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Huisconcert door Dora Deliyska
in Delft, zaterdag 2 oktober 2010
Op zaterdagavond 2 oktober aanstaande zal de
Bulgaarse pianiste Dora Deliyska opnieuw een recital
geven in de Muzieksalon van ons bestuurslid Christo
Lelie in Delft, nadat ze daar in maart 2009 met veel
succes had opgetreden.
Dora zal een prachtig programma spelen met werken
van Liszt en Chopin, dit mede in verband met de
viering van de tweehonderdste geboortedag van deze
Pools-Franse collega en vriend van Liszt:
Chopin
Liszt
Chopin

-

Wals in b, opus 69
Wals in e, opus posth.
Tweede Ballade in b, S171
Eerste Ballade in g, opus 23
Vierde Ballade in f, opus 52

Pauze
Chopin
Liszt
Liszt/Gounod -

Keuze uit de 24 Preludes, opus 28
Valse Impromtu, S213
Wals uit de opera ‘Faust’, S407

Dora Deliyska werd in 1980 te Pleven (Bulgarije)
geboren. Zij kreeg op vijfjarige leeftijd haar eerste
pianolessen. Na haar studies in Bulgarije verhuisde zij
naar Wenen, waar zij aan de Universiteit voor Muziek
en Uitvoerende Kunsten onder leiding van Jörg von
Vintscher en Stefan Vladar het Bachelor-diploma
behaalde; in 2010 rondde zij haar studie bij Noel
Flores af met het behalen van haar Master. Daarnaast
haalde zij een postgraduate diploma bij Oxana
Yablonskaya aan het Yablonskaya Piano Institute in
Castelnuova di Garfagna, Italië. Dora volgde masterclasses bij o.a. Dimitri Alexejev, Martin Hughes, KarlHeinz Kämmerling en Boris Bloch.
Dora Deliyska heeft al een uitgebreide concertpraktijk.
Behalve in haar vaderland Bulgarije was zij te beluisteren in Oostenrijk, Rusland, Kroatië, Slovenië en in

Nederland, waar ze optrad in de Oosterpoort; ze nam
deel aan de Holland Music Sessions te Bergen (NH)
en speelde tijdens de Gelderse Muziekzomer te
Apeldoorn. Ze trad behalve in recitals ook op met
orkest en speelde veel kamermuziek. In 2009 kwam
haar eerste CD uit, die geheel gewijd is aan werken
van Liszt.
In 1997 won Dora een speciale prijs in de Bulgaarse
Nationale Muziekcompetitie Svetoslav Obretenov.
Een jaar later won zij de tweede en een speciale prijs
voor de beste vertolking van een werk van
Rachmaninov in de Russian Music Piano Competition in Pleven, de eerste prijs en een speciale prijs in
de Pantcho Vladigerov National Academy of Music
in Sofia, alsmede de eerste prijs in de National Piano
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In veel artikelen die men leest over de vijf bezoeken
die Franz Liszt aan Nederland bracht, ontbreekt de
naam van het aan de Waal gelegen rivierstadje
Zaltbommel. De oorzaak daarvan is volgens mij, dat
veel muziekwetenschappers en historici het verhaal
dat Liszt een bezoek bracht aan Zaltbommel onbewezen achten. In het nu volgende artikel wil ik,
behalve verslag te doen van de onthulling van de
Liszt-plaquette op 19 juni jl., ook proberen om een
tipje van de sluier op te lichten.
Om uw geheugen nog eens op te frissen: in 1939
publiceerde dr. Anton van Anrooy (1895-1946) zijn
geromantiseerde vertelling over Liszts bezoek aan
Zaltbommel in het alleraardigste boekje Impromptu.2
Hij beschrijft in het boek een verhaal dat het hem
ooit door zijn vader Abraham Gijsbert van Anrooy
(1865-1936) was verteld, namens zijn grootvader, de
Stadsgeneesheer dr.A.J.W. van Anrooy (1816-1893).
Deze dr. Antonie van Anrooy moet het verhaal
rechtstreeks van de voornaamste getuige uit het
boek hebben gehoord, zijn vriend (en tevens zijn
patiënt), de stadsorganist en -beiaardier Carolus
Leenhoff (1807-1878). Opvallend zijn de woorden
van de schrijver van het boekje vlak voor hij zijn
eigenlijke vertelling begint:
“Deze geschiedenis is vergeten. Maar ik wil haar
vertellen, voordat zij voorgoed verloren gaat. Ik wil
haar vertellen, zoals mijn grootvader dat aan mijn
vader deed - en mijn vader aan mij.”
Op zaterdag 19 november 1842 heeft Franz Liszt,
naar wij nu dus aannemen, rond het middaguur
voet aan wal gezet in het Waalstadje. Liszt arriveerde
met een stoomboot, die een (geregelde) lijndienst
onderhield van Nijmegen naar Rotterdam. Op de
‘fysieke’ bewijzen van zijn reis zullen we verderop in
dit artikel terugkomen. Nu eerst een verslag van de
onthulling van een bronzen medaillon met de beeltenis
van Liszt, op zaterdag 19 juni 2010 in Zaltbommel,
om de bovengenoemde gebeurtenis nog eens te
ondersteunen en blijvend te memoreren.

