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Alina Ibragimova viool • Pablo Hernán Benedí viool • Emilie Hörnlund altviool •
Claire Thirion cello

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Strijkkwartet nr. 9 op. 59 nr. 3 ‘Razoemovski’ 
(1808)
Andante con moto – Allegro vivace
Andante con moto quasi allegretto
Menuetto (grazioso)
Allegro molto

PAUZE

Franz Schubert (1797-1828)
Strijkkwartet DV 887 in G (1826)
Allegro molto moderato
Andante un poco moto
Scherzo. Allegro vivace – Trio Allegretto
Allegro assai



Beethoven en Schubert legden met Haydn 
en Mozart de basis voor het strijkkwartet. 
Alle latere componisten lieten zich door 
hen inspireren en hun werken hebben ook 
na twee eeuwen niets aan kracht ingeboet. 
Het vermogen steeds te boeien betekent 
ook dat hun werken reeds voor tijdgenoten 
verrassend waren. Hun muziek is zowel 
conventioneel als avontuurlijk.

Beethovens dubbele natuur
De schrijver Simon Vestdijk typeerde 
Beethoven eens als de ridder van de 
onbehouwen figuur. Daarmee formuleerde 
hij uitstekend het dubbele karakter van 
Beethovens persoon en werk. Enerzijds 
resoluut en doortastend op het botte af, 
anderzijds subtiel met een feilloze neus voor 
proportie en de spanning tussen conventie 
en avontuur. Soms uit dat avontuur zich in 
expansie, met name in zijn Derde symfonie, 
soms meer in bijzondere details, zoals in zijn 
drie kwartetten opus 59. Beethoven schreef 
ze op verzoek van graaf Razoemovski, 
de Russische ambassadeur in Wenen. Ter 
inspiratie kreeg Beethoven van de gezant 
een bundel met Russische volksliederen. Om 
de graaf te bedanken verwerkte Beethoven 
in elk kwartet een lied, maar in elk ander 
opzicht ging Beethoven zijn eigen gang en 
had men hem maar te nemen zoals hij was. 
Beethoven verkeerde in 1808 in een fase 
waarin hij ervan hield had zijn muziek groots 
aan te pakken met soms veel heroïek en 
virtuoos vertoon. In dit kwartet is die hang 
naar expansie vooral zichtbaar in het tweede 
en vierde deel. Het eerste en derde deel lijken 
Haydn-achtiger, maar schijn bedriegt. De 
vormen zijn weliswaar keurige sonates en ze 
zijn voor Beethovens doen uiterst bondig, 
alsof ze van Haydn en Mozart zijn, maar 
tegelijk stelde Beethoven ongewoon hoge 
eisen aan de musici, zowel in hun individuele 
verrichtingen als in het samenspel. Het 
tweede, langzame deel opent als een simpel 
Allegretto, een lieflijke treurige melodie met 
een dansant karakter. Vervolgens werkt hij dit 
thema uit tot een zelfs voor zijn doen zeer 

groot bouwwerk waarin elementen uit het 
motief steeds een andere gedaante krijgen 
dankzij de harmonie en de dynamiek. Op die 
manier is er in dit deel zowel grote dramatiek 
en onvoorspelbaarheid als vertrouwdheid en 
continuïteit.

IN DIT RAZOEMOVSKI-KWARTET STELT 
BEETHOVEN ONGEWOON HOGE EISEN 

AAN DE MUSICI.

Ridder van de onbehouwen figuur
Dezelfde truc haalt hij ook uit in de finale, 
maar nu in een zeer hoog tempo. Dit deel is 
een ongewoon lange fuga. Gewoontegetrouw 
zet in een fuga één stem in en volgen de 
andere, waarna er episoden volgen die 
soms wel soms niet gebaseerd zijn op het 
thema, meestal in een niet zo extreem 
tempo. Beethoven kiest voor een zeer druk 
thema en streeft meer naar energie dan naar 
transparantie. De dialoog tussen de stemmen 
is zeer nadrukkelijk aanwezig. De korte 
momenten waarin vier musici afzonderlijk en 
gezamenlijk even op adem mogen komen 
en de plaatsing ervan tonen Beethovens 
superieure instinct voor proporties. Met 
zoveel energie, complexiteit en emotionele 
diepgang zijn we ver verwijderd van Haydns 
kwartetten als vooral verfijnde verpozing 
voor de aristocratie. Geen wonder dat 
Beethoven wordt vereerd en zichzelf zag als 
rebel.

