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Toelichting programma zondag 16 augustus 2020 Hortus Alkmaar 
 
Dat Joseph Haydn al vanaf zijn jongste componistendagen strijkkwartetten schreef is niet zo 
gek. Voor vele (hof)orkesten was het gebruikelijk om regelmatig in kleine enkelvoudige 
bezetting te spelen, vandaar dat Haydn zijn eerste kwartetten ook wel symfonieën of 
divertimenti noemde. Dat Haydn beschouwd wordt als de ‘vader van het strijkkwartet’ heeft 
niet zozeer te maken met het feit dat hij er bijna zeventig schreef, maar alles met het feit dat 
hij de vorm wel degelijk verzelfstandigde en los maakte van het symfonieorkest. Hoewel het 
omslagpunt ligt bij de zes strijkkwartetten opus 20 die in 1774 uitgegeven werden, werd de 
verzelfstandiging van het strijkkwartet definitief bij de zeven jaar later uitgegeven 
strijkkwartetten opus 33. Dat is ook het moment dat Wolfgang Amadeus Mozart Haydn als 
het grote en navolgbare voorbeeld beschouwde op strijkkwartetgebied. Zijn zes 
Haydnkwarteten, waarvan zijn strijkkwartet nr. 15 in d KV 421 het tweede is, vormen een 
antwoord op en een directe reflectie van de indirecte lessen die Mozart leerde van deze 
Haydnkwartetten. Felix Mendelssohn deed weer zijn voordeel met de lessen van Mozart en 
ook Beethoven. En dat is zelfs in zijn meest desperate momenten, zoals tijdens het ontstaan 
van zijn laatste strijkkwartet, in elke noot hoorbaar. 
 
Toen Mozart in 1781 als jonge componist in Wenen aankwam, was Joseph Haydn de 
componist om in de gaten te houden. Hij was een gevierd man en hij had zijn reputatie net eer 
aangedaan met de publicatie van zijn zes Strijkkwartetten op. 33. Mozart was bijzonder onder 
de indruk van deze kwartetten, vooral omdat ze in hoge mate een verzelfstandiging van de 
vier instrumenten tentoonspreidden. Mozart bestudeerde de kwartetten grondig en gebruikte 
de inspiratie die dat opleverde voor een set van uiteindelijk zes kwartetten die tussen 1782 en 
1785 ontstonden en die uiteindelijk bekend werden als de ‘Haydnkwartettten’, vooral omdat 
Mozart ze daadwerkelijk opdroeg aan zijn grote voorbeeld. Bijzonder voor die tijd is dat 
Mozart de werken niet in opdracht van een uitgever of broodheer schreef, maar geheel 
gedreven door een innerlijke impuls.  
De basis van die impuls was ongetwijfeld de drive om het metier in de vingers te krijgen, 
want nooit eerder en ook nimmer daarna, kostte het Mozart zoveel moeite, schetsen, 
doorhalingen en opnieuw beginnen om de kwartetten op papier te krijgen. De componist 
omschreef de werken uiteindelijk ook als ‘de vrucht van een lange en moeizame arbeid’.  
Het tweede kwartet uit de reeks, Strijkkwartet nr. 15 in d KV 421 , ontstond in juni 1783. 
Het is het enige kwartet uit de reeks in een mineurtoonsoort. Het verhaal gaat dat Mozart het 
kwartet schreef terwijl zijn vrouw Constanze aan het bevallen was van haar eerste kind. 
Volgens Constanze baseerde Mozart het stijgende motief aan het begin van het verder 
prachtig lyrische Andante op haar huilende uithalen tijdens de bevalling. Een mooi verhaal, 
dat nimmer werkelijk bevestigd is. Het waarheidsgehalte doet ook niets af aan het 
strijkkwartet, want hoewel de eerste viool nog vaak de hoofdthema’s speelt is het conform 
Haydns voorbeeld een kwartet waarin alle stemmen interessant materiaal hebben en de cello 
niet meer louter een baslijn speelt, maar een volwaardige ‘zangstem’. Het eerste deel in 
sonatevorm is daarbij bijzonder door het rapsodische eerste thema dat contrasteert met het 
meer volgens de standaard geschreven tweede thema. Ook het Menuet ontstijgt de inhoud van 
eerdere menuetten en is al lang geen statige hofdans meer. Alleen in het trio lijkt het idee van 
een vriendelijke Weense serenade compleet met luchtig tokkelende gitaarreferenties nog even 
post te vatten.  
Het laatste deel, een thema met variaties, doen in alles denken aan het laatste deel van Haydns 
op. 33 nr. 5. Zodanig dat het geen toeval kan zijn. Hier buigt Mozart even expliciet naar de 
grote meester die hij vervolgens in zijn kwartetten zou overstijgen. 



