
Programma zondag 30 augustus 2020 
 
TAQA Theater De Vest, Alkmaar 
Kleine Zaal 
 
Aanvangstijd 12.00 uur 
 
Helikon Quartet 
bestaande uit: 
Stella Zake, eerste viool 
Marieke Kosters, tweede viool 
Lotus de Vries, altviool 
Renate Apperloo, cello 
 
Joseph Haydn Strijkkwartet nr. 3 in C gr. t., opus 76 
(1732-1809) Allegro 

Poco adagio; cantabile 
Menuetto Allegro 
Finale Presto 

 
Felix Mendelssohn Strijkkwartet no. 6 in f kl. t., opus 80 
(1809-1847) Allegro vivace assai 

Allegro assai 
Adagio 
Finale: Allegro molto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met dank aan: 
Gemeente Alkmaar 

Bloembinderij Wim van Assem 
 

De Doutreligne Master D6 concertvleugel wordt geleverd door Piano's Maene 
 

 



Toelichting programma zondag 30 augustus 2020 TAQA Theater De Vest 
 

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. Wat dat aangaat kan zijn Strijkkwartet op. 76 nr. 3 model staan voor 
de hele serie. Het zijn kwartetten die niet alleen Mozart en Beethoven sterk beïnvloedden, 
maar ook latere componisten veel inzicht boden in het schrijven voor strijkkwartet. Felix 
Mendelssohn deed zijn voordeel met de lessen van Haydn en schreef van meet af aan 
strijkkwartetten die vertellen dat het genre ook in de negentiende eeuw levensvatbaar zou zijn. 
Met zijn laatste strijkkwartet, de meest desperate muziek die hij ooit schreef, voegde 
Mendelssohn zelf een aantal interessante nieuwe sonoriteiten aan het palet toe. 

 
Hoe Haydn te werk kon gaan en zijn strijkkwartetten op kon bouwen vanuit een heel 
bescheiden motief is goed te horen in het eerste deel van zijn Strijkkwartet op. 76 nr. 3 , 
bijgenaamd ‘Kaiser’. Het kwartet maakt deel uit van een serie van zes, de voorlaatste reeks 
kwartetten die Haydn schreef. Alleen de twee kwartetten van op. 77 en het onvoltooide op. 
103 zouden nog volgen. Haydn schreef de kwartetten in opdracht van de Weense graaf Joseph 
Erdödy, die al sinds 1776 een belangrijke steunpilaar voor de componist was. Al direct na de 
eerste publicatie werden de strijkkwartetten onthaald als meesterwerken. Uitgever Artaria 
prees ze aan met de woorden ‘niets dat we ooit uitgegeven hebben komt in de buurt van deze 
werken’. En de Engelse muziekreiziger Charles Burney schreef: ‘Het lijkt in niets op het werk 
van een genie dat al veel geschreven heeft en teert op oude successen, deze werken hebben 
alles van een talent dat nog niets van zijn vuur en enthousiasme verloren heeft.’ 
Het kwartet dankt zijn bijnaam aan de variaties over het ‘Kaiserlied’ in het tweede deel. Dit 
Kaiserlied schreef Haydn geïnspireerd door God save the king dat hij in Engeland hoorde. Op 
het speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht Gott erhalte Franz den Kaiser 
componeerde Haydn een lied dat direct een klassieker werd. Ook in Duitsland. Daar kreeg de 
melodie in 1841 de woorden Deutschland über alles en groeide het uit tot het Duitse 
volkslied. Enkele maanden na het componeren van het lied gebruikte Haydn de melodie als 
thema voor het langzame tweede deel. Dat Haydn hiermee patriottische bedoelingen had, 
blijkt ook uit het eerste deel waar hij het hoofdthema vlak voor de ‘normale’ terugkeer laat 
verschijnen als een Hongaarse volksdans. Het derde deel is een, zeker voor Haydn, haast 
conventioneel menuet en in het dramatische laatste deel strijden in een stormachtige 
sonatevorm regen en zonneschijn (c mineur en c majeur) op briljante wijze om de voorrang.  
 
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 