Accompaniment Competition in Pleven. In 1999
won zij de tweede prijs in de Dimitar Nenov Piano
Competition en in 2002 de eerste prijs in de Yamaha
Piano Competition te Linz (Oostenrijk). De International Summer Academy Prague-Vienna-Budapest
onderscheidde Dora Deliyska in 2003 met de eerste
prijs voor de uitvoering van een werk uit de Weensklassieke periode. Ook kreeg zij in dat jaar de eerste
prijs in de Stefano Marizza International Piano
Competition te Trieste. In 2007 bereikte zij de
kwartfinale van de International Franz Liszt Piano
Competition in Utrecht. Voor meer informatie zie
www.doradeliyska.net.
Het concert begint om 20.15 uur, entree € 15,- voor leden
van de Franz Liszt Kring en hun introducees (inclusief koffie/
thee in de pauze). Overige bezoekers betalen € 20,-.
Gezien het beperkte aantal stoelen is reservering noodzakelijk
(015) 21 26 695, e-mail: info@christolelie.com. Het adres
is Broerhuisstraat 44, 2611 GD Delft. De Broerhuisstraat
ligt in het hartje van het historische centrum van Delft, direct
bij de Beestenmarkt, een klein kwartier lopen van het station.
Automobilisten kunnen het beste parkeren in de Koepoortof Zuidpoortgarage.

Franz Liszt en Zaltbommel of (nog
eens) Was Franz Liszt in Zaltbommel?
In 1842 bezocht Franz Liszt voor de eerste keer
Nederland, samen met de beroemde tenor Giovanni
Battista Rubini (1795-1854). Ze gaven openbare
concerten in Den Haag, Amsterdam, Leiden,
Rotterdam en Utrecht en traden daarnaast op voor
leden van het Koninklijk Huis.1a+1b Het is gedurende
dit bezoek aan Nederland, dat Liszt mogelijkerwijs
Zaltbommel heeft aangedaan. Zeker is (met de
inzichten die we anno 2010 verworven hebben) dat
Liszt met zijn gezelschap op zaterdag 19 november
vanuit Nijmegen in westelijke richting naar
Rotterdam is gevaren. (met een stoomboot over de
rivier de Waal)

Het Liszt-weekend in Zaltbommel juni 2010 een verslag
In het najaar van 2002 zocht het toenmalige bestuur
van de muziekkring Bommelerwaard toenadering tot
de Franz Liszt Kring, hetgeen al vrij snel resulteerde
in een bezoekje van voorzitter Peter Scholcz aan
Zaltbommel. De kennismaking leidde uiteindelijk tot
een nauwe participatie wederzijds bij het opzetten
van het Twaalfde Franz Liszt Festival in het najaar van
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2003. Behalve concerten in Den Haag en Amsterdam
leidde dit in Zaltbommel tot een projectweek ‘Franz
Liszt in Zaltbommel’ met een tentoonstelling in het
Maarten van Rossum-museum en een reeks concerten.
Op zondag 5 oktober 2003 werd in de Grote of Sint
Maartenskerk van Zaltbommel een concert gegeven
door het Liszt Ferenc Chorus o.l.v. Peter Scholcz met
medewerking van Christo Lelie als organist. Tijdens
dat concert werd een duplica van de bronzen Lisztplaquette die sinds 1991 aan de gevel van de Mozes
& Aäronkerk te Amsterdam prijkt, officieel aan het
bestuur van de Muziekkring overhandigd. De wens
werd toen uitgesproken dat de plaquette (of het
medaillon), ontworpen door de Hongaarse kunstenares
Szathmáry Gyöngyi, een plaats zou krijgen tegen de
muur van de Bommelse Gasthuistoren. Immers, daar
heeft Liszt, op die gedenkwaardige zaterdag 19
november van het jaar 1842, de stadsbeiaardier
Carolus Leenhoff ontmoet. Het heeft toch nog zeven
jaar moeten duren eer alle obstakels waren opgeruimd en de fraai vormgegeven bronzen kop van
Liszt tegen de muur van de Gasthuistoren bevestigd
kon worden. Zo heeft Monumentenzorg een duchtige
vinger in de pap gehad bij de uiteindelijke plaatsbepaling van het medaillon. Het medaillon is dan ook
niet tegen de bakstenen muur van de Gasthuistoren
geplaatst, maar tegen een blinde gevel van de aangebouwde (middeleeuwse) Gasthuiskapel.
Op zaterdag 19 juni 2010 is de plaquette, na enkele
toespraken, o.a. door voorzitter dr. Jan Scheurwater
van de Muziekkring Bommelerwaard, onthuld door
burgemeester Albert van den Bosch. Behalve het
bestuur van de Stichting Muziekkring Bommelerwaard waren er ook vertegenwoordigers van de
Stichting Gasthuiskapel, de Stichting de Engelenbak

