
Schubert's Grootste Kamermuziek 
 

vrijdag 4 maart 20.30 uur, Amsterdam Uilenburgersjoel 

dinsdag 8 maart 20.00 uur, Heeswijk Kasteel Heeswijk 

zondag 13 maart 11.00 uur, Den Bosch Toonzaal 

maandag 14 maart 20.00 uur,  Utrecht Gasthuis Leeuwenbergh 

vrijdag 18 maart 20.00 uur, Middelburg Zeeuwse Concertzaal 

 

 

Franz Schubert (1797-1828) 

 

Adagio en Rondo Concertante, D. 487 (1816) 
• adagio • rondo: allegro vivace 

 

Arpeggione Sonate, D. 821 (1824) 
• allegro moderato • adagio • allegretto 

 

Pianokwintet in A, 'Forellenkwintet', op. posth. 119, D. 667 (1819) 
• allegro vivace • andante • scherzo: presto - trio• thema en variaties • finale: allegro giusto 

 

 

Van Swieten Society 
Heleen Hulst viool, Elisabeth Smalt altviool, Diederik van Dijk cello,  

James Oesi bas, Bart van Oort fortepiano 

 

 

 

Toelichting 

 

 

Het zelfs bij musici weinig bekende pianokwartet Adagio en Rondo Concertante, D. 487 uit 

1816 ontstond in een periode waarin de reputatie van Schubert begon te groeien. Hij had 

zojuist de succesvolle eerste uitvoering van zijn eerste opdrachtwerk gehoord (Prometheus - 

helaas verloren gegaan maar hij verdiende er maar liefst 40 Gulden mee) en de publicatie van 

drie vioolsonates door de belangrijke uitgever 

Diabelli. Nog voor zijn twintigste levensjaar (1817) 

had Schubert al de meesterwerken Erlkönig, Der 

Wanderer en de Wilhelm Meister liederen, zijn vijfde 

Symphonie, en de grote Mis in C geschreven, en 

hadden de eerste Schubertiades plaatsgevonden in het 

huis van zijn vriend Spaun. Verder had Schubert 

kennis gemaakt met de grote bariton Vogl, een 

gecultiveerd man met een enorme reputatie, die zo 

belangrijk zou worden in het verspreiden van de 

liederen. Dit leest nauwelijks als het curriculum van 

een miskend genie; niettemin zond de uitgever 

Breitkopf & Härtel in 1817 de partituur van Erlkönig 

terug zonder commentaar en zonder het uit te geven. 

Eindelijk werd het lied Erlafsee uit 1818 als bijlage 

voor een tijdschrift dat jaar gepubliceerd – dit was 

Schubert’s eerste gepubliceerde werk. 



 

Het is goed mogelijk dat het Adagio en Rondo Concertante voor een van de eerste 

Schubertiades in 1816 is gecomponeerd. Het feit dat dit toch zo aantrekkelijke werk vandaag 

de dag weinig wordt uitgevoerd kan niet worden verklaard uit gebrek aan kwaliteit. De sfeer 

van het stuk is licht maar nooit oppervlakkig en Schubert’s genie is op elke pagina hoorbaar. 

Net als bij de tamelijk onbekende pianokwartetten van Hummel, Dussek en Weber behoort 

Schubert’s pianokwartet tot de wereld van de modieuze salon waarbij de briljante pianopartij 

gesteund en begeleid, maar nooit overschaduwd wordt door drie strijkers. In feite behoort dit 

kwartet tot de pianoconcert-traditie uit het midden van de achttiende eeuw waarbij het orkest 

kon worden uitgedund tot drie strijkers. Dit kwartet komt daarmee het dichtst in de buurt van 

het pianoconcert dat Schubert nooit geschreven heeft. Deze indruk wordt versterkt door het 

feit dat Schubert de concerto-aanwijzingen ‘tutti’ en solo’ gebruikt.  

 

 

