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Vespucci Kwartet
Lisanne Soeterbroek, eerste viool
Ruña 't Hart, tweede viool
Stefanie Steiner, altviool
Douw Fonda, cello (Verenigde Staten van Amerika)

Felix Mendelssohn 3 delen uit Vier delen voor strijkkwartet, opus 81
(1809-1847)

Antonin Dvořák Strijkkwartet in G gr. t., opus 106
(1841-1904) Allegro moderato

Adagio ma non troppo
Molto vivace
Finale: Andante sostenuto – Allegro con fuoco



Toelichting programma 22 augustus 2021 Hoornder kerk Den Hoorn (Texel)

Wat moet een componist met het genre strijkkwartet als Ludwig van Beethoven net het
tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild en een serie even meesterlijke als bijzondere en
maatgevende strijkkwartetten heeft achtergelaten? Felix Mendelssohn, een groot liefhebber
van de laatste strijkkwartetten van Beethoven, zocht het in een vorm van diepgravende
lichtvoetigheid en schreef naast zes complete strijkkwartetten ook de Vier delen voor
Strijkkwartet op. 81. Antonin Dvořák wist in de tweede helft van de negentiende eeuw het
strijkkwartet te doordesemen met Boheemse allure en Tsjechische volksmuziek en leerde
ondertussen de Amerikanen dat ook het strijkkwartet een voertuig kan zijn voor een muziek
die het nationale gevoel eer aan doet. Hij schreef maar liefst veertien strijkkwartetten waarvan
het Dertiende strijkkwartet, dat hij kort na terugkeer uit de Verenigde Staten componeerde,
een compositorisch hoogtepunt vormt.

Het is misschien tekenend dat Felix Mendelssohn zijn hele leven met het strijkkwartet bezig is
geweest. Zijn eerste composities waren de zogenaamde strijkerssymfonieën, in feite
kamermuziekwerken voor een uitgebreid ‘strijkkwartet’. En zijn laatste grote werk,
geschreven in 1847, was zijn veel geprezen Strijkkwartet in f op. 80. Ondertussen
componeerde hij niet alleen nog vijf andere complete strijkkwartetten, hij schreef ook
verschillende losse delen voor strijkkwartet. Vier van die stukken, geschreven op
verschillende momenten in zijn leven, zagen postuum het levenslicht in 1849 als de Vier
delen voor Strijkkwartet op. 81. De werken uit respectievelijk 1947 (nrs. 1 en 2), 1843 (nr.
3) en 1827 (nr. 4) waren nooit bedoeld als een compleet vierdelig werk, al vormden het Tema
con variazioni in E en het Scherzo in 19847 wel een aanzet tot een nieuw strijkkwartet,
waaraan hij begon kort na het voltooien van het Strijkkwartet in f op. 80. Zijn dood op 4
november 1847 weerhield hem er van nog een compleet strijkkwartet aan zijn oeuvre toe te
voegen. Omdat de vraag naar werk van Mendelssohn kort na zijn dood erg groot was, kwam
Breitkopf & Härtel op het idee de schijn van een compleet strijkkwartet te creëren door een
Capriccio uit 1843 en een Fuga uit 1827 toe te voegen. Het beste wat er van gezegd kan
worden is dat de vier delen zo in elk geval de eeuwigheid in konden, maar het stijlverschil
tussen de afsluitende Fuga, een oefening in het contrapunt waarbij Bach en de late Beethoven
elkaar ontmoeten en die grote beheersing van het strijkkwartet vertoont, en de andere delen is
vrij groot. Vandaar dat de afsluitende Fuga bij uitvoeringen vaak wordt weggelaten.
Het prachtige Tema con variazioni lijkt vooral een eerbetoon aan Robert Schumann en diens
drie strijkkwartetten op. 41 die hij aan Mendelssohn opdroeg. Het serene thema krijgt een
reeks variaties met een scherzo-achtige passage als hoogtepunt voordat het weer terugkeert
naar de oorspronkelijke serene sfeer. Het tweede deel is een typisch Mendelssohnscherzo,
lichtvoetig, dreigend en toch lyrisch en meeslepend, en doet denken aan de Scherzo’s uit
Midzomernachtsdroom en het octet op. 20.
De keus voor het Capriccio uit 1843 als relatief rustpunt is zo gek nog niet. Het deel begint als
een soort Lied ohne Worte en mondt uit in een groots en stuwend Bachiaans fugato dat de
afsluitende Fuga eigenlijk ook een beetje overbodig maakt.

