoorbeeld 1. Inleiding: Vexilla regis, begin van de eerste strofe
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Liszt wilde zijn compositie duidelijk van start laten gaan op een manier 
die de link legt met de eeuwenoude traditie van de kerk. De collectieve 
uitdrukking van het Vexilla regis zet ook de toon voor het hele werk. Liszt 
besloot om met Vexilla regis niet enkel te beginnen, maar er ook mee te 
eindigen. Bovendien vormt de opeenvolging van de drie openingstonen 
van de hymne (fa-sol-sib) – weliswaar soms in gewijzigde vorm – een 
motief dat op sleutelmomenten binnen het werk terug opduikt. Bijgevolg 
vormt niet het berouw, maar de overwinning van het kruis de rode draad 
doorheen het werk (Muziekvoorbeeld 1).

Het koor komt opnieuw aan bod in de derde statie. Samen met de zevende 
en negende statie, krijgt hier Jezus’ drievoudige val onder het kruis muzi-
kaal vorm. De openingswoorden, ‘Jesus cadit’, worden in octaven en uni-
sono door de mannenstemmen van het koor gezongen. De betekenis van de 
tekst wordt op levendige wijze geaccentueerd doordat enerzijds de tenor-
solo een opeenvolging van twee noten zingt waarbij de tweede een vermin-
derde septiem lager klinkt. Anderzijds wordt een woest ritmisch contrast 
gemaakt door de solisten de lettergrepen van hun muzikale lijn te laten 
zingen op de eerste (sterke) tijd van iedere maat, terwijl de begeleidende 
akkoorden op de zwakkere tweede tijd weerklinken. In de begeleiding 
paste Liszt ook de techniek van de pedaalnoot toe: de basnoot (fa kruis) 
blijft steeds identiek, terwijl daarboven een chromatisch (in halve tonen) 
stijgende en daarna dalende melodie weerklinkt (Muziekvoorbeeld 2). De 
statie eindigt met een zetting van het eerste vers van het Stabat mater dolo-
rosa voor drie vrouwelijke solisten (zie verder). De zevende en negende 
statie maken gebruik van hetzelfde muzikale materiaal. Maar de spanning 
wordt opgebouwd tussen de drie staties door telkens gebruik te maken van 
een stijgende transpositie, eerst met een halve toon in de zevende statie en 
vervolgens met een kleine terts in de negende statie, waardoor de tenor in 
een zeer hoog register zingt. De opeenvolging van de begintonen in de drie 
staties weerspiegelt nogmaals het motief van het Vexilla regis.

De zesde statie bestaat uit een vierstemmige harmonisatie van O Haupt 
voll Blut und Wunden. De tekst van dit koraal gaat terug op een andere 
hymne van Venantius Fortunatus, Salve caput cruentatum. Liszt imiteert 
Bachs versie van dit koraal in de Mattheuspassie. Er is geen twijfel mogelijk 
dat het om een eerbetoon aan Bach gaat, omdat de noten die aan Bachs 
naam beantwoorden (sib, la, do, si of B, A, C, H) in de instrumentale inlei-
ding voorkomen, meteen na twee varianten op het Vexilla regis motief 
(Muziekvoorbeeld 3). Liszts levenslange adoratie van Bach ging zo ver dat 
hij Thüringen als woonplaats koos. Samen met andere negentiende-eeuwse 
componisten raakte Liszt steeds meer vertrouwd met Bachs muziek dank-
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Muziekvoorbeeld 2. Statie III: begin, met pedaaltoon

zij de Bach-Gesamtausgabe, die in 1850 was begonnen. Bach bood Liszt 
ook troost om de meest tragische gebeurtenissen in zijn leven te boven 
te komen. Toen zijn zoon Daniel in 1859 stierf, schreef hij bijvoorbeeld 
een reeks variaties op thema’s uit de Bachcantate Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen. Er is een interessant verschil tussen de plaats die Liszt aan dit koraal 
geeft in zijn Via Crucis en de plaats ervan in Bachs Mattheuspassie. Daar 
dient het koraal als reflectie op het wrede spel van de soldaten, die een 
doornenkroon op Jezus’ hoofd plaatsen. In de Via Crucis vormt het een 
meditatie op Veronica’s poging het lijden van Jezus te verlichten door zijn 
hoofd met een zweetdoek schoon te vegen. 