Muziek met een dubbele bodem
Franz Schubert schreef vijftien kwartetten, 
maar daarvan hoort men vrijwel uitsluitend 
de laatste drie. Dat is niet omdat de eerste 
twaalf minder goed en interessant zouden 
zijn, integendeel. In Schuberts leven en werk 
is sprake van een duidelijke cesuur. Velen 
leggen die in het jaar 1822 toen hij geruime 
tijd ziek was, waardoor hij enige tijd niet 
kon componeren. Toen hij dat weer wel kon, 
veranderde hij vrij snel van stijl. Zijn toon 
werd dramatischer. De ‘oude’ lichtvoetigheid, 
onder meer aanwezig in zijn eerste twaalf 
kwartetten, was er nog wel, maar kreeg een 



veel grotere geladenheid, vooral doordat 
hij vaak majeur lardeerde met mineur en 
andersom. Veel van Schuberts latere muziek 
is muziek met een dubbele bodem.

NA DE TRAGIEK VAN DE EERSTE 
DELEN VAN SCHUBERTS LAATSTE 

STRIJKKWARTET LIJKT ER EINDELIJK 
RUIMTE VOOR ONGECOMPLICEERD 

GELUK.

Een tweede verandering na 1822 is een 
gegroeide voorliefde voor grote vormen. Zijn 
drie late kwartetten zijn beduidend langer, 
complexer en grootser van opzet dan de 
eerste twaalf. Het kwartet DV 887, zijn laatste 
en langste, spant de kroon. Het heeft nog 
de vormen van de klassieke sonate, maar 
Schubert heeft die enorm vergroot door 
motieven vaak te herhalen waarbij majeur 
en mineur elkaar vaak abrupt afwisselen. De 
opening is al veelzeggend. Een zacht klinkend 
akkoord in majeur zwelt aan en verandert op 
de climax in mineur, meteen gevolgd door 
een sterk dramatisch gebaar. Deze passage 
vormt de basis voor het gehele eerste deel. 
Verderop in het deel, met name in het tweede 
thema en de uitwerking ervan, komt de 
gemoedelijkheid even om de hoek kijken, 
maar de storm en de dreiging blijven de 
belangrijkste ingrediënten. Het tweede deel 
lijkt een tragische variant van een langzaam 
deel bij Mozart, maar halverwege steekt er 

een nieuwe storm op. Stormen als deze (zijn 
late pianosonates zitten er vol mee) verklaren 
waarom Schubert nu vaak wordt gezien als 
een expressionist avant la lettre en diverse 
musici graag dit aspect van zijn werk in het 
zonnetje zetten.

Expressionist avant la lettre
Wie Schubert vooral wil zien als een 
biedermeier-componist (in de negentiende 
eeuw de heersende opvatting over de 
componist) komt redelijk aan zijn trekken 
in het derde deel. In aanzet lijkt het een 
vriendelijk stuk met een melancholieke saus 
waarin Haydn over Schuberts schouder 
meecomponeert, maar de veel grotere 
vorm bieden Schubert alle ruimte voor het 
spel tussen mineur en majeur. Het Scherzo-
karakter van het derde deel zit vooral in de 
vorm en het ritme. Hoort men in de eerste 
twee delen nog de pogingen van Schubert 
om te slagen als operacomponist, hier is 
hij de lyricus die van zingbare melodieën 
houdt. Op die toon begint ook de finale. Net 
als in het Strijkkwintet lijkt er na de tragiek 
van de eerste delen eindelijk ruimte voor 
ongecompliceerd geluk. En net als Beethoven 
en de componisten van minimal music kende 
Schubert de kracht van de herhaling van 
pregnante motieven.

Emanuel Overbeeke



DONDERDAG 23 FEBRUARI
VAN BAERLE TRIO
MARIA MILSTEIN, HANNES MINNAAR EN GIDEON DEN HERDER

DONDERDAG 16 MAART
TRIO FAUST, MELNIKOV EN VAN DER ZWART
BRAHMS TRIO VOOR PIANO, VIOOL EN HOORN

DINSDAG 9 MEI
BARBICAN QUARTET
LIEFDESMANIFEST

DONDERDAG 25 MEI
QUATUOR ÉBÈNE
SCHUMANNS EERSTE STRIJKKWARTET

MEER KAMERMUZIEK IN HERTZ

OVER CHIAROSCURO QUARTET
Het Chiaroscuro Quartet, opgericht in 2005, 
speelt op darmsnaren en met historische 
strijkstokken en is gespecialiseerd in de 
vertolking van repertoire uit de Klassieke 
periode en de vroege Romantiek. Het 
kwartet, geformeerd rond de beroemde 
primarius Alina Ibragimova, won tijdens het 
Musikfest Bremen in 2013 de Förderpreis 
Deutschlandfunk en in 2015 kreeg het de 
prestigieuze Duitse Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik voor een cd met werken 
van Mozart en Mendelssohn. Het kwartet 
werkte samen met vooraanstaande musici 
als Kristian Bezuidenhout, Trevor Pinnock, 
Nicolas Baldeyrou en Christophe Coin. In 
het Franse klooster Port-Royal-des-Champs 
verzorgt het Chiaroscuro Quartet sinds 2009 
een serie met de strijk kwartetten van Mozart.