en enkele bestuursleden van de Franz Liszt Kring,
waaronder Johan Verrest en Christo Lelie.Aansluitend
volgde nog een bespeling op het prachtige carillon
van de Gasthuistoren door beiaardier Wout van der
Linden. Het was dit carillon dat Liszt, al varende op
de Waal, hoorde en hem aanspoorde om zich terstond
aan wal te laten zetten. In het carillon hangen nog 16
oorspronkelijke Hemony-klokken, gegoten in 1654.3
Al lopende vanaf de Waterpoort was het voor Liszt
nog geen tweehonderd meter om de Gasthuistoren
te bereiken.
Als men, staande voor de hoofdingang van de
Gasthuiskapel, het hoofd naar rechts draait, ziet men,
op veilige hoogte, de bronzen Liszt-plaquette hangen
met als onderschrift:‘Bezoek Franz Liszt - 19 november
1842’.Vanaf de onderkant bezien oogt het medaillon
zeer fraai, de beeltenis van Liszt is gevat in een granieten raamwerk, naar een idee van Emil Kaiser,
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2008 eveneens opgenomen op dit orgel en ik heb
deze CD indertijd al met louter lovende superlatieven
besproken.4 Ook nu weer was zijn spel doorzichtig en
smaakvol, maar ook virtuoos, met een groot inlevingsvermogen in stijl en karakter. Het grote orgel klinkt
onder zijn handen magistraal en majestueus; er is
geen twijfel mogelijk, dit is een ware Liszt-vertolker!
Gehoord werden o.a.: Variationen über Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen, S673, Präludium und Fuge
über den Namen B.A.C.H., S260 en de Fantasie und
Fuge über den Choral Ad nos, ad salutarem undam,
S259.

bestuurslid van de Stichting Gasthuiskapel. De
omlijsting werd vervaardigd door de Zaltbommelse
steenhouwerij J.G. Gloudemans. Het is de bedoeling
dat er nog een ANWB bord met een verklarende
tekst onder komt te hangen.
De onthulling van de plaquette werd omlijst door
een driedaags Liszt-festival, met tal van uiteenlopende
muzikale activiteiten. Op vrijdagavond 18 juni verzorgde de secretaris van de Liszt Kring,Albert Brussee,
een lezing met als titel ‘Mazeppa in de romantische
kunst, met speciale nadruk op de Mazeppa-muziek
van Liszt’.Albert Brussee toonde overtuigend aan dat
de historische figuur Mazeppa - met name zijn drie
dagen durende helletocht op het wilde paard - in de
19de eeuw heel wat meer tot de verbeelding sprak
dan wij heden ten dage nog kunnen vermoeden. Met
name in Frankrijk ontstonden tal van schilderijen,
gedichten en drama’s, terwijl aan het einde van de eeuw
er zelfs ‘stomme’ films en fantasievolle Mazeppashows ontstonden. Dat er - naast een door Brussee
gereconstrueerde Mazeppa-galop uit 1832 en het
Symfonisch Gedicht uit 1854 – maar liefst vier versies
bestaan van de Mazeppa-etude voor piano (de vierde
versie is de bekende Etude d’exécution transcendate uit
1851), was voor velen onder zijn toehoorders een
openbaring.
Op zaterdagavond 19 juni gaf Arno van Wijk (1972)
een orgelconcert op het Grote orgel van de SintMaartenskerk, dat geheel in het teken van de grote
orgelwerken van Liszt stond. Het was een indrukwekkend concert.Van het begin tot het einde hield
Arno zijn toehoorders in een ijzeren greep, waaruit
geen ontsnapping meer mogelijk was. Zijn eerder
uitgebrachte CD met orgelwerken van Liszt werd in
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dokter dr. A. van Anrooy, op die gedenkwaardige
zaterdag 19 november 1842? Waardoor kon ‘het
bezoek van Liszt’ bijna 160 jaar later een ‘aanwinst
voor cultuurstad Zaltbommmel’ worden? Wij laten
hieronder nog eens beknopt het verhaal volgen en
zullen vervolgens de historisch (juiste) feiten door de
bril van een toeschouwer uit de 19e eeuw bekijken.

Op zondag 20 juni waren er twee kamermuziekconcerten in de Gasthuiskapel. In de ochtend was er
een liederenrecital door Heleen Koele – sopraan en
Bernard Touwen – piano. Dit concert stond geheel in
het teken van de liederen van Liszt, op teksten van
Heine en Goethe. Een citaat uit de recensie van Jan
van Nerijnen in het Brabants Dagblad van maandag
21 juni: “Heleen Koele heeft een mooie, warme,
dragende stem en weet haar performance te voorzien
van een gepaste dosis dramatiek.”5 ’s-Middags traden
nog aan de zeer talentvolle jonge Poolse violist Piotr
Jasiurkowski, begeleid door zijn landgenoot de pianist
Antoni Brozek. Jan van Nerijnen schreef over hun
spel: “Piotr heeft een waarlijk fluwelen toon, is heel
muzikaal en beschikt over een verbluffende techniek.
De voortreffelijke pianist Antoni Brozek verraste met
een sublieme uitvoering van de bekende Mephisto
Walzer en samen sloten zij het concert af met de
Carmen-fantasie in de bewerking van Pablo de
Sarasate. Een muzikaal vuurwerk van topklasse. Al
met al een waardige invulling van dit Liszt-festival,
een aanwinst voor cultuurstad Zaltbommel”.5
Een aanwinst voor Zaltbommel, zo schreef Jan van
Nerijnen in zijn recensie. Maar wat gebeurde er nu
precies volgens de overlevering van de oude stads-