In het kortste deel van het werk, de elfde statie, declameren de mannen-
stemmen van het koor het woord ‘crucifige’ unisono. Dit doet denken aan 
Liszts vormgeving van de woorden ‘Jesus cadit’ in de derde, zevende en 
negende statie. Net als daar maakt Liszt ook gebruik van een pedaalnoot 
in de bas, waar hij in toenemende mate dissonante harmonieën overheen 
weeft. Aan het einde van deze statie heeft de componist in de begeleiding 
een stijgende melodie van zeven noten voorzien, die zachtjes en louter in 
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Muziekvoorbeeld 3. Statie VI: begin, met B-A-C-H motief

octaven worden gespeeld. Opnieuw is er in de eerste drie tonen een link 
met de opening van het Vexilla regis. Nadien maakt de componist gebruik 
van een stijgende ‘Hongaarse’ toonladder (een harmonische toonladder in 
mineur waarbij de vierde toon met een halve noot wordt verhoogd). Dit 
was ongetwijfeld Liszts manier om de exaltatio crucis te illustreren. 

Op het einde van de twaalfde statie, het langste onderdeel van het werk, 
voegde Liszt een tweede koraal in, O Traurigkeit, o Herzeleid. Hij kende 
allicht Bachs zetting van dezelfde melodie en tekst (BWV 404). Liszt hield 
weliswaar vast aan de vierstemmige homofone zetting die karakteristiek is 
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voor het koraal, maar maakte tegelijk gebruik van gedurfde chromatische 
harmonieën die typisch waren voor zijn tijd (Muziekvoorbeeld 4). Naar-
mate het koraal vordert, worden voortdurend de eerste vier woorden – ‘O 
Traurigkeit, o Herzeleid’ – herhaald, waarbij de nodige chromatiek wordt 
gebruikt. De statie sluit af op instrumentale wijze, die nog steeds herinne-
ringen aan de eerste lijn van het koraal bevat. De droefheid om Jezus’ dood 
aan het kruis klinkt hier heel sterk in door. 

Muziekvoorbeeld 4. Statie XII: koraal

De laatste statie neemt het thema van het openingsdeel opnieuw op. Zoals 
de Via Crucis van start ging met het Vexilla regis, zo neemt ook de veer-
tiende statie een tekstvariante van de zesde strofe van de hymne op: ‘Ave 
crux, spes unica, mundi salus et gloria, auge piis justitiam reisque dona 
veniam!’ Zoals voorheen wordt de traditionele eenstemmige melodie in 
hetzelfde ritme als in de inleiding gebruikt. In tegenstelling tot de inleiding 
evenwel wordt iedere zin nu in dialoogvorm behandeld en eerst uitgevoerd 
door een mezzosopraan en nadien herhaald door een koor van sopranen, 
tenoren en opgesplitste bassen. Na een uitermate traag en somber tus-
senspel, eindigt Liszt het werk op homofone wijze, door het hele koor de 
woorden ‘ave crux’ te laten herhalen. Het laatste woord wordt gegeven aan 
de begeleiding, die de heilsbetekenis van het kruis nogmaals accentueert 
met een laatste herinnering aan de openingstonen van het Vexilla regis.

De vocale solisten

Solisten komen voor in negen van de vijftien delen van het besproken 
werk. Er zijn twee soorten solistische partijen in de Via Crucis, zuivere 
solo’s of stukken voor twee, drie of vier solostemmen.
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Liszt gebruikt soms soloduetten, -trio’s, of -kwartetten in de meditatieve 
delen van zijn werk. In de inleiding is de derde strofe van het Vexilla 
regis voorzien voor vier solisten (sopraan, alt, tenor en bas). Op dit punt, 
waarop de betekenisvolle woorden ‘O crux ave!’ voor het eerst voorko-
men, heft Liszt het unisono gezang van de vorige strofen voor het eerst 
op en verbreekt voor het eerst de harmonie tussen de stemmen. De tekst 
krijgt meer nadruk doordat de stemmen dezelfde woorden na elkaar her-
halen en zodoende verlengen. In de eerste halfzin worden nog consonante 
harmonieën gebruikt, maar de tweede halfzin, ‘spes unica’, staat hiermee 
in contrast. Deze lijn is niet alleen homofoon (de vier stemmen zingen 
de melodie op hetzelfde moment) maar maakt ook gedurfde toonprogres-
sies. We krijgen een zelfde tegenstelling tussen de tweede lijn van de tekst 
(‘hoc passionis tempore’) en de rest van de strofe. De componist past hier – 
gedurfd voor zijn tijd – een onhoorbare enharmonische overgang toe tus-
sen de sol mol in de sopraan op ‘piis adauge’ en de fa kruis op ‘reisque dele’ 
(Muziekvoorbeeld 5, te vergelijken met muziekvoorbeeld 1). De componist 
blijft trouw aan de gregoriaanse melodie tot aan de woorden ‘spes unica’. 
Voor de zetting van het ‘hoc passionis’ zet Liszt de gregoriaanse melodie 

