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Willem Jeths’ Derde Strijkkwartet Intus trepidare

De composities van Willem Jeths schijnen op intuïtieve wijze tot stand te komen.1

Wonderlijk genoeg brengt analyse van zijn werken steevast heldere vormen aan het licht.

In Jeths’ Derde Strijkkwartet Intus trepidare, geschreven in 2003 in opdracht van het

Kronos Quartet, stolt uit flarden van ritmes en schimmen van melodieën op het

hoogtepunt van de compositie een motief dat is ontleend aan een fragment uit de Lyrische

Suite van Alban Berg. De vorm is tegengesteld aan die van de klassieke componisten: pas

na de verwerking van de afzonderlijke bestanddelen van een motief ontvouwt het thema-

tische materiaal zich in zijn volle gedaante.

De muziek van Willem Jeths roept heftige emoties op. ‘Jeths laat zijn concert grommen
als een hellehond’, schreef Ernst Vermeulen in NRC Handelsblad, ‘Willem Jeths zoekt het
in de donkerste diepte’, vond Erik Voermans in het Parool, ‘De vleugelhoorn contra het
donkere monster’, merkte Anthony Fiumara op in Trouw: rake karakteriseringen, die,
ieder op hun eigen manier, de aard van Jeths’ composities in het hart treffen.

Die aard ligt ergens tussen negentiende-eeuwse waan en twintigste-eeuwse werkelijk-
heid in. De grote emotionele spanningsbogen in zijn werken zijn rechtstreeks verbonden
met de laatromantische en expressionistische taal van Richard Wagner, Gustav Mahler,
Richard Strauss en Alban Berg. Jeths windt daar geen doekjes om en laat zelfs niet na
deze boegbeelden van de vervoering letterlijk te citeren, bijvoorbeeld in zijn
Flügelhornconcert Al fondo per l’oscuro. Daar heeft hij het ‘doodsakkoord’, het volmaakt
chromatische akkoord uit het Adagio van Mahlers Tiende Symfonie, geleend en naar zijn
hand gezet. In Intus trepidare (‘van binnen sidderen’) gaat Jeths’ eigen materiaal een
hechte relatie aan met een fragment uit het tweede deel van Bergs Lyrische Suite.

Toch zal slechts een enkeling die band tussen de composities bij het beluisteren van
een werk van Jeths spontaan constateren. Daarvoor verweeft Willem Jeths de gekozen
fragmenten te veel met zijn eigen materiaal, en daarvoor verschilt zijn taal te sterk van
die van de laatromantici en de expressionisten. Daarentegen neemt hij de emoties die de
aangehaalde stukken bij hem oproepen letterlijk over, als archetype, als motto. Extase,
hysterie, totale overgave: het zijn deze gemoedstoestanden die een brug slaan tussen Jeths
en de romantici.

De soberheid van Jeths’ motieven contrasteert sterk met de extreme gevoelsuitdruk-
kingen die hij erop loslaat. Een interval, liefst zo klein mogelijk, of een pregnant ritme
volstaat. Een gekozen motief zal hij uitbreiden en er naar hartelust op variëren, maar het
nimmer uit het oog verliezen. Het summiere basismateriaal blijft in alle delen van een
compositie de kern waaruit de overige ideeën voortvloeien. Door consequent vast te
houden aan één gedachte kan een werk zich als een sterk, consistent geheel manifesteren.
Het emotionele motto dient tijdens het componeren als houvast en inspiratiebron. In de
loop der jaren is het speuren naar bijzondere timbres, waarmee Jeths de gevoelswaarde
van een stuk wil onderstrepen, uitgegroeid tot een van zijn handelsmerken.
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Jeths’ relatie met het vormaspect in zijn werken is complex. Voor hem gaat het compo-
neren allereerst om ideeën, om esprit. Pas daarna komt de systematiek. Een gepredesti-
neerd vormverloop wijst hij af. Voor hem is ieder nieuw werk een zoektocht die loopt
langs de paden van de intuïtie. Met die werkwijze neemt hij stelling tegen het intellectu-
alisme van de serialisten, de componisten die in de jaren vijftig, zestig en zeventig de
dienst uitmaakten in de nieuwe muziek. Toch heeft ook die periode uit de geschiedenis
zijn stempel gedrukt op het werk van Willem Jeths. Vorm en inhoud die een synthese
aangaan: het is zowel voor Jeths als de serialisten een belangrijk thema. Als Jeths para-
meters als ritme en toonhoogteverloop als afzonderlijke entiteiten introduceert, is dat
terug te voeren op seriële compositietechnieken. Anders dan de onversneden serialisten
schrijft Jeths aan deze parameters ook karakterologische eigenschappen toe. Felle metri-
sche figuren plaatst hij tegenover zangerige melodische curven, zoals hij ook het polyfo-
ne lijnenspel gebruikt als tegenhanger van groots opgezette, langzaam verglijdende
klankvelden. Veelkleurige, vaak statische passages zet hij af tegen monochrome, sterk rit-
misch georiënteerde gedeelten.

