
 

 

Via Crucis 
Franz Liszt en het harmonium  
Door Peter Herkemij 
 
 
Het is maar goed dat de meeste adviezen in de wind worden geslagen. Want stel dat jouw advies iemand tot 
roem en rijkdom brengt. Heb je dan niet je kostbaarheden uit handen gegeven? En wat blijft er dan nog voor 
je  over?  
Het overkwam Franz Liszt in 1877. Zijn advies zorgde ervoor dat Mason & Hamlin dé toonaangevende 
Amerikaanse harmoniumfabrikant werd. Hij belandde zelf in een identiteitscrisis. 
 

 In 1849 reisde William Mason vanuit Boston naar 
Europa. Het wilde hier zijn studie piano 
voortzetten en beroemde pianisten en 
componisten ontmoeten. Na hard werken lukte 
het hem in 1853 om als leerling te worden 
aangenomen bij Franz Liszt.  
Dit was een grandioze ervaring. Eerst werd hij 
voorgesteld aan de andere leerlingen. De heren 
moesten het goed met elkaar kunnen vinden en 
dienden altijd een muziekstuk naar eigen keuze 
thuis in te studeren. Dan ontmoetten zij elkaar op 
de begane vloer van Liszts huis in Weimar. Na 
verloop van tijd kwam dan de maestro van zijn 
privévertrekken naar beneden.  
Liszt gaf niet alleen les, hij betrok zijn leerlingen 
ook bij zijn leven. Zo eiste hij dat de 
omgangsvormen correct maar hartelijk waren. 
Verder moeten de heren onberispelijk gekleed 
zijn, maar wel naar de ideeën die Liszt daarover 
had. Zo droeg Mason een bril met een modieus 
licht montuur. Liszt zorgde ervoor dat hij deze 
verving door een degelijk Duits fabricaat.  
Maar er was ook ruimte voor plezier. Zo ging Liszt 
eens wandelen na een heftige regenbui.  In het 
park leidde hij het gezelschap van parmantige 
heren met hun hoge hoeden door struikgewas en 

modderpoelen. Het zal een mooi gezicht zijn geweest. Mason maakte er zich bijna vijftig jaar later in zijn 
biografie Memories of a musical life nog vrolijk over. 
Maar er werd natuurlijk ook les gegeven. Liszt zette zich dan naast één van zijn leerlingen achter zijn Erard 
piano terwijl de anderen, sigaren rokend, vanaf de sofa toekeken. Dat waren de meest intieme ontmoetingen 
tussen de meester en zijn leerlingen.  
Wat zal Mason over zichzelf verteld hebben? Zou hij verteld hebben over zijn jongere broer Henry die in 
dezelfde periode samen met Emmons Hamlin een harmoniumfabriek oprichtte in Boston: Mason & Hamlin? 
Liszt kende het harmonium en had het weleens gebruikt bij zijn uitvoeringen. Maakte Mason hem enthousiast 
over het harmonium? Liszt liet, in het jaar dat William Mason bij hem was, zijn Erard piano uitbreiden en er 
een twee klaviers Alexandre harmonium aan liet toevoegen. Het was een kortstondige bevlieging. Het enorme 
instrument zou nauwelijks door Liszt bespeeld worden. Maar hij zou hem nooit wegdoen. Blijkbaar had hij er 
toch enige affiniteit mee. 
 
In 1854 keerde William Mason terug naar Boston. Hij had voldoende geleerd en zou een mooie carrière krijgen 
als musicus en veel eigentijdse, Europese muziek in Amerika introduceren.  
Liszt zou het aanzienlijk moeilijker krijgen; tussen 1859 en 1863 stortte zijn wereld in. Eerst stierf zijn zoon 
Daniel, iets later zijn dochter Blandine.  

