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Toelichting programma zondag 19 juli 2020 Remonstrantse Kerk Alkmaar 
 
Het moet voor pianisten en pianoliefhebbers een turbulente tijd zijn geweest, die jaren twintig 
en dertig van de negentiende eeuw in Parijs. Niet alleen Franz Liszt streek neer in de Franse 
hoofdstad, maar ook Frédéric Chopin. Zij maakten niet alleen furore als componist, maar 
definieerden ook het wezen van de romantisch pianovirtuoos, een staat en status die tot op de 
dag van vandaag doorwerkt. Zo was het Liszt die aan het einde van de jaren dertig van de 
negentiende eeuw het begrip ‘recital’ introduceerde. Beide componisten/pianisten, Liszt 
voorop, hadden grote invloed op latere musici en componisten zoals Leopold Godowsky. Na 
het keurslijf van de sonates van de klassieken, waar Ludwig van Beethoven al aardig uit wist 
te breken, verrijkten ze het pianorepertoire met nieuwe vormen zoals programmatische 
werken, verzelfstandigde preludes en etudes, ballades en meer. En nog steeds vormt dit 
romantische repertoire een groot deel van de raison d’être van vele pianisten.  
 
Het was vooral Franz Liszt die de ‘high society’ van Parijs vanaf 1823 verraste met turbulente 
salonconcerten vol briljante pianotranscripties en nieuwe werken. Al werd de componist in 
Liszt vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw beschouwender en poëtischer en was hij 
minder gericht op uiterlijk vertoon. Dat blijkt al uit zijn Années de Pèlerinage die hij vanaf de 
jaren vijftig publiceerde, maar waarvan hij diverse werken al in de late jaren dertig en veertig 
schreef. Zo publiceerde Liszt in 1856 de Deuxième Année: Italie. In 1861 voegde hij aan deze 
bundel een supplement toe, Venezia e Napoli, bestaande uit revisies van een bundel die hij in 
1840 publiceerde en die bestond uit drie bewerkingen van bestaande melodieën. Zo is het 
eerste deel La Gondoliera gebaseerd op het lied La biondina in gondoletta van Giovanni 
Battista Peruchini. Liszt omkleedt de melodie met fijn filigrainwerk en maakte er zonder in 
suikerzoete sentimentaliteit te vervallen een virtuoze parel van.  
Liszt stal sowieso geregeld de show met betoverende transcripties van werken van andere 
componisten. Zijn oeuvrelijst bevat meer dan tweehonderd bewerkingen en parafrases van 
werken van zo’n honderd verschillende componisten. Regelmatig duikt de naam van Franz 
Schubert in deze lijst op. Liszt imponeerde zijn publiek graag met transcripties van 
Schubertliederen waarbij hij melodie en begeleiding briljant liet samenvloeien op één piano. 
Hoewel hij dicht bij het origineel bleef, verfraaide hij geregeld de harmonie of voegde hij er, 
zoals in het op Goethes Faust gebaseerde Gretchen am Spinnrade een introductie aan toe.  
Dat Liszt in de jaren dertig juist ook Gretchen am Spinnrade bewerkte hoeft geen 
verwondering te wekken. Ook later zou hij blijk geven van een bijzonder interesse in de 
Faustmythe. Zo schreef hij vanaf 1860 vier Mefistowalsen. De eerste van deze vier walsen 
laat zich beluisteren als een ‘symfonisch’ gedicht en was bedoeld als het tweede deel van een 
muzikale illustratie van Faust geschreven door de Oostenrijkse dichter Nikolaus Lenau. Het 
eerste deel ‘Der nächtliche Zug’ wordt zelden uitgevoerd. ‘Der Tanz in der Dorfschenke’ 
zowel in de orkestversie als in de meeslepende versie voor piano solo des te meer. Liszt 
hanteerde een vrije, verhalende vorm en strooide rijkelijk met chromatiek en complexe 
meerstemmigheid. Voor het stuk waarin Mefisto de viool pakt en de aanwezigen betovert met 
zijn spel zou de briljante violist Niccolo Paganini de inspiratie hebben geleverd.  
 
