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Toelichting programma zondag 20 september 2020 TAQA Theater De Vest Alkmaar 
 
Staan op de schouders van de voorgangers en op zoek naar de wegen van vernieuwing. Het is de 
route die alle grote componisten die de tand des tijds goed hebben doorstaan gemeen hebben. 
Ludwig van Beethoven groeide op in de vruchtbare grond van Haydn en Mozart en effende de weg 
naar de romantiek en de verwijdering van de klassieke vormen. Anton Webern begon als 
romanticus op de schouders van Beethoven en werd de peetvader van de naoorlogse avant-garde 
door zijn intrigerende omgang met de spelregels van Schönbergs twaalftoonstechniek. En de 
Nederlandse Henriëtte Bosmans ontdeed zich dankzij de lessen van Willem Pijper van een al te 
romantisch aura en gaf vele tijdgenoten het voorbeeld en het nakijken met haar even meeslepende 
als krachtig geconstrueerde latere werken zoals het Strijkkwartet.  
 
Beethoven had wat het strijkkwartet betreft al een behoorlijke geschiedenis achter zich toen hij zich 
aan zijn laatste strijkkwartetten zette. Hij begon in de voetsporen van Haydn men Mozart en schreef 
zo’n tiental kwartetten die redelijk in de pas liepen met het bevattingsvermogen van de luisteraars 
waar Beethoven het van moest hebben. Vanaf zijn twaalfde strijkkwartet, op 127, ging de inmiddels 
nagenoeg dove Beethoven zijn eigen gang en ontketende hij een kleine revolutie omdat hij voelde 
dat de grenzen van de klassieke stijl doorbroken moesten worden om de noden van de nieuwe tijd in 
muziek te vatten.  
Het Vijftiende Strijkkwartet schreef Beethoven in 1825 nog voorafgaand aan het Dertiende en 
Veertiende kwartet. Het is in dit kwartet dat het motief dat later de Grosse Fuge zou beheersen voor 
het eerst voorkomt. Direct aan het begin van dit kwartet klinkt dit opvallende motief. De rest van 
het kwartet lijkt als ware het een collectieve improvisatie uit dit motief te groeien. Het bekendste 
deel van dit kwartet is ongetwijfeld het derde deel, het Canzona di ringraziamento (Heiliger 
Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit, in der lydischen Tonart: Molto Adagio). Hoewel het 
absoluut geen programmamuziek genoemd mag worden, schreef Beethoven dit deel nadat hij enige 
tijd ernstig ziek was geweest en niet kon componeren. Ook het laatste deel is opvallend. Deze finale 
zou Beethoven in eerste instantie bedoeld hebben voor de Negende symfonie die ongeveer 
gelijktijdig ontstond. In dit opzwepende deel komen alle motiefvariaties uit de voorgaande delen 
nog eens langs. 
 
Hoewel Anton Webern de negentiende eeuw in zijn genen meekreeg en zijn componistenleven 
begon als een romanticus, heeft hij de lessen van Beethoven van meet af aan meegenomen. Niet 
alleen oversteeg hij zijn leermeester Arnold Schönberg door de motief- of kiemceltechniek toe te 
passen in de twaalftoonstechniek, ook in zijn vroege werken zoals de Langsamer Satz  is de 
motivische manipulatie al volop aanwezig. Zo is het openingsthema de kiemcel voor het gehele 
bijna tien minuten durende werk.  
Ondanks deze technische manipulatie is deze compositie, die Webern in 1905 kort nadat hij bij 
Schönberg was gaan studeren schreef, vooral een spontane uiting van een jonge componist die 
overvallen is door liefde. De basis van de Langsamer Satz ontstond in 1905 toen de 21-jarige 
componist een paar dagen op stap was met zijn nichtje en latere echtgenote Wilhelmine Mörtl. ‘Om 
voor altijd op deze wijze door de bloemenvelden te lopen, met mijn liefste naast mij, om je samen 
zo één met het Universum te voelen, zonder zorgen en vrij als een leeuwerik in de lucht… Oh wat 
geweldig’, zo omschreef Webern de inspiratie voor het werk dat later wel omschreven zou worden 
als ‘Tristan und Isolde teruggebracht tot een stuk van elf minuten’. 
Ondanks de inspiratie en de tevredenheid van Webern, bleef de Langsamer Satz lang verborgen 
voor de buitenwereld. Pas in 1962 kwam het werk boven water en beleefde het de eerste publieke 
uitvoering in Washington.  
 
Zoals Anton Webern zich, ondanks zijn latere beknoptheid en modernisme, een kind toonde van de 
negentiende eeuwse romantiek, zo was de Nederlandse pianiste en componiste Henriëtte Bosmans 



dat ook. Zeker in haar werken tot het midden van de jaren twintig van de twintigste eeuw. Over haar 
Poème voor cello en orkest uit 1923 schreef componist en criticus Willem Pijper: ‘Henriëtte 
Bosmans heeft zich tot dusverre niet ernstig beziggehouden mede de problemen van deze tijd. Haar 
muziekbesef blijft te zeer gekoppeld aan een, in de jeugd gefixeerd, muziekgevoel. Dit is haar 
kracht, en haar zwakheid voor de toekomst.’  
Bosmans voelde zich aangesproken door de woorden van Pijper en werd van 1927 tot 1930 een 
vaan zijn meest ijverige en beste studenten. Zij leerde economischer te componeren en begon te 
experimenteren met zaken als polyritmiek en polytonaliteit. Een van de eerste werken waarin de 
invloed van Pijper doorschemert is haar eendelige, doch in verschillende secties uiteenvallende 
Strijkkwartet uit 1927. Hoewel de romantiek nog wel aanwezig is in de melodievoering, gaat 
Bosmans veel vrijer om met de tonaliteit en laat ze andere invloeden zoals een haast Oosterse 
spaarzaamheid toe.  
Het Strijkkwartet werd na de première door het Amsterdamsch Strijkkwartet op 28 januari 1928 
goed ontvangen. Al hielp dat later weinig. Ondanks het feit dat Bosmans een van de meest 
geprofileerde en smaakmakende componisten was van het interbellum, is haar werk nog steeds geen 
gemeengoed. 
 
Paul Janssen 


