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Beethoven, die zich najaar 1792 in Wenen had geves-
tigd nadat hij eerder dat jaar in Bonn had kennisge-
maakt met Haydn op diens terugreis uit Londen, was in 
alle opzichten een „vernieuwer‟ en daar gaf hij in 1794 
duidelijk blijk van toen hij drie pianotrio‟s lanceerde als 
zijn officiële „opus 1‟. Veertien jaar later buitte hij de 
mogelijkheden van deze combinatie op een voor die tijd 
ongekende wijze verder uit met de  twee trio‟s op. 70: 
het 1e, het ernstige  “Geistertrio”,  wordt het meest ge-
speeld, het 2e is lichter van toets, mild en fijnzinnig. 

Beide trio‟s zijn opgedragen aan Maria von 
Erdödy, gravin uit een Hongaars geslacht. 
Zij was gehuwd geweest met een Esterhá-
zy-verwant en had zich na haar scheiding 
in Wenen gevestigd waar zij het  goed kon 
vinden met Beethoven. Zij was een goede 
pianiste en in 1808  heeft  Beethoven een 
tijdje bij haar op kamers gewoond. Het Trio 
op. 70 nr. 2   dat naar men zegt het karak-
ter weerspiegelt van de gravin (vrolijk en 

vriendelijk), werd voor het eerst gespeeld bij haar thuis, 
op 31 dec. 1808. Na een ietwat tastende langzame in-
leiding komt het zwierige  Allegro ma non troppo op 
gang.  In plaats van een langzaam deel en een Scher-
zo, zijn er twee Allegretto‟s: in het eerste wordt op een 
thema uit de Hongaarse volksmuziek afwisselend in C 
en in c gevarieerd; het tweede, in As, ontlokte aan een 
tijgenoot (Reichard)  de uitspraak: ‟ein so himmlischer 
kantabeler  Satz hab ich von ihm (Beethoven) noch nie 
gehört‟.  De Finale bruist van energie. 
 

Willem Jeths studeerde compositie aan het 
Utrechts Conservatorium bij Hans Kox en 
Tristan Keuris en muziekwetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam. In 2014 werd 
hij de eerste „Componist des Vaderlands‟. 

Chiasmos verwijst naar het chiasme, de 
kruisstelling,  een stijlfiguur die zijn oor-
sprong vindt in de beeldhouwkunst van 
Polykleitos (ca 430 v. Chr). In de taal 
vinden we dit terug bij twee zinsdelen 
die in woordvolgorde elkaars spiegel-
beeld zijn bv: „dames en heren, jongens 
en meisjes‟. Dit idee inspireerde Jeths 
tot het schrijven van een contrastrijke en 
ritmische compositie waarin motieven 

die in één instrument ontstaan spiegelbeeldig in andere 
instrumenten worden herhaald.  
 

 PROGRAMMA 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
 Trio voor piano,viool en cello 
        in Es gr. t. op. 70 nr. 2 (1808) 
   Poco sostenuto, Allegro ma non troppo 
   Allegretto 
   Allegretto ma non troppo 
   Finale. Allegro 
 
Willem Jeths (1959) 
 „Chiasmos‟ voor pianotrio (2000) 
 (Opgedragen aan het Osiris Trio) 
 

       PAUZE  
Arnold Schönberg (1874– 1951) 
 Verklärte Nacht op. 4 
         (1899 voor strijksextet) 
  geautoriseerde bewerking voor   
  pianotrio (1932) door Eduard  
  Steuermann (1892– 1964)  
   

Het Osiris Trio, opgericht in 1988, ontving 
meerdere onderscheidingen. Naast de talrijke 
concerten die het trio in Nederland geeft, trad 
het ook op in vele andere Europese  landen, 
de USA (Carnegie Hall), Canada en Zuid-
Afrika. Het trio heeft inmiddels talrijke cd‟s op 
zijn naam staan, die alle lovend zijn ontvan-
gen. De repertoirelijst is veelzijdig en omvat 
het pianotrio-oeuvre van Haydn tot en met 
werken van eigentijdse componisten in op-
dracht van het Osiris Trio. Behalve Willem 
Jeths hebben o.a. de  componisten  Klaas de 
Vries, Ron Ford, Robin de Raaff, Theo Ver-
bey, Maarten van Norden, Jan van Vlijmen en 
Robert Nasveld in opdracht van het Osiris 
Trio bijgedragen aan de uitbreiding van het 
repertoire voor pianotrio. De leden van het 
Osiris Trio zijn hoofdvakdocent aan de con-
servatoria van Amsterdam en Den Haag.  
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Onze concerten worden mede mogelijk 

gemaakt door een bijdrage van de  

Gemeente Deventer in het kader   

van een ‘Kleintje Cultuur’ 