Muziekvoorbeeld 5. Inleiding: Vexilla regis, derde strofe
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die voor deze woorden was voorzien niet verder maar herneemt de ope-
ningslijn van de melodie. Hierdoor wordt de centrale rol van dit motief als 
betekenisdrager van de redding doorheen het kruis nogmaals benadrukt. 

In de staties die Jezus’ drievoudige val commemoreren (derde, zevende en 
negende statie) vertrouwde Liszt de schildering van dit gebeuren zelf toe 
aan de lagere stemmen van het koor, zoals we al weten. Dit wordt gevolgd 
door een meditatieve vormgeving van de eerste strofe van het Stabat mater 
dolorosa door vrouwelijke solisten zonder begeleiding. De eerste lijn wordt 
gezongen door twee sopranen, die vervolgens worden vervoegd door een 
alt. Liszt had al eerder in zijn oratorium Christus zowel een versie van het 
Stabat mater speciosa en het Stabat mater dolorosa opgenomen. In Liszts 
tijd werden beide versies van het Stabat mater toegeschreven aan de fran-
ciscanermonnik Jacopone da Todi (1230-1306). Het is bekend dat Liszt een 
grote verering had voor Franciscus en misschien daarom aan het Stabat 
mater zowel in zijn oratorium als in de Via Crucis een plaats gaf. In de 
derde statie en in de eerste herneming in de zevende statie, behield Liszt 
de melodie van het gregoriaanse Stabat mater voor wat betreft de eerste 
sopraan. De tweede sopraan zingt dezelfde melodie in parallelle tertsen. 
Zsuzsanna Domokos is van mening dat Liszt zich hiervoor inspireerde 
aan de praktijk van het ‘contrapunto alla mente’, dat in het knapenkoor 
van de Sixtijnse kapel in die tijd gebruikelijk was, waarbij de zangers een 
éénstemmige melodie verfraaiden door geïmproviseerde tegenstemmen. 
Op het moment dat de alt de twee sopranen vervoegt op het ‘juxta crucem 
lacrymosa dum pendebat filius’, krijgt de harmonie een dramatische kleur 
door een verhoogde terts aan te wenden. Het einde van deze passage is ook 
zeer ongewoon. We krijgen in deze twee staties misschien wel de sterkste 
slotcadens uit het hele stuk. Normaal zou je de tertsharmonie op het einde 
in zijn grondpositie verwachten. Omdat Liszt voor de onstabiele sonoriteit 
van de eerste omkering kiest, zou het gebrek aan oplossing het hangen van 
Jezus aan het kruis ofwel de nimmer eindigende smart van Maria kun-
nen weerspiegelen (Muziekvoorbeeld 6). Zoals de parallelle staties, ein-
digt ook de negende statie, waarin wordt verbeeld hoe Jezus voor de derde 
keer onder het kruis bezwijkt, met het Stabat mater dolorosa. Deze versie 
is echter geen exacte kopie van de twee voorgaande versies. We krijgen een 
omkering van de toonafstand in de lijn voor twee sopranen, die nu een 
sext wordt. De bovenste sopraan zingt een versie in mineur van de melo-
die van het Stabat mater en de tweede sopraan maakt gebruik van zeer 
sterk op het affect spelende chromatiek. Waar er in vorige versies nog naar 
gestreefd werd tot een slotcadens te komen, wordt dit streven nu volkomen 
ondermijnd. De overweldigende emotie is des te meer opvallend gezien de 
relatief beperkte middelen waarmee ze tot uiting wordt gebracht. 
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Muziekvoorbeeld 6. Statie III: ‘Stabat mater’ sectie

Dezelfde drie vrouwelijke solisten die aan het werk zijn in de derde, zevende 
en negende statie, maken eveneens hun opwachting in de twaalfde statie. 
Hier zingen ze een echo op de woorden ‘consummatum est’, die eerst door 
de baritonsolo worden gezongen (zie verder). Er worden opnieuw paral-
lelle tertsen gebruikt, zodat we op het moment van Jezus’ kruisdood onwil-
lekeurig denken aan de ten dode bedroefde moeder onder het kruis. 

