De revolutionaire passiemuziek van Franz Liszt

EVEN JE ADEM
INHOUDEN

Aan het eind van zijn leven schreef Franz Liszt (1811-1886)
passiemuziek waarmee hij zijn tijd ver vooruit was. REINBERT DE
LEEUW bracht Via Crucis tot drie keer toe uit op cd, dit voorjaar in
samenwerking met Collegium Vocale Gent. De Leeuw: “Alle virtuositeit
is weggelaten, er resteren slechts botten.”
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“In het oeuvre
van Liszt

zitten een heleboel dingen die mij niet zo interesseren”, vertelt
Reinbert de Leeuw in zijn appartement vol boeken, bladmuziek
en abstracte kunst. “De vroege Liszt kon heel bombastisch zijn,
laten we wel wezen.” Juist daarom was het zo’n enorme verrassing voor De Leeuw toen hij met de sobere, experimentele partituren van de late Liszt in aanraking kwam. “Die verschenen in
mijn conservatoriumtijd voor het eerst in druk. Ik dacht: Hé, wat
is hier aan de hand? Is dit Liszt?”
Sindsdien heeft De Leeuw zich – “met de rotsvaste overtuiging
van een missionaris” – ingezet om meer mensen te laten kennismaken met de late Liszt. Zo heeft hij Via Crucis, “dat ik toch zie
als de kroon op Liszts schepping”, sinds de jaren tachtig talloze
keren met het Nederlands Kamerkoor uitgevoerd, in de versie
voor koor en piano. In 1986 verscheen daarvan een cd-opname,
die met een Edison werd bekroond. Ook voor zijn opname van

Via Crucis voor piano solo (2013) ontving De Leeuw
een Edison. Dit voorjaar wordt de versie voor koor en
piano opnieuw op cd uitgebracht, een samenwerking
tussen De Leeuw en Collegium Vocale Gent. Maar
Philippe Herreweghe, de gevierde oprichter en dirigent
van Collegium Vocale, werkte niet mee aan die
opname. “Via Crucis heeft zo’n eenvoud dat er geen
dirigent nodig is”, aldus De Leeuw. “De piano vertelt
het verhaal.”

MUZIEK VAN DE TOEKOMST

Het bijzondere aan Via Crucis (1878-’79) is dat het
muziekstuk op het kruispunt staat tussen de traditionele kerkmuziek en de muziek van de toekomst. “In
veel stukken van de late Liszt krijg je het gevoel dat hij
op zoek is, dat hij in het duister tast, en nog niet alle
consequenties kan overzien van waar hij mee bezig is.
In Via Crucis is dat anders. Dat is geen zoeken meer,
dat is vínden. Liszt heeft een vorm gevonden waarin
het gregoriaans en de koralen van Bach samengaan met
abstractere passages, waarin hij de tonaliteit loslaat en
ver vooruit kijkt in de toekomst, naar de omwenteling
in de muziekgeschiedenis die Schönberg pas veertig
jaar later in gang heeft gezet.”
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De Leeuw vertelt hoe hij zich nu al veertig jaar met Via
Crucis bezighoudt. “Als ik het stuk een tijd niet onder
handen heb gehad, moet ik weer even voelen hoe het ook
alweer is.” Vooral zijn recentere kennismaking met de
versie voor piano solo heeft zijn begrip van het muziekstuk
verdiept. “Ik ben steeds sterker gaan beseffen dat de
woorden eigenlijk overbodig zijn. Via Crucis behandelt de
veertien staties [fases in het lijdensverhaal van Christus,
red.], maar dat hoef je niet noodzakelijk te weten. Liszt
vertelt het verhaal met perfect gekozen noten. Zo slaagt hij
er bijvoorbeeld in één D in de vierde statie ongelooflijk veel
betekenis te geven. De klanken die eraan voorafgaan zijn
heel zoekend en dubbelzinnig: hij gebruikt alle tonen met
uitzondering van één: de D. Via een chromatische lijn
klimt de muziek op, en als de D dan plotseling tóch klinkt,
is het alsof de zon doorbreekt. Iemand met affiniteit voor
muziek kan voor dat moment bijna niet ongevoelig zijn:
daar houd je je adem even in.” Met heel eenvoudige
middelen weet Liszt zijn luisteraar als het ware een muzikale ervaring van verlossing te bezorgen. “Daarmee tilt hij
het christelijke lijdensverhaal, dat uiteindelijk in dienst van
de verlossing staat, naar een universeler niveau.”