Het verhaal
Franz Liszt hoort vanaf de rivier de Waal de klanken
van het carillon van de Gasthuistoren. Het zal die
zaterdag, zoals al honderden jaren het geval is, marktdag zijn geweest en stadsbeiaardier Carolus Leenhoff
zal dan ook het carillon bespeeld hebben. Het moet
rond het middaguur geweest zijn. Liszt laat zich door
de bemanning van het stoombootje aan wal zetten en
wandelt naar de Gasthuistoren. Een wandeling van een
kleine tweehonderd meter. Daar aangekomen klimt
hij naar boven en maakt er kennis met stadbeiaardier
en organist Leenhoff. Liszt vermeldt echter nog niet
wie hij in werkelijkheid is. Leenhoff nodigt zijn gast
uit om thuis bij hem de lunch te gebruiken. In het
huis van de familie Leenhoff ontmoet Liszt diens
dochter Suzanne, dan dertien jaar oud en al een
begaafde pianiste. Zij speelt hem enkele stukken
voor. Liszt maakt complimenten over haar pianospel
en zet zich vervolgens zelf achter de piano. De familie
is verbijsterd bij het aanhoren van zijn spel; zij hebben
snel in de gaten hier met een beroemdheid te maken
te hebben.“Wie bent U”, vraagt vader Leenhoff aan
de vreemdeling. “Ik ben Franz Liszt”, antwoordde
deze, “en breng mij nu naar de boot terug, want ik
moet verder!”
Volgens de overlevering schijnt Liszt Suzanne
Leenhoff aangespoord te hebben om in Parijs haar
muziekstudie te vervolgen. Dit heeft zij dan ook
gedaan! Hoogstwaarschijnlijk is Suzanne in 1847 met
haar moeder en grootmoeder naar Parijs vertrokken
om daar aan het conservatorium verder te studeren.
In 1849 of 1850 maakte zij kennis met de later zo
beroemde kunstschilder Edouard Manet.Aanvankelijk
zijn pianolerares, wordt ze op den duur zijn minnares.
Op 28 oktober 1863 treden ze in het huwelijk op het
stadhuis van Zaltbommel. Inmiddels heeft zij dan al
een zoon, Léon Koëlla (geboren op 29 januari 1852).
Manet heeft hem, hoewel anders werd gesuggereerd,
nooit erkend als zijn zoon. Hij is als Léon Leenhoff
door het leven gegaan en wordt ook wel aangemerkt
als ‘de jongere broer van Suzanne’! Wel is hij enkele
malen te zien, vereeuwigd op een schilderij van Manet.
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stadsdokter dan in 1842 de naam van Liszt al hebben
gekend? In dat jaar bezocht de componist Nederland immers voor het eerst. Hij zou alleen van diens
concerten geweten kunnen hebben als Van Anrooy
geabonneerd was op de in die tijd lokaal verschijnende
kranten van Amsterdam of Den Haag, en dat is niet
waarschijnlijk. Hetzelfde kan gezegd worden over
Carolus Leenhoff.Van hem zou ik me nog kunnen
voorstellen dat hij later over de verrichtingen van
Liszt heeft gelezen in het Nederlandsch Muzikaal
Tijdschrift. Overigens kende Leenhoff volgens de
overlevering wel muziek van Liszt; in het boek
komen we de passage tegen dat zijn muziek op de
piano lag bij de familie Leenhoff.9 Maar welk belang
zouden Leenhoff en/of dr. van Anrooy gehad kunnen
hebben om het verhaal van Liszts bezoek te verzinnen
en het op de ons bekende wijze aan Suzanne te
koppelen? Wat we zeker weten is dat zij goed piano
speelde en dat zij in 1847 met haar moeder naar
Parijs is vertrokken. Ook haar huwelijk met Manet
op 28 oktober 1863 op het Zaltbommelse Stadhuis
is een vaststaand feit.