De Arpeggione is een kruising tussen een cello en een gitaar: een 

zessnarige cello dus, of een gestreken gitaar. Het instrument was in 

1824 door Staufer in Wenen uitgevonden, werd nooit echt bekend en 

verdween al vlug weer in de vergetelheid. Tegenwoordig wordt dit 

meesterwerk daarom uitgevoerd op de cello of op de kleine 

vijfsnarige cello piccolo, op de fluit of op de altviool. Franz 

Schubert trad alleen in besloten kring op en was niet geïnteresseerd 

in virtuoos vertoon. Net als Mozart begon hij al op jonge leeftijd 

zowel fortepiano te spelen als te componeren. In een brief aan zijn 

ouders schreef Schubert dat hij veel lof ontving voor het feit dat de 

toetsen “onder zijn handen tot zangstemmen” werden. De pianist 

Gahn, met wie Schubert vaak vierhandig speelde, vertelde dat “de 

soms zachtaardige, soms krachtige voordracht van Schubert, die de 

bovenstem speelde, het gave, technisch gemakkelijke spel, en zijn 

vrije interpretatie de uren van het samenspelen bijzonder en 

onvergetelijk maakten”. Volgens overlevering speelde Schubert een 

flink aantal van zijn virtuoze klavierwerken zelf ook, waaruit mag 

worden afgelezen dat hij zich, alle verhalen over het tegendeel ten 

spijt, tot een pianist van formaat ontwikkelde. Toch speelt de 

techniek bij Schubert nooit een prominente rol. Ook in de 

Arpeggione Sonate laat Schubert zien dat virtuositeit niet persé bestaat uit adrenaline en 

dadendrang: de sonate is juist in zijn intimiteit veeleisend en dat maakt het op Schubert’s 

eigen, melodische manier zeer virtuoos.  

 

 

Schubert’s kwintet voor piano, viool, altviool, cello en contrabas, beter bekend als het 

Forellenkwintet, stamt uit het jaar 1819. Het kwintet ontleend zijn bijnaam aan de variaties 

over het thema van Schubert’s lied 'Die Forelle' uit 1817. Dat deze melodie Schubert 

bezighield blijkt uit het feit dat hij haar tussen 1817 en 1821 maar liefst vijf keer opnieuw 

gebruikte. Het lied werd door Schubert midden in de nacht geschreven en het is met name de 

spontaniteit van deze lyrische uitbarsting die het tot één van de beroemdste liederen van 

Schubert hebben gemaakt. Ook het kwintet bezit deze spontaniteit. Zowel de pianopartij als 

de strijkerspartijen zijn van een sprankelende virtuositeit.  

 

 

 



Uit de Dagboeken van de Van Swieten Society 
 

Heleen: thuiskomen op historische instrumenten 

19 jaar geleden speelde ik voor het laatst (en eerst) het Forellenkwintet van Schubert. Toen 

nog op moderne instrumenten. Als ik mijn oude partij zie besef ik wat een ontwikkeling ik 

heb doorgemaakt en hoe ik me thuisgekomen voel op onze historische instrumenten. Geen 

streek en vingerzetting is nog hetzelfde. We hebben het stuk allemaal al vaker gespeeld, ieder 

in andere bezettingen, en nemen al die ervaringen mee. Het is altijd weer een uitdaging om te 

proberen blanco een stuk in te gaan en ernaar te kijken alsof je het voor het eerst speelt. Met 

Bart, Diederik en Elisabeth weet ik al een beetje welke koers het zal zijn, wij kunnen zo 

langzamerhand lezen en schrijven met elkaar. Spannend om te zien in welke richtingen bassist 

James Oesi ons mee zal voeren. 

 

Elisabeth borrelt en bruist 

Nu ons cultuurleven weer volledig losgaat komt er overal om me heen energie vrij, het borrelt 

en bruist van enthousiasme en creatieve ideeën. Schubert's tijd was een tijd van borrelen en 

bruisen: ontdekkingen zoals roestvrij staal, de eerste beginselen van elektromagnetisme, 

nieuwe ontwikkelingen bij muziekinstrumenten volgen zich snel op. Zo bedacht Staufer rond 

1823 de Arpeggione, een kruising tussen cello en gitaar. Hij vroeg enkele componisten om 

voor zijn Arpeggione te schrijven. Schubert zag het wel zitten en componeerde een prachtige 

sonate. Voor een kunstenaar is experimenteren nodig, het is de bron waaruit je je inspiratie 

haalt. Grandioos mislukken hoort erbij. De steen is in het water geworpen, de kringen 

veroorzaken reuring, steeds verder de toekomst in. De Arpeggione was maar eventjes gelukt 

en overleefde de tand des tijds niet. Schuberts meesterlijke sonate wel, en hoe! Het schijnt dat 

de altviool qua geluid het meest dichtbij de Arpeggione komt: zacht, intiem. Ik ga mijn best 

doen om Staufer en Schubert eer aan te doen, en zacht en intiem te borrelen en te bruisen. 

 

Diederik denkt terug aan zijn eerste Schubertiade 

Een jeugdherinnering: om de zoveel tijd waren er concerten in het atelier van een oudere neef 

in onze provinciestad in het oosten van het land. Mijn moeder nam mij en mijn jongere broer 

mee naar een programma gewijd aan Schubert. Ik had toen zelf nog geen instrument 

aangeraakt. Het evenement was een zogenaamde Schubertiade. Ik wist niet precies wat ik me 

daarbij moest voorstellen maar het klonk als een magisch gebeuren. Het begon al goed toen 

onze fietstocht een mistige herfstavond doorkruiste. Bij het atelier aangekomen liepen we 

richting een vriendelijk geroezemoes. In het zaaltje kozen we drie strategische klapstoelen uit 

zodat we de handen van de pianist goed konden zien. Uiteindelijk zou mijn keuze op de cello 

vallen terwijl mijn broer kort daarna op pianoles ging. Hij is inmiddels hoogleraar Engelse 

literatuur aan een universiteit in Canada maar speelt voor zijn plezier nog steeds veel piano. 

