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De vier musici van QUATUOR
MOSAÏQUES kennen elkaar sinds
1985 via het door Nikolaus Harnoncourt geleide oudemuziek-ensemble
‘Concentus Musicus’. Met dit ensemble werkten zij jarenlang intensief aan
ensemblecultuur en -repertoire alvorens in kwartetformatie te debuteren
met een opname van de Strijkkwartetten opus 77 van Joseph Haydn. Dit
bracht een wereldwijd succes teweeg
dat het begin betekende van een
grote internationale carrière.
Beethoven en Schubert vormen de
steunpilaren van het repertoire, dat
ondertussen aanzienlijk werd uitgebreid tot Bachs Kunst der Fuge en
Brahms’ Klarinetkwintet. Bovendien
werden zeldzame kostbaarheden
opgenomen, waaronder werk van
Juan Crisóstomo Arriaga, Louis Emmanuel Jadin, Luigi Cherubini en Luigi Boccherini. In de Mozart-Saal van
het befaamde Konzerthaus in Wenen
verzorgt het kwartet een eigen
concertreeks. Quatuor Mosaïques is
zich erg bewust van de historische
context en speelt met een aangepast
instrumentarium: darmsnaren, lage
stemming en het gebruik van klassieke of barokstrijkstokken.

Erich Höbarth, viool
Andrea Bischof, viool
Anita Mitterer, altviool
Christophe Coin, cello
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In dit kamermuziekprogramma staat de lyriek van Robert Schumann centraal. De grote fantasie en de poëtische rijkdom
van zijn muziek maakt van deze componist een prototype van de romantische kunst. Zijn romances voor verschillende
bezettingen en zijn liedcycli zijn daarvan uitstekende voorbeelden.

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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FOCUS
SCHUMANN

Erich Höbarth, viool
Andrea Bischof, viool
Anita Mitterer, altviool
Christophe Coin, cello

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791),

Strijkkwartet in D K.499 ‘Hofmeister’
(1786)
Allegretto
Menuetto (Allegretto)
Adagio
Allegro
Ludwig van Beethoven (1770-1827),

Strijkkwartet in f opus 95 ‘Serioso’
(1810-11)
Allegro con brio
Allegretto, ma non troppo
Allegro assai vivace, ma serioso
Larghetto espressivo-Allegretto agitato
--- Pauze --Robert Schumann (1810-1856),

Strijkkwartet in a opus 41 nr. 3
(1842)
Andante espressivo –
Allegro molto moderato
Assai agitato
Adagio molto
Allegro molto vivace
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MUZIEK VOOR
STRIJKKWARTET
Steven Vande Moortele
Sinds de late achttiende eeuw wordt
het strijkkwartet – door Goethe
ooit beschreven als ‘een gesprek
tussen vier verstandige mensen’
– beschouwd als het opperste genre
binnen de kamermuziek. Met zijn
vier principieel gelijkwaardige
stemmen en zijn relatief strakke, op
motivisch-thematische arbeid en
hoog intellectueel niveau gerichte
vormconventies is het strijkkwartet
bij uitstek het genre waarin een
componist kan laten zien wat hij
waard is. Dat heeft zijn implicaties
voor het publiek: in het strijkkwartet richt een componist zich niet
tot de massa, maar tot een beperkte
kring van muzikaal onderlegde
toehoorders. Het beluisteren van
een strijkkwartet is dan ook een
intellectuele activiteit, die van de
luisteraar een inspanning vraagt die
tegemoetkomt aan de inspanningen
die door de componist zijn geleverd.
Aan de basis van dit ideaalbeeld
van het strijkkwartet ligt zonder
twijfel de bundel van zes kwartetten
die Joseph Haydn in 1782 als zijn
opus 33 publiceerde. De ‘nieuwe en
bijzondere stijl’ waarin Haydn zelf
verklaarde deze zogenaamde Russische Kwartetten te hebben gecomponeerd, beantwoordt perfect aan wat
wij nu kennen als de genreconventies van het strijkkwartet.
Een van de velen die zich zeer onder
de indruk toonden van Haydns opus
33 was Wolfgang Amadeus Mozart.
Nog in hetzelfde jaar 1782 – één