De parameters ritme en diastematiek hebben in Jeths’ recente werken nog een ande-
re functie. Waar zij bij hun introductie als zelfstandige motieven worden geponeerd,
schuiven zij verderop in een compositie in elkaar en vormen zij één geheel – een toepas-
sing die pas a posteriori aan het licht komt, zoals in de analyse van Intus trepidare zal blij-
ken. Terwijl de intentie van een werk al bij de eerste klanken op tafel wordt gegooid, ont-
vouwt de vorm zich met omtrekkende bewegingen. In die zin volgt Jeths een weg die
tegengesteld is aan die van de klassieken en de romantici. Hij exposeert het materiaal niet
in zijn volle gedaante, maar op een kale, uitgebeende manier. Pas op het hoogtepunt van
een werk maakt een thema zijn grootse, zorgvuldig ingeleide entree. Pas dan vallen de
afzonderlijke fragmenten op hun plaats en krijgen zij hun dwingende samenhang.

Analyse
In ‘Intus trepidare’ maakte Jeths voor het eerst gebruik van versterkte strijkinstrumenten
met de bedoeling het scala aan glissandotechnieken te vergroten. Tijdens de repetities
voorafgaand aan de première bleek echter dat de compositie ook zonder die versterking
kan worden uitgevoerd. De drie doorgecomponeerde delen van het kwartet contrasteren
met elkaar in vorm, tempo en sfeer.

De kern van de openingsmaten wordt gevormd door een energiek ritmisch motief,
dat voor de componist reminiscenties oproept aan de opening van Tsjaikovski’s ballet 
De schone slaapster (Voorbeeld 1).2 Dit Intus trepidare-ritme verschijnt vervolgens in zeer
uiteenlopende gedaanten.

In eerste instantie blijft het toonmateriaal tot een enkele toon d1 beperkt, die wordt
gekleurd – of liever: uitgegumd, vervaagd – door een cis. De dominant aanwezige kleine
secunde neemt in het oeuvre van Jeths een bijzondere plaats in. De componist
beschouwt deze samenklank niet als interval, maar als uitbreiding van één enkele toon.

Van meet af aan is duidelijk dat Jeths de extremen opzoekt. De vier instrumenten spelen
samen het Intus trepidare-ritme, dat op de voorgeschreven sterkte sfff, feroce, bijtend klinkt.
Aan de kleine secundes cis-d van de eerste viool wordt door de tweede viool nog een kleine
secunde c toegevoegd, zodat een clusterachtige klank ontstaat. Direct daarop volgt de reac-
tie: ‘frozen’, zonder enig vibrato, pianissimo en nóg zachter. Vervolgens wordt hetzelfde
materiaal op een tegengestelde manier verwerkt. Terwijl de stemmen in de eerste maten
gelijk op gaan, is in m. 12-16 een hoofdrol weggelegd voor de eerste viool. In langgerekte
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notenwaarden wordt het beginmotief bijna letterlijk herhaald. De speelwijze is daarentegen
ingrijpend gewijzigd. Het ruwe sfff maakt plaats voor een milde toon, die van non vibrato
naar een heftig vibrato gaat. De spanning neemt toe doordat het Intus trepidare-ritme
incalzando (dringend, dreigend) en in octaven klinkt. Uiteindelijk wordt het in m. 16 scherp
afgebroken. De kleine secunde heeft nog een andere gedaante: die van een Seufzer. In 
m. 7-8 komt deze voor het eerst voor, als weemoedig alter ego van de heftige beginmaten.
In het tweede deel zal Jeths uitgebreid op de Seufzer-figuur terugkomen.