William Mason (1829-1908) rond 1850 



 

 

In deze periode had Liszt plannen om in het huwelijk 
te treden, maar kreeg daarvoor niet de vereiste 
kerkelijke toestemming. Als vrome katholiek schikte 
hij zich in zijn. Het was daardoor des te wranger dat 
zijn enige  overgebleven dochter Cosima een heel 
andere weg koos. Zij  begon een overspelige relatie 
met Richard Wagner en zou later, om met hem te 
kunnen trouwen, protestants worden. 
 
Liszt, die sowieso last had van aanhoudende buien 
van somberheid, trok zich twee jaar lang terug in het 
klooster Santa Maria del Rosario, net iets buiten 
Rome. In deze periode van inkeer nam hij deel aan 
het kerkelijke leven met al zijn feestdagen en 
vieringen. Iedere morgen begeleidde hij de mis in het 
klooster op een klein harmonium. Hij ervoer de 
troost van de katholieke ceremoniën en liet zich in 
1865 wijden tot subdiaken, de allerlaagste rang 
binnen de kerkelijke stand.  
Vanaf dat jaar probeerde hij zijn oude leven weer op 
te pakken. Hij verliet het klooster, nam weer 
leerlingen aan, ging componeren, gaf uitvoeringen en 
ontving opnieuw hordes bewonderaars aan huis. Wel 
bleef hij zijn kerkelijke gewaden dragen en sprak men 
voortaan over Abbé Liszt.  
 

Kort hierop kruisten de wegen van Liszt en Mason zich opnieuw. In 1867 won Mason & Hamlin een gouden 
medaille op de wereldtentoonstelling van Parijs. Dit was voor de firma niet genoeg. Zij zochten een 
mogelijkheid om hun instrument te kunnen verbinden met een grote componist. Het oog viel op Liszt. Immers: 
deze kende William al en correspondeerde nog met hem. Al snel ontstond het gerucht dat Liszt exclusieve 
aanwijzingen gaf aan Mason & Hamlin om hun instrumenten te verbeteren.  
 
Het is niet duidelijk hoe dit allemaal is gegaan. Liszt was tijdens de wereldtentoonstelling in Rome en heeft de 
tentoonstelling daardoor niet bezocht. Er waren wel contacten met andere Amerikanen, zoals met Franck 
Chippering die Liszt dat jaar persoonlijk de prijswinnende concertvleugel schonk. Misschien heeft Liszt toen 
iets gezegd over het zuigwindharmonium. Er zijn in ieder geval geen brieven over bewaard gebleven. Maar het 
kan ook zijn dat er helemaal geen advies is geweest en was het advies een fantasie van Mason & Hamlin zelf.  
Hoe dan ook: in de volgende jaren zou in Boston alles in het werk worden gesteld om een harmonium te 
bouwen dat aan de verwachtingen van Franz Liszt voldeed.  
 
In 1876 werd op de grote Centennial Exhibition in Philadelphia van 1876 het resultaat van deze inspanning 
getoond: The Liszt Organ,  een zeer sober uitgevoerd harmonium dat door zijn bescheidenheid nogal uit de 
toom viel naast de uitbundig gedecoreerde kasten van de andere instrumenten. Het had extra brede tongen 
met een meer sonore klank dan gebruikelijk. Verder was er extra zorg besteed aan de resonantie van de 
registers. In de woorden van de fabrikant: 
 

“Wij zijn in de gelegenheid gesteld om een harmonium te bouwen voor de zeer beroemde Dr. Franz 
Liszt. Om te kunnen voldoen aan het kritische oordeel van de grote maestro, hebben wij ons vooral 
toegelegd op het scheppen van een groot, welluidend volume en daarnaast het behoud van een 
verfijnde en zuivere klank”.  

 
Niet minder belangrijk was de registratie. Door in de bas twee zachte, hoge registers aan te brengen: Viola 
Dolce 4’ en Eolian Harp 2’ werd het mogelijk veel ingetogener en meer orkestraal te spelen.  
Zachter maar met een bredere klank.  
Een geniale vondst die alleen maar van een genie als Liszt afkomstig kon zijn. 
 