Aantoonbare (‘fysieke’) bewijzen
Dit is het verhaal in een notendop. Dan nu enkele
‘fysieke’ bewijzen dat Liszt inderdaad aan Zaltbommel
voorbij is gevaren, stroomafwaarts in westelijke
richting. In het najaar van 1842 maakte Liszt een
grote concertreis door Duitsland met ondermeer
concerten in Keulen en Weimar. In Keulen gaf hij
een benefietconcert ten bate van de voltooiing van
de Dom. In Weimar zou hij nog op 23 oktober aan
het hof spelen o.a. voor troonopvolger Prins Carl
Alexander en zijn echtgenote, de Nederlandse prinses
Sofie (dochter van koning Willem II). Hij speelde
daarna ook nog in Gotha, Coburg en Frankfurt.
Maar op 16 november schrijft Liszt aan zijn minnares
Marie d’Agoult, dat hij in Mainz de boot naar
Rotterdam heeft genomen. Ze moet haar brieven
voortaan naar Hotel Maréchal de Turenne in Den
Haag sturen.6 In de nacht van 18 op 19 november
overnacht hij met zijn gevolg, onder wie de zanger
Rubini, in een Nijmeegs hotel genaamd ‘In den
Rotterdamschen Wagen’. Dat Liszt inderdaad vanuit
Mainz via Keulen en Nijmegen naar Rotterdam is
gevaren blijkt uit de ‘Nijmeegsche Vreemdenlijst’ nr.
48/1842. Hierop komen voor: “J. Listz (= Franz
Liszt) – kunstenaar van Weenen en Rubini en gevolg
id.” Uit dit register blijkt dat zij hebben overnacht in
voornoemd hotel.
Er is nog een ander bewijs dat Liszt zijn boottocht
naar Rotterdam vervolgd heeft. De beroemde pianist
heeft namelijk op 19 november 1842 een brief
geschreven aan François-Jospeh Fétis, directeur van
het Conservatorium van Brussel. Deze brief is door
Liszt geschreven op de stoomboot van Keulen (via
Nijmegen) naar Rotterdam, getuige het onderschrift:
“Bateau à vapeur de Cologne à Rotterdam… 19
novembre 1842.”7 Deze brief werd nog niet zo lang
geleden (in januari 2003) ontdekt door Peter Scholcz
bij navorsingen in verband met het Twaalfde Franz
Liszt Festival, dat op onderdelen in Zaltbommel werd
georganiseerd (zie boven). Het is overigens zeer wel
denkbaar, dat de boot van Franz Liszt gewoon (kort)
afmeerde in Zaltbommel, bij een vaste aanlegplaats,
die opgenomen was in het vaarschema.8

Madame Manet (Suzanne Leenhoff) au piano (1868)

Suzanne Leenhoff is in 1853 nog even naar
Zaltbommel teruggekeerd. Zij gaf op vrijdag 15
april een concert in het Zaltbommelse Nutsgebouw
met medewerking van Liederentafel Minerva en
Zanggezelschap Euterpe. Over dit concert is destijds geschreven in de Nieuwe Tielsche Courant.
Hierin lezen we: “Gepasseerde Donderdagavond, verschafte ons Mejufvr. S. Leenhoff, dochter van onzen verdienstelijken stadsmuziekmeester, pianiste en eerste Elève
van het Conservatoire te Parijs, eenen genotvollen avond
door het geven van een Instrumentaal en Vocaal Concert

Indirecte bewijzen
Er zijn nog wel meer redenen te bedenken, waarom
de in de 19de eeuw levende ‘Stadsgeneesheer’ dr.
A.J.W. van Anrooy het verhaal niet uit zijn duim kan
hebben gezogen. Indien Liszt zich niet in levende
lijve in Zaltbommel zou hebben vertoond, zou de
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in de Zaal van het Nut.Voor het eerst trad zij thans, na
een afwezigheid van bijna 7 jaren te Parijs doorgebragt te
hebben, alhier de muzikale wereld als pianist in, waar zij
een groot gedeelte van haar jeugd doorleefd heeft. Er was
een vrij talrijk en uitgelezen publiek aanwezig. Bij eenen
schoonen aanslag, groote bewonderenswaardige vingervaardigheid, gelijkmatige ontwikkeling der beide handen en onafhankelijkheid der vingers, voorname hoedanigheden van een
uitstekend pianospel, hebben haar reeds tot eene degelijke
pianiste gevormd en het is zeker, dat zij nog grootere vorderingen zal maken en met andere talenten gerustelijk kan
wedijveren… Algemeene en herhaalde daverende toejuichingen vielen haar dan ook in vollen mate ten deel…”10
Opvallend in deze recensie is dat Suzanne hier voor
het eerst een ‘eerste Elève (leerling) van het
Conservatoire te Parijs’ wordt genoemd. Of Liszt er
de hand in heeft gehad dat Suzanne aangenomen
werd op het Conservatoire van Parijs weten we niet,
ook niet van wie zij toen les heeft gehad. In Parijs
zijn, voorzover wij nu weten, nooit naspeuringen in
de archieven verricht naar het leven van Suzanne en
de overige leden van de familie Leenhoff.
En dan is er nog de volgende passage uit het boekje
Impromptu, waar ik aanvankelijk steeds overheen
gelezen heb. Deze gaat als volgt: “Hij (Franz Liszt,
PvK) vertelt van een nog jonge componist, de operadirigent Wagner, waar zij (de Leenhoffs, PvK) nog
nooit van gehoord hebben en van diens opera Rienzi,
welke voor kort in Dresden voor het eerst is opgevoerd en een geweldig succes heeft gehad.”11 De
première van deze opera vond inderdaad plaats op
20 oktober 1842 in Dresden, dus ongeveer één
maand voor de 19de november, toen Liszt in Zaltbommel aanmeerde. Zouden Leenhoff, die volgens
het verhaal nog nooit van Wagner had gehoord, of van
Anrooy, dit in chronologisch opzicht nauwsluitende
feit ingevoegd hebben om het verhaal wat geloofwaardiger te krijgen? Ik kan het me niet voorstellen!
Indirect geeft van Anrooy hier te kennen, dat aankomst
en verschijnen van Liszt in Zaltbommel, korte tijd
later, inderdaad rond de 19de november in het jaar
1842 moet hebben plaatsgevonden!
Aan de hand van deze ‘indirecte’ bewijzen heb ik
getracht aan te tonen, dat het verhaal rondom Liszt en
Zaltbommel met een grote mate van waarschijnlijkheid op een waar gebeurde episode berust. De
Franz Liszt Kring onderschrijft dit al langer en heeft
dan ook van harte meegewerkt aan het verkrijgen en
plaatsen van de bronzen plaquette ter herinnering
aan de gebeurtenis op 19 november 1842.12