Na zijn Twaalfde strijkkwartet uit 1893, dat vanwege een vermeende Indiaanse thematiek de
bijnaam ‘Amerikaans strijkkwartet’ kreeg, bleef het op compositorisch vlak even stil bij
Antonin Dvořák. De heimwee naar Bohemen groeide bij de man die sinds 1892 directeur was
van het National Conservatory of Music waar hij componisten in spe leerde gebruik te maken
van de eigen Amerikaanse volksmuziekbronnen en in de lente van 1895 keerde hij terug naar
zijn geliefde Bohemen. In eerste instantie genoot hij van zijn terugkeer en leek het
componeren ver weg. Zo schreef hij aan een vriend: ‘Ik koester me in de natuur en ik ben



tevreden, lui. Ik doe niets, wat je waarschijnlijk zal verbazen, maar het is waar, het is echt. Ik
ben gewoon aan het luieren en ik heb mijn pen niet aangeraakt.’
Gelukkig kroop het bloed waar het niet gaan kon en een paar maanden later voltooide hij zijn
laatste twee strijkkwartetten waarin de Tsjechische tongval rijkelijk aanwezig is. Want hoewel
zijn Dertiende Strijkkwartet in G op. 106 nog begint met een thema waarin de pentatoniek
die men graag in verband brengt met de Americana die ook in zijn Amerikaanse Strijkkwartet
op. 96 aanwezig is, vormt de Tsjechische volksmuziek de ware inspiratiebron. Dat blijkt ook
uit het prachtige Adagio met zijn meeslepende lyriek en zijn harmonische beweging die
regelmatig wisselt tussen majeur en mineur. In feite is het tweede deel een vormtechnisch
hoogstandje met een doorontwikkelde variatievorm over twee thema’s die in het begin
geïntroduceerd worden.
De basis van het Scherzo is weer een Boheemse volksdans onderbroken door twee
introspectieve trio’s en de Finale dendert na het verstilde begin door als een typisch
Dvořák-rondo waarmee hij volgens critici uit die tijd alle heimwee en Amerikaanse zorgen
definitief van zich afschreef.
In elk geval is dit Dertiende strijkkwartet van Dvořák misschien wel zijn grootste
meesterproef in het genre, niet alleen qua vorm en inhoud, maar ook en vooral qua optimale
balans tussen de vier strijkers.

Paul Janssen

Het Vespucci Kwartet, opgericht in 2009, speelt inmiddels op vele podia in Nederland,
Duitsland en België en is vaak (live) op de radio te beluisteren bij programma’s als Opium,
Diskotabel en Spiegelzaal. In 2015 openden zij de nieuwe vleugel van het Van Gogh-museum
in het bijzijn van prinses Beatrix. In 2014 brachten zij hun eerste CD ‘Debut’ uit met werken
van Mozart en Dvorák. In 2019 kwam het vervolg met een CD met werken van Haydn,
Webern en Brahms.
De leden van het kwartet zijn ook in de orkestwereld actief. Zo is Lisanne 1e concertmeester
van het Antwerp Symphony Orchestra, Douw Fonda plaatsvervangend aanvoerder en
Stephanie altvioliste van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ruña remplaçeert in vele
Nederlandse en Duitse orkesten.
Naast hun reguliere concerten, heeft het kwartet zich de afgelopen paar jaar ook
beziggehouden met het ontwikkelen van bijzondere concerten/voorstellingen. Zo ontstonden
het filmproject ‘Kreutzersonate’, het dansproject ‘Prokofiev moves’ en de kindervoorstelling
‘De Nieuwe Kleren van de Keizer’ (5+).  Het concept van deze voorstellingen werd steeds
ontworpen door primarius Lisanne Soeterbroek.
Voor de komende tijd staat o.a. een (uitgestelde) tournee door Frankrijk en een debuut-recital
in Parkstad Limburg Theater Heerlen op de agenda.