Het tweede type van solistische interventies maakt enkel gebruik van indi-
viduele stemmen. Prinses Carolina selecteerde hiervoor in elk van de vier 
evangelies een aantal sterke uitspraken van Jezus en Pilatus uit de passiever-
halen. Het eerste moment is Pilatus’ uitspraak in de eerste statie, ‘Innocens 
ego sum a sanguine justi hujus’ (Mt 27, 24), waarvan de vertolking aan een 
bas wordt toevertrouwd. De sfeer wordt gecreëerd door het zangerig ritme, 
de eenvoudige diatonie van de melodie en de opvallende afwezigheid van 
begeleiding (dit laatste kenmerk zal typisch zijn voor iedere verdere ver-
gelijkbare interventie van solisten). Jezus neemt voor de eerste keer het 
woord in de tweede statie, met de niet-bijbelse uitspraak ‘Ave crux!’. Zijn 
woorden, hier en later in het stuk, worden gezongen door een bariton (dit 
timbre werd ook gebruikt voor de rol van Jezus in Liszts oratorium Chris-
tus). Het openingsmotief is vermoedelijk afgeleid van de openingsnoten 
van het Vexilla regis (maar met een chromatische wijziging van fa-sol-sib 
tot fa#-sol-si). Jezus herhaalt het woord ‘Ave’ vervolgens, met een melodie 
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waaraan later op belangrijke plaatsen in het werk zal herinnerd worden 
(in het instrumentale tussenspel tussen ‘Jesus cadit’ en ‘Stabat mater’ in de 
derde, zevende en elfde statie en in de instrumentale inleiding tot de laatste 
statie). In de achtste statie richt Jezus zich tot de vrouwen van Jeruzalem 
met de woorden ‘Nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et super 
filios vestros’ (Lc 23, 28). Jezus’ laatste woorden weerklinken in de twaalfde 
statie. Het gaat om de woorden ‘Eli, Eli, lama Sabacthani?’ (Mt 27, 46), ‘In 
manus tuas commendo spiritum meum’ (Lc 23, 46) en ‘Consummatum est’ 
(Joh 19, 30). Voor ‘Eli, Eli, lama Sabacthani?’ maakte Liszt gebruik van de 
zogenaamde ‘Hongaarse’ toonladder of zigeunertoonladder. Jezus wordt 
voor het eerst instrumentaal begeleid aan het eind van zijn laatste tussen-
komst, ‘Consummatum est’, met een van de weinige stabiele cadensen in 
het hele werk. Na een kort tussenspel, gebaseerd op de openingslijn van 
het Vexilla regis, mediteert een mezzosopraan in dialoog met het koor over 
de heilsbetekenis van het kruis, zoals al eerder werd aangegeven. 

De orgel-, piano- of harmoniumbegeleiding

De rol van het instrument in de Via Crucis kan moeilijk overschat wor-
den. Het instrument speelt een substantiële rol om de sfeer van iedere sta-
tie te karakteriseren. Dit wordt al aangegeven door het feit dat Liszt het 
mogelijk achtte om dit werk met een klavierinstrument alleen uit te voeren 
(met relatief weinig veranderingen in de partituur). Vier staties (de vierde, 
vijfde, tiende en dertiende statie) zijn volledig instrumentaal. 