Het virtuozendom en de reislust van Franz Liszt hadden een grote invloed op de van 
oorsprong Poolse pianist Leopold Godowsky. Hij gold als ‘pianist der pianisten’ en schreef 
niet alleen vele parafrases vaak aangevuld met duizelingwekkende variaties op werken van 
andere componisten, maar hij componeerde ook een interessant en op romantische leest 
geschoeid oorspronkelijk oeuvre bijeen. Opvallend daarin is zijn Java Suite die Godowsky 
tussen 1924 en 1925 componeerde. Analoog aan Liszts Années de Pèlerinage zette hij zijn 



reizen om in Phonoramas en ook zijn reis naar Java kreeg vorm in verschillende 
klankimpressies. Het werk dat bestaat uit twaalf delen samengebracht in vier groepen begint 
veelzeggend met het element dat een grote invloed zou zijn op Godowsky’s Javaanse 
klankbeeld: de gamelan. ‘De sonoriteit van de gamelan is zo raar, spectraal, fantastisch en 
betoverend, de inheemse muziek zo ongrijpbaar, vaag, glinsterend en uniek, dat ik bij het 
luisteren naar deze nieuwe wereld van geluid mijn realiteitszin verloor, mezelf verbeeldend in 
een rijk van betovering’, zou Godowsky later zeggen. In de Java Suite, beginnend bij 
Gamelan, drukt hij zich uit ‘in het inheems muziekidioom zoals ik het begreep door Javaanse 
elementen te combineren met de mij bekende westerse toontaal.’ 
 
Godowsky volgde daarmee een weg die de acht jaar oudere Claude Debussy al eerder 
ingeslagen was. De Franse componist gebruikte diverse invloeden zoals de Spaanse muziek, 
middeleeuwse muziek, westerse volksmuziek en niet-westerse muziek om tot zijn toontaal te 
komen. Vooral de Javaanse gamelan die hij in 1889 tijdens de Wereldtentoonstelling in Parijs 
hoorde maakte een diepe indruk. Pentatoniek, het gebruik van de hele toonladder en korte 
motieven die zonder enige ontwikkeling herhaald worden zijn elementen die Debussy 
ontleende aan de gamelan. Hoewel Debussy daarmee prachtige nieuwe klankkleuren aan de 
piano ontlokte, was hij huiverig om de luisteraar met concrete associaties op te zadelen. 
Vandaar dat hij bij zijn beroemde Preludes de titels klein en tussen haakjes aan het einde van 
elke Prelude wilde laten afdrukken. Groot was zijn frustratie toen bleek dat de uitgever de 
titels toch aan het begin van elk stuk had gezet. Het maakt niet zoveel uit; de titels zijn bekend 
en de muziek blijft toch voor zichzelf spreken. Werken als Les collines d’Anacapri uit Boek 
I en de spectaculaire impressie van vuurwerk boven Parijs Feux d'artifice uit Boek II geven 
een mooi beeld van de diversiteit van Debussy’s revolutionaire Preludes. Een diversiteit die 
ook al spreekt uit zijn vierdelige Suite Bergamasque die hij in 1890 schreef en in 1905 
publiceerde. In deze op het gedicht Clair de Lune uit de bundel Fêtes galantes van Paul 
Verlaine suite is het derde deel, Clair de Lune, het magische rustpunt tussen meer virtuoze 
delen. 
 
Het verhalende aspect dat in de romantiek steeds meer opgang deed in de muziek en dat ook 
in Debussy’s werk aanwezig is, kwam bij Frédéric Chopin tot uiting in de vorm van ballades. 
En deze ballades waren weer van invloed op Johannes Brahms die in de zomer van 1854 zelf 
vier ballades schreef. Hoewel de vier werken zelfstandig uitgevoerd kunnen worden, 
beschouwde Brahms ze ongetwijfeld als een set. De Ballade op. 10 nr. 2 fungeerde daarbij 
voor hem als het langzame deel. Brahms bleef voor zijn ballades dichter bij het idee van de 
literaire ballade dan Chopin, maar alleen van de eerste ballade is bekend dat het daadwerkelijk 
op gedicht in de vorm van een ballade geschreven is.  
 
Ook Paul Dukas baseerde zich voor zijn beroemde L’Apprenti Sorcier op een bestaande 
ballade. De Franse componist volgde dit werk uit 1897 de een eeuw eerder geschreven ballade 
Der Zauberlehrling van Goethe op de voet en zette het verhaal om in spectaculaire klanken 
die niet alleen binnen de Disney-gelederen tot de verbeelding spraken. Geheel in de geest van 
Liszt maakte de in 2005 overleden Hongaarse pianist György Sándor in 1950 van dit tot de 
verbeelding sprekende orkestwerk een razend lastig arrangement. Wie zijn ogen dicht doet 
waant zich bij deze noten even in een Parijse salon in de jaren twintig en dertig van de 
negentiende eeuw.  
 