jaar nadat hij zich in Wenen had
gevestigd – vatte Mozart een reeks
van zes strijkkwartetten aan die later
bekend zijn geworden onder de veelzeggende bijnaam Haydnkwartetten.
Uit de schetsen valt af te leiden
dat zij Mozart ongebruikelijk veel
moeite hebben gekost – iets wat hij
trouwens ook zonder meer erkende
toen hij ze in het voorwoord tot
de bundel beschreef als ‘de vrucht
van een lange en moeizame arbeid’.
Het resultaat is evenwel bijzonder
indrukwekkend: op magistrale wijze
is Mozart er in zijn Haydnkwartetten in geslaagd Haydns innovaties
in zijn eigen – meer op het lyrische
en dramatische gerichte – idioom te
integreren.
In het Strijkkwartet K.378, het eerste
van de Haydnkwartetten, treedt de
intellectualistische tendens van het
genre het meest nadrukkelijk naar
voren op de plaats waar dat misschien het minst vanzelfsprekend
is, namelijk in de ﬁnale. Waar zijn
tijdgenoten van een ﬁnale ongetwijfeld verwachtten dat dit de meest
toegankelijke beweging van het
kwartet zou zijn, schrijft Mozart
helemaal geen lichtvoetige, dansante
uitsmijter, maar trekt hij voluit de
kaart van de geleerde stijl. Zowel het
hoofd- als het neventhema zijn immers fugatisch geconcipieerd. Pas op
het einde van de expositie, bij de inzet van de slotgroepen, gaat Mozart
over naar de eenvoudiger textuur
van melodie en begeleiding die voor
een ﬁnale gebruikelijk is en door het
contrast met wat eraan voorafgaat
des te meer in het oor springt.
Ludwig van Beethoven schreef zijn
Elfde Strijkkwartet in 1810, maar

liet het pas in 1814 voor het eerst
uitvoeren. De reden voor zijn ongewoon lange dralen gaf Beethoven
zelf aan in een brief aan een Engelse
correspondent, waarin hij stelde het
kwartet te hebben geschreven ‘for
a small circle of connoisseurs’. Het
was, zo voegde hij eraan toe, eigenlijk niet de bedoeling dat het werk
in het openbaar werd uitgevoerd.
Beethovens onwil om dit werk voor
een breder publiek toegankelijk
te maken heeft minder te maken
met het feit dat het – zoals weleens
wordt beweerd – veel persoonlijke
ontboezemingen van de componist
zou bevatten, dan met de speciﬁeke
aard van dit strijkkwartet als esthetisch object. Hoewel het kwartetgenre zich in het algemeen eerder
tot de kenner dan tot de liefhebber
richt, zorgt de zelfs voor Beethoven
uiterst hoge graad aan concentratie
en densiteit die dit zogenaamde
Quartetto serioso kenmerkt ervoor
dat het ook voor de meer ervaren
luisteraar een verrassend harde noot
om kraken is.
Vooral in de korte en zeer gecomprimeerde eerste beweging speelt
het muzikale gebeuren zich aan een
haast onthutsend hoog tempo af.
Tekenend daarvoor is bijvoorbeeld
dat de expositie niet wordt herhaald
– erg ongebruikelijk in 1810 – en
dat bij de reprise het hoofdthema en
de brug geen afzonderlijke vormdelen meer zijn, maar met elkaar worden versmolten. Even kenmerkend
zijn de vaak schrille contrasten op
kleine schaal. Zo beperkt Beethoven
het traditionele contrast tussen een
ritmisch geproﬁleerd en een lyrisch
thema niet tot de relatie tussen het
hoofd- en het neventhema; ook