Nog enkele opmerkingen en ‘afterthought’s’
1. In het boekje Impromptu wordt enkele malen
gewag gemaakt van ‘dinsdag-marktdag’. Daarmede
wordt de suggestie gewekt, dat Liszt op een dinsdag
in Zaltbommel gearriveerd is.Aangezien wij nu met
zekerheid denken te weten dat zijn boot op zaterdag
19 november 1842 voorbij Zaltbommel voer, is dit
dus een foutieve aanname van Van Anrooy, of van
één van zijn bronnen. In het verleden werd daarom
vaak door diverse auteurs dinsdag 22 november als
doorgangsdatum genoemd.
2. Een supplementair bewijs aangaande de datum
van Liszts bezoek aan Zaltbommel geven de drie
poststempels op de brief welke Liszt op de boot
schreef:
- ‘Rotterdam 20/11’
- ‘Pays-Bas par Anvers 1842 – 21 nov.’
- ‘Bruxelles 21 nov’.
Hieruit kunnen we opmaken dat de brief vermoedelijk op zaterdagavond 19 november in Rotterdam
gepost werd (zie onder 3.), op zondag 20 november
in Rotterdam werd gestempeld en vervolgens werd
doorgestuurd naar Antwerpen, waar hij op 21
november werd verwerkt en doorgezonden naar
Brussel; daar is de brief nog dezelfde dag aangekomen.
3. We weten dat Liszt, eenmaal aangekomen in
Rotterdam, nog dezelfde avond naar den Haag vertrokken is, om daar zijn intrek te nemen in Hotel du
Maréchal de Turenne. Dit hotel noemde hij reeds
op 16 november 1842 in zijn brief aan Marie
d’Agoult. Hieruit volgt, dat hij de brief op zaterdagavond 19 november in Rotterdam moet hebben
gepost. Als hij die in Den Haag op de bus had
gedaan, had deze (ook) de poststempel van Den
Haag gedragen.
4. De familie van Anrooy behoorde in de 19de eeuw,
samen met de familie Philips, tot de respectabele,
notabele families van Zaltbommel en omstreken.
De Stadsgeneesheer A.J.W. van Anrooy huwde op
26 mei 1848 met Henriëtte Sophie Philips, dochter
van Lion Philips en Sophia Presburg. Later, in 1886,
huwde een kleindochter van Lion Philips, Isabella,
weer met dr. Henri van Anrooy. En om het verhaal
compleet te maken, de schrijver van het boekje
Impromptu, dr. A. van Anrooy, de kleinzoon van de
Stadsgeneesheer, kreeg in 1924 aanvankelijk een
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baan als huisarts en later als bedrijfsarts, tot zijn
dood in 1946 bij de NV Philips Gloeilampfabrieken
te Eindhoven. Componist Peter van Anrooy, eveneens geboren in Zaltbommel, was een achterneef
van hem. Van de families van Anrooy, Philips en
Leenhoff is nimmer gebleken dat zij beticht konden
worden van het verspreiden van hele of halve waarheden. Terzijde merk ik nog op dat de beroemde
Karl Marx (schrijver van Das Kapital) een volle neef
was van Henriëtte Sophie Philips, echtgenote van
dr. A.J.W. van Anrooy. De moeder van Henriëtte,
Sophia Presburg, was zijn tante. Marx bracht menigmaal een bezoek aan zijn Zaltbommelse familieleden.