De inleiding, evenals de eerste, tweede, zesde, achtste en veertiende sta-
tie gaan van start met een instrumentale prelude. In de inleiding maakt 
die prelude gebruik van de openingsnoten van de daaropvolgende hymne 
Vexilla regis en de dominante aanwezigheid van dit motief maakt het 
mogelijk de kruisweg als geheel als een heilvolle gebeurtenis te interpre-
teren. Het instrumentale tussenspel tussen de eerste en tweede strofe her-
haalt hetzelfde motief dat aan het begin van het werk aangewend werd. Het 
motief keert terug bij het begin van de veertiende statie, en hier wordt ook 
het begin van de derde strofe van de hymne Vexilla regis evenals materi-
aal uit Jezus’ eerste tussenkomst in de tweede statie geïmiteerd. De andere 
instrumentale preludes proberen meestal de scène te karakteriseren. In de 
tweede statie gaat de melodische lijn op chromatische wijze gebukt onder 
het gewicht van het kruis tot ze er in maat acht in slaagt om een halve toon 
te stijgen boven de begintoon. In de achtste statie wordt het wenen van 
de vrouwen in Jeruzalem weergegeven met lange dalende chromatische 
lijnen. Het begeleidend instrument is ook eerst aan zet in de drie staties 
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waarin Jezus valt, evenals in de elfde statie, maar telkens gaat het om een 
korte inleiding. In de derde en zevende statie is het openingsmotief melo-
disch gezien een variante op het Vexilla-motief van drie tonen (de tweede 
toon is nu slechts een halve toon hoger dan de eerste en derde een kleine 
terts hoger). In de elfde statie lijkt de intrede van de onderstemmen na 
één enkel instrumentaal akkoord bedoeld om het impulsieve besluit van 
de menigte om Jezus te kruisigen, muzikaal kracht bij te zetten. De enige 
statie waarin de menselijke stem, eerder dan de begeleiding, begint, is de 
dertiende statie, met de solistische uitroep: ‘Eli, Eli, lama Sabacthani?’

Het begeleidend instrument wordt ook zesmaal aangewend om een sta-
tie muzikaal te beëindigen (tweede, zesde, achtste, elfde, twaalfde en 
veertiende statie). Het eentonige marsachtige ostinato (veelvuldig her-
haalde melodie in de baslijn) op het einde van de tweede statie wil Jezus’ 
moeizame stappen op zijn weg naar Golgotha ten uitdrukking brengen. 
Dezelfde muziek keert terug op het einde van de zuiver instrumentale 
vijfde statie en, tenslotte, in een ritme dat tweemaal zo traag verloopt, 
in de veertiende statie, ditmaal om uit te drukken dat aan Jezus’ calva-
rietocht een einde is gekomen. De achtste statie eindigt met een allegro 
marziale, dat een sterk contrast vormt met de klagende chromatiek van 
het vorige onderdeel. Het gaat om een onderdeel dat duidelijk de invloed 
van Liszts symfonische muziek heeft ondergaan. In de context van de sta-
tie kan het geïnterpreteerd worden als Jezus’ bereidheid om het doel van 
zijn tocht naar Golgotha met hernieuwde energie tegemoet te zien na zijn 
ontmoeting met de vrouwen van Jeruzalem. 

In de twaalfde en langste statie is het samenspel tussen vocale en instru-
mentale uitdrukkingen het sterkst, vooral omdat er instrumentale inter-
ludia voorkomen tussen elk van Jezus’ laatste woorden op het kruis. De 
woorden ‘Eli, Eli, lama Sabacthani?’ worden gevolgd door chromatisch 
dalende parallelle verhoogde tertsen. Het tonale materiaal dat op ‘In manus 
tuas commendo spiritum meum’ volgt, is in de hoogste melodische lijn 
gebaseerd op het motief van het Vexilla regis. Een dramatisch crescendo 
met een pedaalnoot in de bas gaat het pakkend eenvoudig karakter van het 
‘Consummatum est’ vooraf. 

