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Een veel te weinig gespeelde Nederlandse componiste is vandaag het vertrek- en verbindingspunt 
van het programma. Hoewel de naam Rosy Wertheim tegenwoordig zelden op de 
concertprogramma’s verschijnt was zij in de eerste helft van de twintigste eeuw niet alleen een 
belangrijke schakel in het Nederlandse en internationale muziekleven, ze slaagde er ook in om in 
haar werk de wereld van de Franse school van Debussy en Ravel te verbinden met de heldere 
structuur en stevige harmonische richting van de Duits-Oostenrijkse school. Vandaar dat na haar 
beknopte Strijkkwartet zowel Beethovens Strijkkwartet op. 59 nr. 2 als Ravels Strijkkwartet klinken 
als logische voorgangers die uiteindelijk samen zijn gekomen in de fraaie lyriek en harmoniek van 
Rosy Wertheim. 
 
Rosy Wertheim was een van de eerste vrouwelijke Nederlandse musici en componisten die niet 
alleen een professionele muziekstudie afrondde, maar ook internationale aandacht kreeg. Ze gaf al 
jong les aan het toenmalige Muzieklyceum in Amsterdam en componeerde in eerste instantie vooral 
liederen en koorwerken waarbij ze haar sociale betrokkenheid niet onder stoelen of banken stak. 
Cruciaal voor haar ontwikkeling als componiste was haar verblijf in Parijs van 1929 tot 1934. Daar 
maakt ze haar woning tot een muzieksalon en een ontmoetingsplek voor componisten als Jacques 
Ibert, André Jolivet, Arthur Honneger, Darius Milhaud en Olivier Messiaen. En daar wordt de 
invloed van Debussy en Ravel op haar werk steeds manifester. Ze componeert er veel, vooral 
kamermuziek. In 1933 schrijft ze haar Strijkkwartet. Het amper tien minuten durende driedelige 
werk bevat de kern van de kunst van een componiste die haar stem gevonden heeft. In de ritmiek 
gloort de invloed van Stravinsky, in de lyriek zingen Debussy en Ravel mee en in de krachtige 
vorm en dwingende harmoniek echoot de wereld van Brahms en Beethoven. Alles bij elkaar is het 
een echte Wertheim die zeer goed ontvangen werd en uitvoeringen beleefde in Parijs en New York 
alvorens de Joodse componiste door de Tweede Wereldoorlog, die ze wel overleefde, tot ‘entartet’ 
werd bestempeld en moest onderduiken om haar vege lijf te redden.    
 

Als iemand de potentie van het strijkkwartet voor componisten in de negentiende en zelfs twintigste 
eeuw duidelijk maakte dan is het wel Ludwig van Beethoven. Hij schreef zestien strijkkwartetten 
verdeeld over alle perioden in zijn leven. De drie populaire Razumovskykwartetten componeerde 
hij aan het begin van zijn zogenaamde middenperiode, de tijd van een symfonie als de Eroica die 
kort daarvoor ontstond. Beethoven schreef deze drie strijkkwartetten op. 59 in 1806 in opdracht van 
de Russische ambassadeur in Wenen, graaf Andreas Razumovsky en ze markeren in alle opzichten 
zijn overgang van de klassieke Beethoven naar de vroege visionaire romanticus. Het middelste van 
de set van drie strijkkwartetten het Strijkkwartet op. 59 nr. 2 in e is de meest duistere van de drie. 
En zowel qua vorm als qua harmonie ook de meest vooruitstrevende. Het eerste deel in sonatevorm 
komt als een mozaïek op gang en biedt een harmonisch raamwerk voor het hele kwartet. Het 
extreem lyrische tweede deel zou Beethoven volgens zijn goede vriend Carl Czerny geschreven 
hebben nadat hij, zich volledig bewust van zijn opkomende doofheid, een rijke sterrennacht had 
bewonderd. In het derde deel, een scherzo en trio, gebruikt Beethoven zoals ook in de andere twee 
Razumovskykwartetten een bekend Russisch thema om de afkomst van de opdrachtgever te 
onderstrepen. Vooral in het trio is het thema de basis voor een fugatisch element en een beknopt 
thema met variaties in één. De quasi lichtvoetige finale is een soort sonate-rondo met een 
herkenbaar thema en mondt uiteindelijk uit in een even kort als woest coda dat het kwartet met een 
uitroepteken afsluit.   

Toen Maurice Ravel in 1902 aan zijn enige strijkkwartet begon, was hij formeel nog een student. 
Hij studeerde bij Gabriel Fauré en was op jacht naar de Prix de Rome, die hij, ondanks het feit dat 
hij toen al tot de belangrijkste jonge Franse musici werd gerekend, nooit zou krijgen. Ravel droeg 
zijn Strijkkwartet desondanks op aan Fauré die hem al die tijd steunde. Toch was Fauré veel 
minder te spreken over Ravels Strijkkwartet dan iemand als Claude Debussy naar wiens 



Strijkkwartet uit 1893 Ravel zijn noten modelleerde. Al hield hij zich daarbij naar eigen zeggen 
verre van ‘Debussy’s symbolisme’ en de ‘vormeloosheid en vaagheid van de impressionisten’. 
Ravel zocht zijn heil meer in een terugkeer naar ‘klassieke standaards’. Dat deed hij vooral in de 
vorm en de helderheid van het thematische materiaal. Het eerste deel is een sonatevorm met twee 
duidelijk contrasterende thema’s, het tweede deel een wild ritmisch Scherzo waarin Ravels Spaanse 
temperament duidelijk is. Het rapsodische derde deel is thematisch verbonden met het eerste deel en 
in het swingende laatste deel, een soort rondo gecombineerd met afwisselend passages in 
vijfachtste- en driekwartsmaat, komen alle thema’s uit het werk nog een keer langs. 
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