Bronvermeldingen en literatuuropgave
1a. Ton van der Valk, ‘Liszt in Nederland’, gepubliceerd in het
Concoursboek Franz Liszt Pianoconcours 1986.
1b. Christo Lelie en Peter Scholcz,‘Liszts Hollandse Tournee in
1842’, een uitvoerig artikel in het Programmaboek van het
Achtste Franz Liszt Festival,‘Liszt in Amsterdam’ (1991), p.16 e.v.
2. Dr.A. van Anrooy, Impromptu (eerste druk bij Boucher, Den
Haag, 1939; zevende druk, Europeesche Bibliotheek, 1982,
ISBN 90288162 (mogelijk thans alleen antiquarisch verkrijgbaar).
3. Ru Stolk in Weekblad De Toren (4 maart 2010): ‘Bommels
Carillon is topinstrument’.
4. In het Liszt Bulletin van oktober 2009 (Uitgave: Franz Liszt
Kring)
5. Brabants Dagblad (editie Bommelerwaard) d.d. 21 juni 2010.
Recensie door Jan van Nerijnen.
6. Mathieu Heinrichs, Liszt in Utrecht - 1842, p. 70 e.v.; St.
Uitgeverij Gusto/St Liszt Concours,Utrecht, 2009.
7. Archief Peter Scholcz.
8. J.H. de Groot, Zaltbommel. Stad en Waard door de eeuwen heen,
blz. 340; Zaltbommel, 1979.
9. Impromptu, zie noot 2, blz. 35 e.v.
10. Jan Buylinckx, ‘Een concert van Suzanne Leenhoff in
Zaltbommel’, in Tussen de Voorn en de Loevestein, Jaargang 34,
nr. 103 (december 1998).
11. Impromptu, noot 2, blz 34 e.v.
12. Voor verdere literatuur verwijs ik naar het uitvoerige artikel
‘Franz Liszt in Zaltbommel?!’, geschreven door de toenmalige
secretaris van de Muziekkring Bommelerwaard, A. Gieles,
en gepubliceerd in het Programmaboek van het Twaalfde Franz
Liszt Festival (Amsterdam - Den Haag - Zaltbommel), een uitgave
van de Franz Liszt Kring, 2003.
Thijs de Torenwachter - pseudoniem voor Hans Keser
(1941 - 2007) schreef vele beschouwingen over Liszt in
Zaltbommel en over Suzanne Leenhoff en Edouard Manet
in het weekblad De Toren o.a. op 17-05-1979, 23-05-1979,
18-06-1981, 04-11-1982, 11-11-1982, 15-05-1985, 19-081999 en 02-10-2003. In zijn allerlaatste beschouwing noemt
hij evenwel zondag 20 november als meest waarschijnlijke
doorgangsdatum. Het is echter niet waarschijnlijk dat er in
de eerste helft van de 19de eeuw op zondag gevaren werd (!).

5. In zijn Nawoord (of Naschrift) schrijft auteur dr.
A. van Anrooy:“Zo is het verhaal, dat mijn grootvader
aan mijn vader vertelde en ik heb neergeschreven
zoals het door mijn vader aan mij verteld werd.” Een
soortgelijk citaat uit zijn voorwoord vermeldde ik reeds
aan het begin van dit artikel. Het is niet onbelangrijk
wat dr.A. van Anrooy hier zegt. Hij zegt feitelijk dat
‘het verhaal’ via mondelinge overlevering twee
generaties naar de toekomst is doorgeschoven. De
auteur heeft het verhaal dus niet rechtstreeks van
zijn grootvader gehoord, zoals hier en daar wordt
gesuggereerd. Dat kon ook niet, want toen dr.A. van
Anrooy werd geboren op 17-7-1895 was zijn grootvader, dr.A.J.W. van Anrooy, al overleden (op 06-081893). Hier blijkt dus duidelijk dat de auteur het
verhaal uit de tweede hand vernomen heeft. Hij
moest er dus vanuit gaan dat zowel zijn vader als
zijn grootvader de ‘waarheid’ spraken. En eigenlijk is
er in de persoon van Carolus Leenhoff nog een derde
getuige die ook nog eens als de oorspronkelijke bron
kan worden beschouwd. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de exacte datum van Liszt’s verschijnen
in Zaltbommel niet meer kon worden gegeven. Dat
het verhaal zelf hardnekkig zo’n honderd jaar bleef
voortbestaan zegt veel over de ‘betrouwbaarheid’
van de getuigen, alsmede over de hoge mate van
‘waarschijnlijkheid’ waarmee we dit verhaal over
‘Liszt in Zaltbommel’ zouden willen afsluiten!
Peter van Korlaar
(Pianist en docent Schoolmuziek)
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Peter Scholcz gekozen in het
bestuur van de International
Liszt Association

Molenaar, Frans Douwe Slot, Maurice van Schoonhoven, Kasper Schonewille, Dimitar Dimitrov en
Olga Koszlova, leden van de Kring bekend vanwege
haar prachtige recital vorig seizoen, ten huize van
Christo Lelie.

Tijdens de laatste vergadering van de International
Liszt Association (ILA) in Weimar is onze voorzitter,
Peter Scholcz, met ruime meerderheid van stemmen
gekozen als lid van het bestuur. Quinten Peelen, de
directeur van het Internationale Franz Liszt
Pianoconcours, heeft zich als zodanig teruggetrokken.

De selectieronden vinden plaats in Vreedenburg
Leeuwenbergh in Utrecht en zijn openbaar toegankelijk. De toegang bedraagt € 5,- per dagdeel; kaarten
zijn bestelbaar via www.vredenburg.nl of per telefoon:
(030) 23 14 544.