Van de volledig instrumentale staties, vormen de vierde statie, waarin wordt 
beschreven hoe de lijdende Jezus zijn moeder ontmoet op de weg naar Gol-
gotha, en de dertiende statie, waarin Jezus van het kruis wordt genomen, 
een eenheid, omdat er gemeenschappelijk materiaal wordt in aangewend. 
Theologisch gesproken zijn beide staties ook verwant. De dertiende statie 
wordt soms ook ‘Jezus in de armen van zijn moeder genoemd’. Liszt kende 
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ongetwijfeld de meditatie in de Paroissien romain: ‘Beschouw, mijn ziel, hoe 
groot het lijden van de moeder van God was, toen ze in haar armen het 
lichaam van haar goddelijke Zoon ontving, bleek als het was, het bloed ver-
goten en van het leven beroofd. Ach, heilige Maagd, verkrijg voor mij de 
genade Jezus niet meer te doen sterven door nieuwe zonden te bedrijven, 
maar hem altijd in mij te laten leven, door het beoefenen van de christelijke 
deugden.’ De vierde statie bestaat uit een lange introductie, gevolgd door 
een lyrische melodie in het bovenste register met een begeleiding die slechts 
uit enkele akkoorden bestaat. De statie opent met wat biograaf Alan Walker 
het ‘Madonna’-akkoord noemt: ‘een emotionele mix van pijn en liefde, met 
een vleugje erotiek erbij. Het kan niet vanuit de traditionele harmonische 
regels uitgelegd worden en Liszt zou de laatste geweest zijn om op zo’n uit-
leg te insisteren. Later zou het een “tooncluster” genoemd worden en men 
zou zich kunnen afvragen hoe het mogelijk was dat een componist dit al in 
1878 wist toe te passen. Maar nu bevond Liszt zich op het hoogtepunt van 
zijn kunnen, van de buitengewone muziek van zijn oude dag, en alles was 
mogelijk voor hem.’ Het is ook mogelijk om dit akkoord te beschouwen 
als de opeenhoping van twee versies van het Vexilla regis motief (fa-sol-
sib en sib-do# en re#) De muziek van deze vierde statie wordt, met slechts 
wijzigingen, in de dertiende statie hernomen, met enkele kleine themati-
sche herinneringen aan andere staties. Roland Moser beschrijft deze staties 
als ‘zuivere herinneringsmuziek’. Het instrumentale citaat van de ‘Stabat 
mater’-passage uit de staties waarin Jezus bezwijkt onder het kruis doet de 
aandacht onmiddellijk uitgaan naar Maria’s lijden. Net als toen dit thema 
een laatste keer voorkwam, in de negende statie, werd de gregoriaanse 
melodie chromatisch vervormd (zie muziekvoorbeeld 7; in maat 25 begint 
de herneming van de vierde statie met op de eerste tel van maat 26 het zoge-
naamde Madonna-akkoord). De statie eindigt met een herinnering aan het 

Muziekvoorbeeld 7. Statie XIII: herinneringen aan ‘Stabat mater’ en Station IV 
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Vexilla regis motief waarmee de zesde statie van start ging en dat Jezus’ solo 
in de achtste statie was voorafgegaan.

de THeoloGIsCHe BeTekenIs Van  
lIszTs MeesTerwerk

‘Men zou best de Via Crucis niet te lijf gaan op de gangbare wijze van de 
musicologische commentaar. Het is geen muzikaal werk. Het ontsnapt 
aan het genre van het concert en vindt evenmin zijn plaats in de liturgie. 
Zijn “van elders komen” situeert zich op het domein van het geloof. (…) 
De Via Crucis ontsnapt aan de musicus. Enkel de gelovige kan erin door-
dringen omdat het Onzichtbare er zich in de stilte openbaart. Dit werk is 
gemaakt van stilte, niet enkel van de stiltes die door de componist in zijn 
partituur werden voorzien, maar de noten zelf worden er stilte. Het is in 
de stille meditatie dat de hele dimensie van de Via Crucis duidelijk wordt.’ 
(Jean Sichler, p. 61)

De belangrijkste theologische boodschap van Liszt in de Via Crucis is zijn 
sterk geloof in de heilsbetekenis van het kruis. Zijn beslissing om zijn Via 
Crucis te laten beginnen en eindigen met de oude hymne Vexilla regis werd 
duidelijk vanuit deze bedoeling gemotiveerd. In de woorden van deze 
hymne en vooral in de strofen die Liszt selecteerde, ligt de nadruk niet 
op het berouw, maar op de overwinning door het kruis: ‘Regnavit a ligno 
Deus’. Zoals voldoende werd beargumenteerd, wordt deze boodschap 
doorheen de rest van het werk meegenomen door een muzikaal motief 
van drie tonen dat aan de openingslijn van de gregoriaanse melodie van 
het Vexilla regis werd ontleend.

Liszt hoopte dat zijn toehoorders ook troost zouden vinden in het voor-
beeld van de lijdende vrouwelijke volgelingen van Jezus. In zijn traditio-
nele vorm kende de kruisweg een aantal staties die gekarakteriseerd wer-
den door de tedere aanwezigheid van een aantal vrouwen. Op zijn lijdens-
weg ontmoet Jezus zijn moeder (vierde statie), de heilige Veronica (zesde 
statie), de vrouwen van Jeruzalem (achtste statie) en wordt Jezus ook in 
aanwezigheid van deze vrouwen van het kruis genomen (dertiende statie). 
Liszt integreerde ook doelbewust de eerste strofe van het bekende kerklied 
over Maria’s lijden om haar Zoon, het Stabat Mater, tot driemaal toe in 
dit werk en vertrouwde ook de bezegeling van Jezus’ laatste woorden op 
het kruis, ‘consummatum est’, aan een trio van vrouwelijke solisten. De 
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kruiswegdevotie waartoe Leonardo da Porto Maurizio opriep, herinnerde 
de lezer eraan dat ze door hun kruisweg eigenlijk Maria’s eigen dagelijkse 
gewoonte hernamen – waaraan ze trouw was gebleven tot aan haar dood – 
om de plaatsen te bezoeken waar haar Zoon had geleden. 

