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VAN BAERLE TRIO
DONDERDAG 17 MAART 2022



J. HAYDN (1732 – 1809)
PIANO TRIO IN ES, HOB XV:30 (1796)
1. Allegro moderato 
2. Andante con moto 
3. Presto 

T. VERBEY (1959 – 2019)
TRIO VOOR VIOOL, CELLO EN  
PIANO (1999)
1. I
2. II
3. III
4. IV

 
PAUZE 

FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828) 
PIANO TRIO NO. 2 IN ES, D929,  
OPUS 100 (1828)
1. Allegro
2. Andante con moto
3. Scherzando. Allegro moderato
4. Allegro moderato

PROGRAMMA

Van Baerle Trio

Al in 2004 richtten pianist Hannes 
Minnaar, violiste Maria Milstein en cellist 
Gideon den Herder het Van Baerle Trio 
op. De naam ontleenden ze aan de 
straat waar hun muzikale wortels liggen, 
de Van Baerlestraat in Amsterdam. De 
drie musici ontmoetten elkaar hier tijdens 
hun studie, op een steenworp afstand 
van het Concertgebouw.

‘Het geheel is meer dan de som der 
delen’ is een uitspraak die ze op het lijf 
geschreven is. Minnaar won de derde 
prijs op het Koningin Elisabeth Concours 
en de Nederlandse Muziekprijs.  
Ook Milstein won dit laatstgenoemde 
eerbetoon, en Den Herder werd 
aanvoerder cello bij het Residentie 
Orkest. 

Ondanks deze individuele successen 
blijven de drie elkaar vinden in het 
pianotrio, met talloze prijzen en 
onderscheidingen tot gevolg, zoals  
de Edison Klassiek, het ARD concours 
München en het kamermuziekconcours 
te Lyon.



Ten slotte steekt in de laatste beweging, 
Presto, de Romantiek de kop op.  
De ganse beweging pendelt van het 
eengemaakte instrument naar een 
steekspel van melodieën. Een verrukkelijk 
pianotrio, een geschenk van de meester.
 

T. Verbey (1959 – 2019) 
Trio voor viool, cello en piano (1999)

De Nederlandse componist Theo Verbey 
is tot op de dag van vandaag een enigma 
in het muzikale landschap. Enerzijds had 
hij een voorliefde voor de muzikale 
constructie, vol energie en ritmiek 
gestoeld op wiskundige verbanden. 
Anderzijds is zijn muziek ook elegant, 
warm en welluidend, hartstochtelijk zelfs. 

Eind jaren ‘80 werd Verbey, die studeerde 
bij Peter Schat en Diderik Wagenaar te 
Den Haag, onthaald als een van de 
voorvechters van de nieuwe muziek. 
Zijn stijl kenmerkte zich door een 
modernistische hoekigheid en 
spierkracht waar Boulez van zou 
opkijken. Hij had een neus voor 
instrumentatie, soepele harmonie en  
zelf genererende, muzikale patronen. 
Maar gaandeweg de jaren ’90 ontspande 
Verbey zijn gebolsterde stijl. Hij verbond 
zijn wiskundige, multifocale blik op 
compositie aan de warme 19e-eeuwse 
instrumentatie.

J. Haydn (1732 – 1809) 
Pianotrio in Es, Hob XV:30 (1796)

Op 9 november 1796 stuurt componist 
Joseph Haydn een brief naar uitgeverij 
Breitkopf waarin hij meldt dat zijn laatste 
pianotrio bijna af is. De uitgeverij begon 
al ongeduldig te worden, aangezien Haydn 
het werk jaren eerder al had aangekondigd 
maar nooit had  aangeleverd. 

Dit Pianotrio in Es was wellicht zijn laatste 
trio-compositie; de later gepubliceerde 
Bartolozzi-trio’s zouden eerder zijn 
voltooid. Hoewel het werk in het laatste 
decennium van de 18e eeuw is 
geschreven, is het opvallend behoudend 
qua instrumentatie waardoor het eerder 
een pianowerk met begeleiding wordt. 
Haydn staat hiermee in groot contrast 
met Beethoven, die een jaar eerder al zijn 
Opus 1 publiceerde; een pianotrio waarin 
de verschillende instrumenten veeleer 
gelijkwaardig gebruikt werden.