KATHOLIEK PASSIEVERHAAL

“Zoals je niet luthers hoeft te zijn om de Matthäus-Passion te
begrijpen, zo hoef je natuurlijk ook niet katholiek te zijn om
door Via Crucis te worden gegrepen. Wel moet je inzien dat
de muziek voortkomt uit een heel diep geloof. Liszt was een
diepgelovig man die zelfs de lagere wijding in de katholieke
kerk heeft ontvangen: hij liep in zijn latere leven rond met
een wit boordje. Maar zoals alle écht grote componisten kon
hij zijn muziek uittillen boven die religieuze inspiratie, en
haar een universele waarde geven. Natuurlijk bestaat er in de
muziekgeschiedenis ook vrome kerkmuziek die heel zoetsappig is. Dat zou ik niet gauw uitvoeren. Maar de
Matthäus-Passion of Via Crucis, dat wel.”
Volgens De Leeuw is Via Crucis een katholieke variant op
de lutherse passiemuziek, die in de zestiende eeuw in
Duitsland is ontstaan. “De kruisweg is gewoon het passieverhaal, maar dan in het Latijn.” Het is dan ook niet
toevallig dat de eerste uitvoering van Via Crucis plaatsvond
op Goede Vrijdag, in een kerk in Boedapest. Dat was in
1929, vijftig jaar nadat de Hongaarse componist het werk
geschreven had. “Tot die tijd heeft niemand het gespeeld.
In zijn laatste jaren had Liszt een heel eenzame positie.
Zelfs zijn naaste omgeving maande hem op te houden met
zijn experimenten aan de grenzen van de tonaliteit.”

VEREENZELVIGING MET DE MUZIEK

De Leeuw vindt het moeilijk om te zeggen waarin precies
het verschil bestaat tussen zijn twee opnames van Via
Crucis voor koor en piano, die uit 1986 en de meest recente.
“Collegium Vocale Gent is een uitzonderlijk goed koor,
maar dat geldt natuurlijk ook voor het Nederlands Kamerkoor. Wel realiseerde ik me bij deze uitvoering sterker dat
Via Crucis niet uit veertien losse stukjes bestaat, maar dat
het één verhaal is, met één spanningsboog, dat je in één
adem moet vertellen.” Ook heeft hij gaandeweg ontdekt
dat hij het liefst samenwerkt met zangers die de tekst van
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Pianist, componist en dirigent Reinbert de
Leeuw (1938) werd in de jaren zeventig
bekend bij het grote publiek met zijn
meditatieve vertolking van de pianomuziek van Satie. In 1974 richtte hij het
Schönberg Ensemble (tegenwoordig
Asko|Schönberg) op, waarmee hij een lans
brak voor eigentijdse componisten, zoals
Andriessen, Ligeti en Kurtág. Ook is hij
vijftig jaar docent aan het Conservatorium
van Den Haag geweest, en heeft hij
belangrijke bestuurlijke functies vervuld
in de Nederlandse muziekwereld.

Via Crucis volledig uit hun hoofd kennen, zoals ook hijzelf de
pianopartij uit zijn hoofd speelt. “Dat geeft veel meer concentratie, en zorgt ervoor dat iedereen helemaal in het stuk
getrokken wordt.” Want dat is waar het De Leeuw om gaat:
vereenzelviging met een muziekstuk, in een poging te achterhalen wat de componist precies heeft bedoeld toen hij het
componeerde. “Van Via Crucis is het heel evident hoe Liszt dat
voor zich zag. Zo komt het woord dolcissimo heel veel voor in de
partituur. Eigenlijk is het een ontzettend teder stuk.” Toch
noemt De Leeuw het ook ‘heel karig’: “Het is één bouwwerk
waar je geen steentje kan missen en waar alles wat er niet toe
doet, is weggelaten”, vertelt hij in een online college op YouTube.
“Er is bijna geen vlees meer: alle virtuositeit van zijn componeren
heeft Liszt eruit gehaald, en dan blijven er slechts botten over.”

RELIGIEUZE ZEKERHEID

De Leeuw zegt veel bewondering te hebben voor de enorme
zekerheid van religieuze componisten zoals Bach, Liszt en
Messiaen. “Je hoort dat ze geen twijfel kenden toen ze componeerden.” Dat hangt volgens hem nauw samen met hun sterke
lutherse en katholieke geloof. “Het is niet voor niets dat in de
hele geschiedenis van de muziek die verbinding met de religie zo
sterk was.” Hoewel hij zegt “zelf helemaal geen religieuze gevoelens” te hebben (“Nul. Ook nooit gehad”), kent ook De Leeuw
een grote, onverklaarbare zekerheid als het gaat om het uitvoeren
van dierbare componisten. “Ik ben een totaal obsessief persoon,
en kan een stuk alleen uitvoeren als ik er volledig van overtuigd
ben hoe het moet: ‘dit is wat Bach heeft bedoeld’. Dat klinkt
natuurlijk heel pretentieus, en ik besef gerust wel dat ik de wijsheid niet in pacht heb. Maar ik kan er nou eenmaal niets aan
doen dat ik heel uitgesproken muzikale opvattingen heb.” ‹‹

Liszt - Via Crucis, Collegium Vocale
Gent o.l.v. Reinbert de Leeuw,
ALPHA 390