Het dagelijks bestuur (de ‘Presidency’) bestaat uit
prof. dr. Altenburg (voorzitter, bekend musicoloog,
woonachtig in Liszts voormalige woning de
Altenburg(!) te Weimar), Tamás Klenjánszky (vicevoorzitter, Hongaars diplomaat en festival-organisator)
en Orsolya Erdödy (algemeen secretaris, werkzaam
aan het ministerie van Cultuur van Hongarije). In
het bestuur hebben, naast Peter Scholcz, zitting:
Kim Sargeant, algemeen directeur van het European
Union Youth Orchestra, Nicolas Dufetel (Frans
musicoloog), Muza Rubackyte (pianiste uit
Litouwen), Kenji Watanabe (Japanse pianist, thans
levend in Londen), Cecil Lytle (Professor Emeritus
of Music aan de University of Carlifornia, San
Diego), dr. Kuei Pin Yeo (pianist en pedagoog uit
Indonesië) en Bruno Moysan (Frans musicoloog en
schrijver van verschillende boeken over Liszt).
Het bestuur komt twee maal per jaar bijeen op
wisselende locaties.

Franz Liszt - Three Sketches from
Sketchbook N6
Tijdens onderzoek in het Goethe- und Schiller-Archiv
te Weimar stuitte Albert Brussee op een drietal
onvoltooide en tot nu toe ongepubliceerde schetsen
van de jonge Liszt. Hij vond ze in het handschrift
dat bekend staat als Schetsboek N6 (‘Notenbuch
6’). Het gaat om een Largo (gedateerd 17 juni
1829), een schets met de titel Essai sur l’indifférence
(vermoedelijk van 1831, naar de titel van één van de
boeken van Abbé de Lamennais) en Mazeppa (1832?;
het werk heeft niets te maken met de latere gelijknamige etude).
Het bleek Brussee mogelijk om zonder al teveel zijn
fantasie te gebruiken deze schetsen tot complete
composities te reconstrueren. Hij concludeerde dat
deze drie korte composities zowel uit muziekhisto-

Voorronden Negende Liszt
Concours van start
De voorrondes van het Negende Internationale
Liszt Concours zullen, net als bij de vorige editie,
wereldwijd in meerdere steden gehouden worden.
Deze Internationale Selectieronden vinden plaats in
Shanghai (11 en 12 september), Moskou (14 september), Utrecht (16, 17, 19 en 20 september) en in
New York (22 en 23 september). Er hebben zich 92
kandidaten uit 29 landen gemeld, een recordaantal!
De jury van de Internationale Selectieronden
bestaat uit Choong-Mo Kang (Zuid-Korea), Rian
de Waal (Nederland), Igor Roma (Italië), Jacques
Rouvier (Frankrijk) en Quinten Peelen (niet-stemmende voorzitter). Onder de kandidaten bevinden
zich zeven Nederlanders of althans in Nederland
studerende kandidaten: Mengjie Han, die zich een
half jaar geleden bij Toos Onderdenwijngaard voor
leden van de Liszt Kring heeft laten horen, Marscha
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risch als uit muzikaal oogpunt interessant genoeg
zijn om ze te publiceren. Daartoe gaf hij onder zijn
eigen uitgeversnaam AB Music Productions &
Editions een 28 pagina’s tellende bundel uit. Daarin
zorgde hij voor een Urtext-transcriptie van de letterlijke notentekst, gevolgd de reconstructie van de
drie stukken.Tevens zijn de handschriften fotografisch
gereproduceerd.
In een uitvoerige, tweetalige inleiding (Nederlands
en Engels) geeft Brussee historische achtergrondinformatie over het ontstaan van de drie stukken.
Ook plaatst hij ze in hun muzikale context en geeft
hij korte analyses van de vorm en stijl. Separaat verantwoordt Brussee zijn beslissingen bij het reconstrueren van de notentekst.
Het Largo is een stuk in de sfeer van een treurmars.
Het is niet direct een meesterwerk te noemen, maar
het is wel in zijn (redelijk eenvoudige) pianistiek en
harmonie karakteristiek voor de jonge Liszt.Van dit
stuk was de notentekst compleet en hoefde de
bezorger overwegend dynamiekvoorschiften, expressieaanwijzigingen en vingerzettingen toe te voegen.
Essai sur l’indifférence is muzikaal interessanter, maar
bleef onvoltooid. Brussee maakte het stukje in stijl
af door Liszts laatste frase een octaaf hoger te herhalen
met een gewijzigde linkerhand en het stuk smorzando
te laten eindigen. Mazeppa is een woeste galop waar
de pianist flink zijn tanden in kan zetten. Liszt
noteerde het summier, vaak met weglating van unisono te spelen passages in de linkerhand. Ook ontbreekt het slot. De versie van Albert Brussee telt
drie pagina’s en is nu een compleet en interessant
pianowerk geworden.
De uitgave is fraai vormgegeven en de notendruk is
groot en goed leesbaar. Zowel voor de Liszt-onderzoeker als voor de uitvoerende pianist is deze publicatie van eminent belang.
(CL)
AB Music Productions & Editions, serienr. AB II-18,
prijs € 14,95; te verkrijgen via website www.abmusic.nl
of in de muziekhandel.

Eindredactie: Albert Brussee (AB)
Met bijdragen van Peter van Korlaar en Christo Lelie (CL)
Lay-out: Joop Berkhout
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