Het werk opent met een kraakhelder 
Allegro, een transparant lijnenspel voor 
het toetsenbord waarbij viool en cello 
het percussieve klavierspel bijkleuren. 
De tweede beweging verenigt de 
drie instrumenten tot één groot 
snaarinstrument. Het is een sierlijk 
Andante dat tal van verrassende 
harmonische bochten op een 
geraffineerde wijze benadert.



Het werk ‘Trio’ was zijn eerste 
kamermuziekwerk in jaren, en het 
compositieproces werd ook enkele 
malen onderbroken door uitvoeringen 
van twee van zijn orkestwerken. Zijn 
orkestrale benadering van het pianotrio 
schijnt dan ook door, elk instrument 
weet zich in verschillende kleuren te 
manifesteren.

De openingsbeweging is een klassieke 
sonate, met daarin verwerkt een citaat 
van Mozarts Zauberflöte: het priesterkoor 
dat Isis en Osiris aanroept – een verwijzing 
naar de opdrachtgever van het werk, het 
Osiris Trio. De tweede beweging is 
abstracter, waardoor de aandacht wordt 
gevestigd op de klank van de gebruikte 
motieven en harmonieën an sich: een 
mysterieus en bevreemdend klankenspel. 
De derde beweging danst en groovet 
zich een weg langs rusteloze akkoorden. 
Ten slotte zingt in de laatste beweging 
een Stravinskiaanse elegie, vol 
druppelende akkoorden en dissonante 
tristesse: muziek van eigen bodem op 
wereldniveau.

Franz Schubert (1797 – 1828)  
Pianotrio No. 2 in Es, D929, opus 100 
(1828)

In de laatste 7 jaar van zijn leven 
publiceerde componist Franz Schubert 
meer dan 100 werken, bijna twee keer 

zoveel als Beethoven. En toch bleek na 
zijn overlijden slechts een kwart van zijn 
muziek gepubliceerd te zijn, met name 
zijn vocale muziek. Het is dan ook een 
wonder dat ook zijn 2e pianotrio in Es 
gepubliceerd werd, luttele maanden 
voor zijn heengaan. 

Het is een werk van megalomane 
proporties. In vier bewegingen die samen 
50 (!) minuten beslaan toont Schubert 
zich als compositorische kameleon.  
De eerste beweging is een sonate die 
opent met een knipoog naar Beethovens 
‘Eroica’ en zich ontvouwt langs de ene 
na de andere verrassende toonsoort. De 
tweede beweging, een melodramatische 
mars, is wereldberoemd geworden 
dankzij Barry Lyndon, Kubricks 
meesterwerk uit 1975. Het Scherzo 
start met een canon die eventuele twijfels 
over Schuberts contrapuntische kunde 
van tafel veegt. De laatste beweging is 
een enorme prestatie, bijna even lang 
als het hele Verbey Trio in de eerste helft 
van het programma. In dit sonate-rondo 
neemt Schubert ons mee langs 3 
thema’s, elk met hun eigen karakter.  
En het absolute hoogtepunt van dit deel 
is de terugkeer van het 1e thema uit de 
tweede beweging: een transcendente 
catharsis die geen luisteraar onberoerd 
laat. 
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De concerten van Koninklijke 
Souvenir Kamermuziek worden 
mede mogelijk gemaakt door 
een substantiële bijdrage van  
de Gemeente Tilburg.

ARCADI VOLODOS
Vrijdag 13 mei 2022

LUCAS & ARTHUR JUSSEN
Woensdag 20 april 2022

SOUVENIR ACADEMIE:
Dinsdag 12 april 2022

GIRO 
555

KAARTEN BESTELLEN? GA NAAR: 
 www.theaterstilburg.nl
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