“Ich trag ein Kind, und nicht von Dir, 
Ich geh in Sünde neben Dir. 
Ich hab mich schwer an mir vergangen 
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück 
und hatte doch ein schwer Verlangen 
nach Lebensinhalt, nach Mutterglück 
und Pflicht; da hab ich mich erfrecht; 
da liess ich schauderend mein Geschlecht 
von einem fremden Mann umfangen, 
und hab mich noch dafür gesegnet. 
Nun hat das Leben sich gerächt: 
und bin ich Dir, o Dir begegnet“. 
 
Sie geht mit ungelenkem Schritt. 
Sie schaut empor, der Mond läuft mit. 
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht. 
Die Stimme eines Mannes spricht: 
 
„Das Kind, das du empfangen hast, 
Sei Deiner Seele keine Last, 
O sieh, wie klar das Weltall schimmert! 
Es ist ein Glanz um Alles her, 
Du treibst mit mir auf kaltem Meer; 
doch eine eigne Wärme flimmert 
von Dir in mich, von mir in Dich. 
Die  wird das fremde Kind verklären, 
Du wirst es mir, von mir gebären; 
Du hast den Glanz in mich gebracht, 
Du hast mich selbst zum Kind gemacht“. 
 
Er fasst sie um die starken Hüften. 
Ihr Atem küsst sich in den Lüften. 
Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht. 
 

De compositie is, evenals het gedicht, opgebouwd uit 
vijf episoden van ongelijke lengte. 
1 dalende lijn in d, wandelen in 
een sfeer van bezwaard gemoed. 
2 de vrouw gaat haar tragedie 
onthullen dat zijn hoogtepunt vindt 
in veel dramatische chromatische 
passages.   
3 verder wandelen met ongemakkelij-
ke, stijve tred.  
4 antwoord van de man, dat 
begint met een overtuigen-  
de melodie van de cello.  We 
horen het „Weltall schimmern‟, alles wordt harmonieus. 
5 verder wandelen: het openingsthema keert terug, nu  
               in D. 
De dynamiek van het werk wordt bepaald door een con-
stante stroom van vooruitgaande en dan weer terughou-
dende motieven  in een voortdurende spanning  tussen 

diatoniek (de “gewone” toonladder) en chromatiek 
(opeenvolging van halve-toonsafstanden). Bij deze com-
positie  is Schönberg schatplichtig aan zowel Brahms als  
Wagner, die hij beiden zeer bewonderde;  aan  Brahms  
wat betreft de kunst van het variëren,  aan Wagner  wat 
betreft de hantering van leidmotieven en harmonische 
opbouw. Het werk werd  door de jury van de Weense  
componistenvereniging  afgewezen, vooral vanwege een  
onbeschaamde nieuwigheid: “de omkering van een do-
minant-none akkoord op As met een dissonerende Bes 
in de bas, in maat 42‟‟ (sic). Desondanks werd door de 
violist Arnold Rosé, concertmeester  van het Hofoperaor-
kest een uitvoering doorgedrukt en deze vond plaats op 
18 Maart 1902 , in de kleine zaal van de Musikverein.  Er 
ontstond een licht schandaal en de kritieken waren voor-
namelijk negatief.  In 1917 maakte Schönberg  een be-
werking voor strijkorkest met toevoeging van contrabas-
sen. Deze versie herzag hij in 1943.   
 