En als ik in mijn beroep tot mijn groot genoegen af en toe Schubert weer tegenkom denk ik 

soms even drieëndertig jaar terug in de tijd toen ik een hele avond geboeid naar de handen 

van een pianist zat te kijken en luisteren. 

 

Gewoon lekker kamermuziek voor James 

Alles lijkt richting ‘normaal’ te gaan en het voelt alsof ik nu in de stilte voor de storm zit. 

Vorige maand had ik de laatste opnamesessie voor mijn eerste album - mijn eigen 

arrangement voor contrabas van de Cellosuites van Bach - en na zo'n intense periode van 

voorbereiding en opnemen is het wel fijn om wat tijd te hebben om plannen te maken, te 

reflecteren en natuurlijk om te kijken wat voor repertoire ik eigenlijk allemaal moet 

voorbereiden voor de komende maanden. Dat wordt muziek van onder andere Nino Rota 

(Concert voor contrabas en orkest) solo werken van Smithuijsen, Gubaidulina en Vasks en 



natuurlijk het Forellenkwintet van Schubert met de Van Swieten Society. Na veel muziek te 

hebben gemaakt helemaal in mijn eentje kijk ik er ontzettend naar uit om gewoon lekker 

kamermuziek te spelen met zo een geweldige groep mensen! 

 

Barts playlist 

In de 30 jaar dat ik kamermuziek heb gemaakt met De Van Swieten Society hebben er heel 

wat bekende en onbekende stukken op mijn standaard gestaan. Het Forellenkwintet speelden 

we vaker, andere klonken maar in één programma. Het kan daarom wel 20 jaar geleden zijn 

dat ik een partij voor het laatst heb gezien en soms herinner ik me er helemaal niets van. Maar 

mijn handen weten het nog wel, ze spelen passages die ik nog nooit gehoord denk te hebben 

en na een paar uurtjes begint alles ineens op zijn plaats te vallen, alsof er een sluier overheen 

lag die weggetrokken wordt. Ik realiseer me wat een rijkdom er in mijn muzikale geheugen 

ligt te slapen. Vier programma's per jaar bestaande uit gemiddeld vijf stukken, en dat maal 30. 

Op mijn niet zo heel harde schijf liggen honderden kamermuziekwerken in winterslaap, klaar 

om bij de eerste aanraking wakker te worden. Vandaar dat ik altijd wel een liedje in mijn 

hoofd heb. Het is de beste playlist ooit.  

 

 

Het volgende programma van de Van Swieten Society 

 

Muziek voor de Koning 
 

maandag 25 april 2022, Amsterdam  

vrijdag 29 april 2022, Utrecht  

 
Componeren voor het hof was goedbetaald en eervol. Musici in dienst van het hof waren van alle 

markten thuis: de kok, tuinman, jager of lakei (Johann Sebastian Bach in Weimar) speelde 's avonds 

mee in het hoforkest. Carl Philipp Emanuel Bach componeerde symfonieën voor niemand minder dan 

Baron van Swieten. De cellosonates voor Frederick Wilhelm II leverden Beethoven een gouden 

snuifdoos op gevuld met Louis d'ors en een uitnodiging om Kapellmeister te worden. Mozarts werken 

werden aan koningen en keizers, baronnen en bisschoppen opgedragen: Kenners en beschermers van 

alles van waarde, waar we veel weerloze en eeuwige schoonheid aan te danken hebben.  

 

JS Bach Musikalische Opfer, BWV 1079 
voor Frederick de Grote van Pruisen 

Beethoven  Cellosonata in F, op. 5 nr. 1 
voor Frederick Wilhelm II van Pruisen 

CPE Bach Symfonie in b klein, Wq. 182/5 
voor Baron van Swieten 

Mozart/Lachner Pianoconcert in D groot KV 537, 'Krönungskonzert' 
voor de kroning van Keizer Leopold II 

 

 

Wilt u graag de Nieuwsbrief van de Van Swieten Society ontvangen? 

 

Schrijft u dan svp uw naam en ameiladres op dit programma en overhandig dat aan  

een van de musici. Wij zorgen er voor dat u op onze mailinglijst terecht komt. 

 

De meeste recente nieuwsbrief kunt u nalezen op www.vanswietensociety.nl 

 

 