 
Hoewel Mendelssohn stevig op de schouders van zijn voorgangers stond en in zijn 
strijkkwartetten de lessen van Haydn, Mozart en Beethoven liet versmelten met de 
contrapuntlessen die hij destilleerde uit de werken van Johann Sebastian Bach, is zijn 
Strijkkwartet nr. 6 in f opus 80  van een geheel andere orde. Mendelssohns laatste 
strijkkwartet is wel eens getypeerd als ‘één van de meest gepassioneerde uitingen van verdriet 
die in de instrumentale muziek bestaan.’ 
In dit kwartet geen lichtvoetige nacht- en elfenmuziek, geen lyrische melodielijnen van de 
Lieder ohne Worte, maar een taal van pijn, wanhoop, angst, verdriet, diep verdriet. Dat wordt 
meteen duidelijk door de spookachtige tremolo’s waarmee het strijkkwartet begint. Ook het 
scherzo-achtige tweede deel en de over de ziel krassende finale bieden geen ruimte voor licht 
en luchtigheid. Zelfs in het even mooie als liefdevolle Adagio lijkt de dood om de hoek mee 
te neuriën.  
En zo is het ook. In mei 1847 stierf Mendelssohns geliefde zus Fanny aan een herseninfarct 
tijdens een repetitie voor een familiemuziekavond. Felix was ontroostbaar en ging uiteindelijk 
op doktersadvies naar het Zwitserse Interlaken om enigszins te herstellen. Hier zette hij de 
eerste noten op papier van wat zijn laatste grote werk zou worden. Mendelssohn voltooide het 
werk toen hij weer thuiskwam en maakte nog wel een uitvoering in de privésfeer mee in 
oktober 1847. Daar bleef het bij. Op 4 november 1847 stierf ook Mendelssohn aan een 
herseninfarct. Het kwartet beleefde precies een jaar later zijn eerste publieke uitvoering met 
een zekere Joseph Joachim als primarius en werd in 1850 postuum gepubliceerd. Ondanks of 
juist dankzij het feit dat het werk een totaal andere lading had dan zijn andere kwartetten, 
groeide het al snel uit tot een even geliefd als berucht repertoirestuk. Vooral de even 
frenetieke als virtuoze finale vol schitterende en voor die tijd verrassende strijkersklanken, 
bleek destijds voor veel strijkers een brug te ver. 
 
Paul Janssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het Helikon Quartet werd in 2015 opgericht en is sinds 2017 in opleiding bij de Nederlandse 
Strijkkwartet Academie. 
Het kwartet geeft vele concerten door heel Nederland. Zo speelden ze in het Concertgebouw 
te Amsterdam, het Muziekgebouw aan ‘t IJ, de Grote Zaal van TivoliVredenburg en Orpheus 
Apeldoorn. In 2019 verzorgden ze een aantal concerten tijdens het Internationaal 
Kamermuziek Festival Utrecht, het Grachtenfestival en de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam. 
Ook waren ze te gast in verschillende radio- en televisieprogramma's zoals 
Spiegelzaal AVROTROS, Jets Muziekfabriek en NTR Podium Witteman.  
 
Het Helikon werd gedurende twee jaar intensief gecoacht door Quatuor Danel, binnen 
de Rabo Next Stage, een coachingstraject voor jong talent georganiseerd door 
TivoliVredenburg. In 2016 ontving het kwartet een beurs om masterclasses te volgen bij het 
Chilingirian Quartet in Engeland. In 2017 volgde het Helikon als gast ensemble lessen binnen 
de European Chamber Music Academy. Ze ontvingen lessen van onder anderen Stefan Metz, 
Luc-Marie Aguera, Eberhard Feltz, Petr Prause, Daniel Rowland, Miguel da Silva, Johannes 
Meissl, Emanuelle Bertrand, Ásdís Valdimarsdottír, Dmitri Ferschtman, Denis Brott en 
Cuarteto Quiroga. 
 
Het kwartet besteedt graag aandacht aan actuele onderwerpen en werkt hierbij regelmatig 
samen met hedendaagse componisten. 
 
Tijdens NJO Muziekzomer 2018 creëerden ze een programma geïnspireerd op 
klimaatverandering. Ze gaven een wereldpremière van componist Ryan Probert, genaamd 
‘Twilight City’. 
 
www.helikonquartet.com 