In m. 24 wordt de aandacht gericht op het gepuncteerde deel van het Intus trepidare-
ritme. De aanwijzing isterico, de geaccentueerde noten in alle stemmen, het crescendo
van ff naar sfff en de geïsoleerde verschijningsvorm van het motief maken het tot een uit-
roep die vooruitwijst naar de kern van het eerste deel, het motief dat is ontleend aan de
Lyrische Suite van Alban Berg, in m. 104. De speelaanwijzing isterico wordt hier voor het
eerst in de compositie gebruikt, als overtreffende trap van het feroce en brutale dat Jeths
eerder introduceerde.

In m. 29 begint een periode van rust en de suggestie van tonaliteit doordat de toon
d1 via het interval d1-cis1 uitwaaiert naar de kleine terts d1-b, een interval dat steeds
belangrijker wordt. Deze nieuwe episode, subito introverso e sottile, fragile, vormt een
opmerkelijk contrast met het onstuimige karakter van het voorgaande. Ook op ritmisch
gebied gaat het er kalmer aan toe. De noten worden langer aangehouden en de chroma-
tische bewegingen worden niet en bloc gespeeld, maar zijn vanaf m. 39 contrapuntisch
over de verschillende instrumenten verdeeld. Deze contrapunttechniek zal in het tweede
deel terugkeren.

Vanaf m. 90 leidt een in octaven gespeelde toon e via een akkoordpassage en gitaar-
achtig getokkelde octaven naar het motief uit het tweede deel van de Lyrische Suite van
Alban Berg (Voorbeeld 2 en 3). Dit motief, dat een pregnant ritme en een tonale, diato-
nische melodielijn van dalende kleine tertsen in zich combineert, contrasteert sterk met
Jeths’ niet-tonale, fragmentarische context. Voor het eerst komen de ritmische en de
diastematische component samen. Pas achteraf blijkt dat de 15 maten lang volgehouden
toon e werkt als leidtoon van dit Lyrische Suite-motief, zoals ook pas terugblikkend de
relatie tussen de ritme en het toonhoogteverloop aan het licht komt.
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Ruvido  = 69  =  (  = 69) poco rit.

Voorbeeld 1

Jeths, Intus trepidare mm. 1-4, met het Intus trepidare-ritme.
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In het tweede deel, Subito calmo e intimo (m. 194-256), verschilt niet alleen de lyrische
sfeer, maar ook de schrijfwijze ingrijpend van die van het eerste deel (Voorbeeld 4). De
periodisch georganiseerde, strakke klankblokken maken plaats voor een polyfone tech-
niek, en de kleine secunde transformeert tot een melancholieke Seufzer-figuur, die een
bijna tonale indruk wekt. Deze berust niet op akkoordsequenties, maar op het steeds
opnieuw bereiken van de toon c1 via de voorhoudingstoon des1, gecombineerd met een
C of een F in de cellopartij. Hoewel de speelwijze (flageoletten, piano, espressivo ma inti-
mo) een kalme sfeer suggereert, spreken de grote intervallen en de Seufzer-figuur een
andere, dramatischer taal. Ook het metrum van deze passage, met zijn opmaat van zes-
tienden gevolgd door een gepuncteerde kwart, heeft theatrale trekken.