BesluIT

De Via Crucis is geen eenvoudig werk. Voor Dorothea Redepenning druk-
ken de homofonie, de unisono passages, de momenten van stilte of van 
haast onhoorbare stilte, de voorkeur voor trage tempi en lange notenwaar-
den de ‘privé-religiositeit, persoonlijke uitdrukkingen en religieuze senti-
menten, en misschien ook de gehoorzaamheid en nederigheid in confron-
tatie met de geloofsinhoud’ van de componist uit. De Via Crucis irriteert 
haar echter ook en ze is ervan overtuigd dat het werk ook de uitgever irri-
teerde die het weigerde te publiceren omdat het geen rekening hield met 
de esthetische normen van de eigen tijd. Deze bijdrage heeft echter willen 
aantonen dat het mogelijk is het werk met meer sympathie te bejegenen, 
eenmaal men de muzikale en theologische elementen die het bevat, beter 
verstaat. De woorden van appreciatie in een al wat oudere commentaar 
van Cecil Hill verdienen te worden herhaald. Wie naar Liszts Via Crucis 
luistert, krijgt de kans ‘weg te smelten bij de onbuigzame primitieve pracht, 
erdoor vernederd te worden, maar er uiteindelijk rijker uit te komen’. 

BIjlaGe: sTruCTuur en TeksT Van de VIA CruCIS

Inleiding (koor)

Vexilla regis prodeunt
Fulget Crucis mysterium,
Qua vita mortem pertulit,
Et morte vitam protulit.

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmine,
Dicendo nationibus:
Regnavit a ligno Deus. Amen.
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O crux, ave, spes unica, 
Hoc passionis tempore
Piis adauge gratiam,
Reisque dele crimina. Amen.

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld  
(instrumentale inleiding; Pilatus)

Innocens ego sum a sanguine justi hujus.

Tweede statie: Jezus neemt zijn kruis in ontvangst  
(instrumentale inleiding; Jezus)

Ave, ave Crux!

Derde statie: Jezus valt  
(koor; trio van vrouwenstemmen)

Jesus cadit.
Stabat mater dolorosa,
Juxta Crucem lacrymosa,
Dum pendebat filius.

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn gezegende Moeder  
(instrumentaal)

Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen  
(instrumentaal)

Zesde statie: De heilige Veronica  
(instrumentaal; koor)

O Haupt voll Blut und Wunden,
Voll Schmerz und voller Hohn!
O Haupt, zum Spott gebunden
Mit einer Dornenkron!

O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr und Zier,
Jetzt aber höchst beschimfet,
Gegrüßet seist du mir!
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Zevende statie: Jezus valt voor de tweede maal  
(koor; trio van vrouwenstemmen)

Jesus cadit.
Stabat mater dolorosa,
Juxta Crucem lacrymosa,
Dum pendebat filius.

Achtste statie: De vrouwen van Jeruzalem  
(instrumentale inleiding; Jezus)

Nolite flere super me, 
Sed super vos ipsas flete
Et super filios vestros.

Negende statie: Jezus valt voor de derde keer  
(koor; trio van vrouwenstemmen)

Jesus cadit.
Stabat mater dolorosa,
Juxta Crucem lacrymosa,
Dum pendebat filius.

Tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd  
(instrumentaal)

Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld  
(koor)

Crucifige, crucifige!

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis  
(Jezus; koor)

Eli, Eli, lama Sabacthani.
In manus tuas commendo spiritum meum.
Consummatum est.

Consummatum est.

O Traurigkeit, o Herzeleid,
Ist das nicht zu beklagen?
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Gott des Vaters einigs Kind
Wird ins Grab getragen.
O Traurigkeit, o Herzeleid!

Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen  
(instrumentaal)

Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd  
(koor)

Ave Crux, spes unica,
Mundi salus et Gloria.
Auge piis justitiam,
Reisque dona veniam! 
Amen.

Ave Crux, ave Crux!
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