De zogenaamde Harmoniumvleugel van Liszt. Het 
bovenste klavier is dat van een piano, de onderste 
twee van een harmonium. 1854. 



 

 

Na de tentoonstelling kreeg Liszt dit speciaal voor hem ontwikkelde harmonium cadeau. Hij schreef in 1879 
over het instrument: 
 

“Hoewel het Mason & Hamlin orgel dat ik bezit een doorsnee instrument is met één klavier, is het een 
goed klinkend orgel. Ik ben er tevreden mee en zou het niet willen omruilen.  

 
Hij heeft het instrument inderdaad gehouden. Het valt overigens op dat ook in deze brief geen enkele 
verwijzing staat naar een advies.  
In 1878 werd in Parijs opnieuw een wereldtentoonstelling gehouden. Deze keer was Liszt de voorzitter van de 
commissie die de prijzen uitdeelde onder de muziekinstrumenten. Mason and Hamlin kreeg een gouden 
medaille. Daarmee had Liszt zijn zegen gegeven aan het instrument, maar ook aan alles wat werd 
gesuggereerd over het advies.  
 

 De gevolgen waren 
enorm. De naam 
van Mason and 
Hamlin was nu 
definitief gevestigd. 
In alle advertenties 
verscheen het 
portret van Liszt. 
Het voor de 
maestro gebouwde 
harmonium kwam 
onder de naam The 
Liszt Organ op de 
markt. Zo kon 
iedereen 
beschikken over 
harmonium 
“muzikaal 
gelijkwaardig aan 
dat van  Franz 
Liszt". Het 
instrument zou het 
vlaggenschip van de 
firma blijven.  
In 1896 werd op 
aanraden van de 
Duitse componist 
Paul Hassenstein 
een 
vereenvoudigde 
versie ervan 
geïntroduceerd: 
The Mason & 
Hamlin Normal 
Harmonium.  Dit 
instrument werd in 
1902 door de 
Duitse 

harmoniumindustrie als standaard aangenomen.  
Het overgrote deel van de zuigwindharmoniums zijn daardoor terug te voeren op het instrument van Liszt. 
 
Maar wat bleef er na dit advies voor Liszt zelf over? Had hij alles uit handen gegeven?  

De afdeling van Mason & Hamlin op de Centennial Exhibition van 1876. Het 
eenvoudige instrument op de voorgrond is het harmonium voor Liszt. 



 

 

Liszt naderde zijn zeventigste jaar. Uiterlijk deed hij nog dezelfde dingen als hij altijd gedaan had. Er waren 
leerlingen, er werden concerten gegeven en muziek gecomponeerd. Ook bleef de stroom van bewonderaars 
en bezoekers aanhouden.  
Toch was er iets veranderd. Er werd gefluisterd dat Liszt achteruit ging. In zijn glorietijd, de jaren veertig en 
vijftig stond hij bekend om zijn krachtige, overtuigende manier van spelen. Maar nu was zijn spel zoekend en 
onzeker. Hij maakte nog wel nieuwe composities, maar die werden veel minder gewaardeerd. 
Liszt merkte dit zelf ook wel. Zo speelde hij in 1885 een nieuwe compositie, de “Vierde Mefisto wals zonder 
tonaliteit”. Zijn omstanders hoorden het stuk verbijsterd aan, maar zwegen eerbiedig. Toen Liszt merkte dat zij 
geschrokken waren, stelde hij voor maar te gaan kaarten.  

 
 De omgeving wilde hem vooral een relict uit het 
verleden laten blijven. Liszt begreep dit en 
schikte zich uiterlijk naar zijn toebedachte rol. Hij 
bleef de bewonderaars die toestroomden 
hartelijk ontvangen met sigaren en cognac, sprak 
over muziek en speelde piano.  
Maar innerlijk was hij met andere zaken bezig. 
Liszt was zich in aan het vernieuwen. Het 
harmonium speelde daarbij een belangrijke rol. 
 