12

willem jeths’ derde strijkkwartet intus trepidare

pizz.
vibrato pizz.

arco arco pizz.

pizz. arco arco
pizz.

pizz.
arco

molto

pizz. arco pizz.
arco

Animando (quasi Tempo II)
arco

pizz.

molto

Voorbeeld 2

Alban Berg, Lyrische Suite, tweede deel, Andante amoroso, mm. 91-93, het fragment waaraan

Jeths zijn motief heeft ontleend.
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Voorbeeld 3

Jeths, Intus trepidare, mm. 105-108, met het aan Bergs Lyrische Suite ontleende motief.
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Het derde deel, Rimbombando (denderend, dreunend), is opnieuw periodisch opge-
bouwd. Het bevat, evenals het eerste deel, opzwepende dansritmes, maar het speelse
karakter ontbreekt hier. Door de agressieve accenten is de lichtvoetigheid van
Tsjaikovski’s ballet De schone slaapster veranderd in een grimmige oerkracht, die eerder
verwant is met Stravinsky’s Danse sacrale (Voorbeeld 5). Het deel eindigt met agressieve,
come colpi di maglio (als hamerslagen) gespeelde dissonanten, die uitmonden in een
scratch, een kras waarmee ook het tweede deel werd afgesloten.

In de coda overheerst uitputting. De musici lijken in te storten, zoals het jonge meisje in
de Danse sacrale. Evaporate gradually, schrijft Willem Jeths. De tomeloze levenslust die in
het begin van de compositie nog onuitputtelijk leek, is omgeslagen in lethargie.
De geëxalteerde glissandi van het eerste deel vinden hier een tegenpool in een extreme
scordatura, een afdraaien van de G-snaar van de eerste viool (Voorbeeld 6). De toon is
nauwelijks nog hoorbaar. De grenzen van het speelbare en het waarneembare zijn
bereikt.
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Voorbeeld 4

Jeths, Intus trepidare, mm. 194-197, het begin van het tweede deel, met polyfone lijnen.

Voorbeeld 5

Jeths, Intus trepidare, mm. 286-292, met zware accenten.
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Synthese
Intus trepidare wekt met zijn grote gevoelsexplosies de indruk recht uit het hart te zijn
neergeschreven, maar na nauwkeurige lezing van de partituur ontstaat een ander beeld.
Tot motieven uitgewerkte parameters als ritme (in m. 1-28) en diastematiek (in m. 29-
89) verschijnen aanvankelijk separaat, maar blijken uiteindelijk elementen te zijn van een
fragment uit het tweede deel van de Lyrische Suite van Alban Berg. De vorm van de com-
positie ontvouwt zich pas a posteriori aan de luisteraar, terwijl het onstuimige karakter
uit dit gedeelte van Lyrische Suite van meet af aan door Jeths is overgenomen.

De behandeling van het fragment uit de Lyrische Suite is exemplarisch voor de werk-
wijze van Willem Jeths. Hoewel hij citeert uit werken die hem fascineren, fungeert de
geschiedenis niet als Fremdkörper, maar wordt die onnadrukkelijk met eigen materiaal
tot een organische eenheid verweven. De persoonlijke signatuur van Jeths’ composities
blijft zo intact.

Abstract
Although the contemporary Dutch composer Willem Jeths eschews predetermined formal
progressions, analysis of his work may demonstrate clearly defined structures. In his Third
String Quartet Intus trepidare (To tremble from within), the parameters of rhythm and pitch
are used separately. A basic rhythmic motive appears in a wide variety of guises, but only
reveals its true face during the climax of the composition, a fragment borrowed from Alban
Berg’s Lyrische Suite. At the work’s conclusion, the strings must be slackened so rigorously
that their flaccid sound becomes almost inaudible. It testifies to Jeths’ compulsion to search
for the limits of sound, ambitus and beauty.

With thanks to Jonathan Reeder.
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Voorbeeld 6

Jeths, Intus trepidare, mm. 399-404: scordatura in de eerste (en tweede) viool.
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