het hoofdthema zelf bestaat uit een
afwisseling van zeer onstuimige en
uitgesproken lyrische elementen.
Nog opvallender zijn de veelvuldige
onverwachte chromatische verschuivingen en de abrupte uitbarstende
toonladderﬁguren waarmee de hele
beweging doorspekt is.
Robert Schumann componeerde
zijn derde (en laatste) strijkkwartet
in 1842. Nadat hij in de jaren dertig
vooral actief was geweest als componist van pianomuziek en als muziekjournalist – Schumann schreef voor
het bijzonder invloedrijke ‘Neue
Zeitschrift für Musik’ – exploreerde
hij in het begin van de jaren veertig
systematisch andere muzikale genres. In 1840 legde hij zich toe op
het lied – met het ontstaan van zijn
bekendste liederencycli – en in 1841
voor het eerst op de symfonische
muziek. In het voorjaar van 1842
wijdde hij zich aan een grondige studie van de kwartetten van Haydn,
Mozart en Beethoven, en korte tijd
later begon hij zelf aan een razend
tempo kamermuziek te schrijven.
Op enkele maanden tijd ontstonden
Schumanns belangrijkste kamermuziekwerken: de drie Strijkkwartetten
opus 41, het Pianokwintet opus 44,
het Pianokwartet opus 47 en de eerste versie van de Phantasiestücke voor
pianotrio opus 88.
De tijd waarin Schumann werkte,
geldt in emfatische zin als een tijd
‘na Beethoven’. Vooral de grote
instrumentale genres – pianosonate,
strijkkwartet en symfonie – waren
in Beethovens oeuvre tot ongekende
hoogte gevoerd. De moeilijkheid
voor jonge componisten van de volgende generatie was dat zij enerzijds

een originele stem moesten zien
te vinden, maar het zich anderzijds niet konden veroorloven aan
de door het werk van Beethoven
gestelde normen te verzaken. Dit
was voor velen een dilemma dat
maar al te vaak verlammend werkte.
Schumanns strijkkwartetten kunnen
worden beschouwd als een poging
een uitweg uit dit dilemma te
vinden door lyrische elementen, die
typisch zijn voor vroegromantische
liederen en klavierstukken, met de
intellectualistische, beethoveniaanse
kwartetstijl te integreren. In het Derde Strijkkwartet blijkt dat niet zozeer
uit de nochtans erg lyrische derde
beweging – de langzame beweging
is immers traditioneel de plaats in
het kwartet waar cantabile-kwaliteiten van de strijkers wat meer op
de voorgrond treden – maar vooral
uit de eerste beweging. Hier is niet
alleen het tweede, maar ook het
eerste thema uitgesproken zangerig.
Dat dit Schumann voor problemen
stelde op het moment dat hij deze
thema’s wil verwerken, blijkt uit het
feit dat de doorwerking verrassend
kort is.

Robert Schumann componeerde
zijn drie strijkkwartetten in 1842,
het jaar waarin Mendelssohn zijn
‘Schotse’ symfonie schreef.* In
datzelfde jaar overleed te Parijs
Luigi Cherubini en werd de Engelse
componist Arthur Sullivan geboren.
1842 is tevens het jaar waarin het
New York Filharmonisch orkest
wordt gesticht.
Beroemde strijkkwartetformaties
bestonden er nog niet. Strijkkwartetuitvoeringen maakten nog geen
deel uit van het openbare concertleven. Tot ca. 1850 werd het genre
vooral uitgevoerd door gelegenheidsensembles van bevriende musici in
privé-kringen en voor gezelschappen
van ‘kenners en liefhebbers’. Pas in
de tweede helft van de 19e eeuw
veroverde het strijkkwartet het
concertpodium, voornamelijk dankzij de beroemde violisten Joseph
Joachim (voor wie Johannes Brahms
zijn vioolconcert schreef ) en Henri
Vieuxtemps.
Op het einde van de 19e eeuw
ontstonden er verschillende ‘vaste’
strijkkwartetten die een groeiend
publiek lieten kennismaken met het
‘klassieke’ repertoire en tegelijkertijd
componisten inspireerden tot het
creëren van een nieuw repertoire.
* Deze symfonie wordt op zondag
5 november om 17 uur in het
Concertgebouw uitgevoerd door het
Jeune Orchestre Atlantique, onder
leiding van Sigiswald Kuijken.

Le Quatuor Joachim,
schilderij van Felix Possart
(ca. 1900)
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