Eind 1884 stuurde Liszt een drietal composities 
naar de uitgever voor kerkmuziek Pustet in 
Regensburg. Het ging om de Via Crucis, over de 
kruisweg van Christus, Rosario, het gebed van de 
Rozenkrans en Septem Saramentem, over de 
zeven sacramenten van de Rooms Katholieke 
kerk. Alle waren voor koor met als enige 
begeleiding orgel of harmonium. Zoals dat heer 
in het Latijn: Responsoria cum organa vel 
harmonio.  
Alle drie de stukken waren geschreven rond 1880 
en droegen onmiskenbaar het stempel van Liszts 
nieuwe muzikale inzichten: vreemde akkoorden 
en grillige melodielijnen die geen enkele houvast 
gaven. Maar technisch waren deze stukken 
eenvoudig. Alle vertoon van kunsten en 
virtuositeit werden zorgvuldig vermeden. Liszt 
wist dat hij met ongebruikelijke muziek kwam. Hij 
vroeg daarom geen honorarium. Wel stelde hij 

als voorwaarde dat  de uitgave zou worden voorzien met afbeeldingen, bij voorkeur de kruiswegstatie van 
Albrecht Dürer. Het zou een soort gebedenboek worden. 
 
Het stuk werd afgewezen. 
Dit  moet een zware klap zijn geweest voor Liszt. Het stuk verdween in een lade en zou daar pas tientallen 
jaren later weer uit komen. Wel maakte Liszt een bewerking van de Via Crucis voor eigen gebruik. Natuurlijk 
was het een versie voor piano, het instrument dat Liszt beheerste als geen ander. Maar in het voorwoord 
schreef hij iets merkwaardigs: 

 
U begrijpt dat devotie van de kruisweg plaats vond op Goede vrijdag in het Colosseum, waar de grond 
is doordrenkt met het bloed der martelaren:   
Misschien zullen we daar … eens een harmonium kunnen plaatsen, dat ons zingen zou kunnen 
ondersteunen. Wat zou ik blij zijn de klanken te horen die mij in mijn emotie zouden dragen als ik meer 
dan eens knielend in de menigte zou bidden: O! Crux Ave! Spes unica! 

 
Bij deze pianoversie moet dus worden gedacht aan het harmonium!  
 

Franz Liszt (1811 - 1886) rond 1880. Foto van Nadar. 



 

 

In de late muziek van Liszt duikt het harmonium vaker op.  Zo speelde List graag  het Angélus! Prière aux Anges 
Gardiens, het gebed aan de beschermengelen. Maar wie dit stuk bekijkt ziet opeens alternatieve notenbalken 
staan voor harmonium. En alweer bij een op muziek gezet gebed.  
 
Wij staan hier op een punt van omslag. Liszt voelde bij het harmonium de vrijheid om nieuwe wegen te 
bewandelen. Hij nam afscheid van zijn reputatie als pianovirtuoos. Weg van alle emoties en uiterlijk vertoon. 
Liszt begon te zoeken naar de diepte van de ziel. Daarvoor had hij muziek nodig die verder en dieper ging dan 
wat de romantiek gebruikte. En zo kwam hij uit bij de atonale muziek. 
 Liszt was de eerste die deze weg zou bewandelen en werd daarmee de grondlegger van de moderne muziek. 
Hij had deze muziek nodig om open te leggen wat er in zijn ziel leefde.  
Het was een nieuw lied dat niemand had kunnen bedenken. Liszt was zich aan het vernieuwen.  
 
Hij hield zijn geheimen verborgen. Iedere morgen stond Liszt om vijf uur op. Dan bezocht hij de vroegmis en 
had hij nog een paar uur om te studeren. Het waren de uren van sombere overpeinzingen, maar ook uren van 
wijding. Als later de stoet van uitgelaten bezoekers op gang kwam, was de sfeer vrolijk en licht. Dan was alles 
virtuositeit en piano. Maar ’s avonds werd het weer stil en kon hij tot zichzelf komen.  
Bij de randen van de dag, bij morgenzang en avondwijding klonk het harmonium.   
 