Paul Janssen 
 



Tobias Borsboom onderscheidt zich als een van Nederlands bekendste jonge pianisten met 
zijn fijnzinnige pianistische kwaliteiten en poëtische, kleurrijke interpretaties. 
 
“Hij speelt (...) met grote bevalligheid, de nodige dramatiek en een juweel van een toucher”- 
Trouw 
 
“Borsboom is een bespiegelende pianist, wat vooral in Chopins Nocturne nr. 4 naar voren 
komt, waarin hij het vilt de snaren laat aaien.” - Volkskrant 
 
“(...) we bevinden ons wel in een fantasierijke en zeer afwisselende wereld die de grote 
pianistische kwaliteiten van Borsboom tot in de finesse recht doet (...) hij doet ermee wat hij 
wil, hij tovert associaties en connecties uit een imaginaire hoge hoed. Is dat niet synoniem 
aan tovenarij?" - OpusKlassiek 
 
Als winnaar van de Dutch Classical Talent Award speelt hij sinds 2015 in de concertzalen van 
Nederland. Met violist en duopartner Piotr Jasiurkowski won hij de publieksprijs. Ook toerde 
hij als solist in Gershwins Pianoconcert in F met het Nederlands Studenten Orkest, en recent 
met zijn soloprogramma Wanderer in binnen- en buitenland. Zijn solorecitals geven blijk van 
zijn belangstelling voor hedendaagse muziek en zijn debuutalbum Wanderer (Label 7 
Mountain Records, 2017) is met veel lof in de pers en media onthaald. 
 
Tobias toont zich een veelzijdig en creatief musicus, die ook op het gebied van kamermuziek 
zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Regelmatige kamermuziekpartners zijn cellist Lidy 
Blijdorp, violist Piotr Jasiurkowski, violist Pieter van Loenen, cellist Pamela Smits, saxofonist 
Arno Bornkamp. Met celliste Pamela Smits werkt Tobias sinds 2017 samen als programmeur 
van de concertserie Vriendenconcerten in de Zuiderkerk van Amsterdam. In 2018 is Tobias 
Borsboom met pianoduopartner Yukiko Hasegawa uitgekozen als Shizuoka no Meishutachi 
(Meesters of Shizuoka) in Japan, met verschillende optredens die daarop volgen. 
Ook gaat hij graag de samenwerking aan met andere theater- en kunstvormen. Voor seizoen 
2018-2019 loopt in samenwerking met theaterproductiehuis Oorkaan Meneer Tobias en het 
zwarte monster, een muziekvoorstelling voor kinderen vanaf vier jaar. Daarnaast is hij deel 
van gezelschap Theatre-Hotel Courage dat in 2017 de Nederlandse theaters aandeed met A 
room with a view. Met celliste Lidy Blijdorp speelt hij enkele zeer succesvolle 
vertelconcerten, waaronder Zomerdag in Parijs, Mata Hari, en De rechtvaardigen, waarvan 
de laatste twee zijn geschreven en worden verteld door Jan Brokken. 
Tobias Borsboom is oprichter en leider van theatergroep De Schubertianen waarin de spelers 
in de huid kruipen van de artistieke vrienden van Schubert, en in de voorstelling De 
Housewarming 1826 houden zij een feest ter ere van hun grote vriend. 
 
De achterliggende jaren was Tobias eveneens prijswinnaar op concoursen als het YPF Piano 
Competition, het Concertgebouw Entree Kamermuziek Concours en het Prinses Christina 
Concours en meer. Hij voltooide in 2013 zijn master-opleiding aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij Jan Wijn. Daarvoor studeerde hij aan de Jong talent afdeling van het Utrechts 
Conservatorium bij Paolo Giacometti. Hij volgde masterclasses bij internationaal 
gerenommeerde musici als Maria João Pires, Klaus Hellwig, Georg Friedrich Schenck, 
Geoffrey Douglas Madge en Jan Boguslaw Strobel. 
Naast zijn gevarieerde drukke concertleven werkt Tobias Borsboom aan het Conservatorium 
van Amsterdam en International Holland Music Sessions als correpetitor. 
 