Zijn leerling en vriend, de pianist  
Eduard Steuermann  maakte in 1932 
een, door Schönberg erkende, versie 
voor pianotrio, die pas in 1979 werd  
uitgegeven. Het pianotrio blijkt ook een 
ideaal medium voor deze muziek, waar-
bij de structuren, met de intieme dialoog 
van de strijkers enerzijds en orkestrale 
achtergrond van de piano anderzijds, 
goed tot hun recht komen in  deze “opera”, waarvan de 
woorden niet worden gezongen, maar het innerlijk decor 
ervan vormen.  

VOLGEND  
CONCERT 

Dinsdag 13 december  
20 u. 

 
Boris Giltburg, piano 
Schumann (Papillons, op. 2),  Brahms (Sonate 
nr. 1, op. 1), Rachmaninov (Études-Tableaux, 
op. 39) en Prokofiev (Sonate nr. 7, op. 83) 
 

19u. Inleiding Guus van Es, musicoloog 

Voor concertprogramma‟s en recensies:  
www. kamermuziek-deventer.nl 

Arnold Schönberg, geboren in Wenen uit joodse 
ouders die van Tsjechische afkomst waren, ging op 
zijn  8e jaar viool spelen (zonder les) en vrijwel tege-
lijkertijd begon hij met componeren, vioolduetten en 
trio‟s met alt, want hij had  ook een vriendje dat  alt-
viool speelde. Later leerde hij zichzelf cellospelen  
en trad hij toe tot een orkestje, “Polyhymnia”, waar-
van Alexander von Zemlinsky, enkele jaren ouder 
dan Schönberg, dirigent was. Zemlinsky zou Schön-
bergs „enige leraar‟ zijn geweest, maar van een le-
raar-leerling verhouding was nauwelijks sprake,  
eerder van een vriendschap waarbinnen voortdu-
rend werd gediscussieerd naar aanleiding van el-
kaars  compositorische probeersels. Schönberg was 
autodidact pur sang! Zijn eerste drie opusnummers 
zijn liederen. “Verklärte Nacht”, voor strijksextet, 
componeerde hij in september 1899  
in drie weken tijds in het Oostenrijk-
se Payerbach, waar hij samen met 
Zemlinsky en diens zuster Mathilde, 
met wie Schönberg in 1901 is ge-
trouwd, een tijdje verbleef. De com-
positie is gebaseerd op een gedicht 
uit  de bundel   “Weib  und Welt”  uit 1896  van Ri-
chard  Dehmel (1863-1920). Later nam Dehmel dit 
gedicht op in een andere uitgave, “Zwei Menschen”, 
die in 1903 verscheen. Voor de kamermuziek was 
deze compositie een novum: een „symfonisch ge-
dicht‟ in de geest van Liszt en Richard Strauss, ech-
ter niet voor orkest, maar voor strijksextet. De titel  
“Verklärte Nacht” is  niet van Dehmel. 
Tijdens een nachtelijke wandeling van een man en 
een vrouw bekent de vrouw zwanger te zijn van een 
andere man; het kind is zonder liefde verwekt vanuit 
de wens tot moederschap. Zij voelt zich zondig, 
maar de man aanvaardt  vol liefde voor de vrouw de 
situatie en zal het kind als het zijne beschouwen. 
Daarna wandelen zij in een opge-
klaarde gemoedsgesteldheid ver-
der.  In de beleving van het men-
senpaar is de „nacht‟ niet meer koud 
en kaal,  maar  „hoh‟ en “hell’ gewor-
den, „verklärt‟.  
 
Zwei Menschen gehn durch kahlen,  
kalten Hain 
Der Mond läuft mit , sie schaun hinein. 
Der Mond läuft über hohe Eichen, 
Kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,  
In das die schwarzen Zacken reichen. 
Die Stimme eines Weibes spricht:   

Richard Dehmel 

L. Adriaans (1944-2004) 
MUSEUM BELVEDÈRE 

Oranjewoud 

Toen Dehmel het 
werk voor de eer-
ste keer ging be-
luisteren, nam hij 
zich voor de tekst  
nauwgezet mee te 
lezen, maar  al 
gauw legde hij de-
ze terzijde en ge-
noot hij alleen van 
de muziek, die hem 
zeer boeide en 
waarop hij met 
groot enthousias-
me  jegens  Schön-
berg  reageerde.  


