
zaterdag 20 oktober

Lisanne Soeterbroek  viool
Robert Lis  viool
Stephanie Steiner  altviool
Douw Fonda  cello 

Dmitri Sjostakovitsj 1906 – 1975

Strijkkwartet nr 7 in fis, opus 108
Allegretto, attacca
Lento, attacca
Allegro
Allegretto 

Ludwig van Beethoven 1770 – 1825

Strijkkwartet No. 7 in F op.59, No. 1
Allegro 
Allegretto vivace e sempre scherzando 
Adagio molto e mesto, attacca 
“Thème Russe”: Allegro 

Het Vespucci strijkkwartet werd opgericht in 2009 en 
speelt inmiddels op vele podia in Nederland en Duits-
land. Zij speelden op festivals als het Grachtenfestival 
Amsterdam, Grachtenfestival aan de Maas, Internationaal 
Kamermuziek Festival Utrecht en Kamermuziekfestival 
Hoorn. Zij waren live op de radio te beluisteren bij pro-
gramma’s als Opium, Diskotabel en Spiegelzaal.
In 2014 brachten zij hun eerste cd Debut uit met werken 
van Mozart en Dvořak. In 2015 traden zij op bij de ope-
ning van de nieuwe vleugel van het Van Gogh-museum 
in het bijzijn van prinses Beatrix. In 2016 speelden zij 
in een overvol openluchttheater tijdens het Down the 
Rabbit Hole Festival. Voor volgend seizoen staan ze naast 
de reguliere concerten ook met het filmproject Kreutzer- 
sonate, het dansproject Prokofiev moves en de kinder-
voorstelling Nieuwe Kleren van de Keizer op de planken. 
Deze voorstellingen werden ontworpen door hun eigen 
primarius Lisanne Soeterbroek.

Vespucci kwartet
A Musical Banquet

Huischroniqeur Herbert van Hasselt houdt na afloop van 
dit concert een pilaarpraatje. Verwacht prachtige anekdo-
tes over de roemruchte geschiedenis van Amsterdam, de 
Noorderkerk en natuurlijk muziek. Herbert was voorheen 
directeur van de Amsterdamse Oude Kerk

Na afloop van het concert bieden wij u graag een kopje 
koffie of thee aan in de kerk! 



De Noorderkerkconcerten worden mogelijk gemaakt door: 

Met dank aan: Dille en Kamille, De Boerenmarkt en alle vrienden van de Noorderkerkconcerten’.
Noorderkerkconcerten is zeer erkentelijk voor de steun van de leden van de Noorderkring.
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noorderkerkconcerten 
noorderkerkconcerten.nl  

info@noorderkconcerten.nl

Dmitri Sjostakovitsj 1906 – 1975

Strijkkwartet nr 7 in fis, opus 108

Het zevende strijkkwartet van Sjostakovitsj uit 1960 is een 
van de kortste (ca.15 min.), maar ook een van de smar-
telijkste kwartetten die hij ooit heeft geschreven. Het 
kwartet is gewijd aan zijn eerste vrouw, Nina Sjostakovitsj, 
die in december 1954 overleed. Zoals bekend bevatten 
veel strijkkwartetten van Sjostakovitsj zeer persoonlij-
ke referenties. Dit kwartet zou volgens ingewijden een 
meditatie zijn op het leven en sterven van Nina. Maar of 
en in hoeverre dat zo is, is nooit aan de openbaarheid 
prijsgegeven. Voor de appreciatie van de muziek is die 
specifieke kennis ook niet vereist. 

Het kwartet heeft drie delen, die zonder onderbreking 
in elkaar overgaan. Het eerste deel, Allegretto, is een 
verraderlijk lichtvoetig muziekje. Het lijkt een speels 
scherzo, maar de aandachtige luisteraar zal de droef-
geestige ondertoon beslist niet ontgaan. De primarius zet 
het themaatje in, gebaseerd op het ritmische motto van 
de componist: een anapest (twee korte noten, gevolgd 
door een lange). De cello en vervolgens ook de overige 
leden van het kwartet onderstrepen het muziekje. Als 
willen ze zeggen: ‘Ja, zo is het leven nu eenmaal!’ Een 
tweede gegeven, minder kortademig van karakter, vormt 
het tegenwicht. Begeleidende pizzicati herinneren aan 
het hoofdthema. 

Het Lento is gevat in een simpele a-B-a-vorm. Twee 
contrapuntische lijnen, de ene grillig en zoekerig, de 
andere elegisch van aard, worden ragfijn met elkaar ver-
weven. De cello speelt een klagende melodie, die klinkt 
als een prelude op een krakkemikkig harmonium. Het 
meanderende thema keert geleidelijk weer terug. 

Tot slot klinkt een onstuimige fuga vol schrille disso-
nanten. Een noodlotsmotief brengt het razende gekrijs 
enigszins tot rust. Een kalmere episode met een zoetzu-
re melodie, waarvan je denkt: heb ik die al niet vaker in 
het werk van Sjostakovitsj gehoord, leidt naar het slot van 
het kwartet. Dat klopt: de componist verwerkte in de hele 
kwartetcyclus materiaal uit de eerdere delen. Waarschijn-
lijk zijn juist deze citaten verwijzingen naar bepaalde 
gebeurtenissen, waarvan wij onkundige buitenstaanders 
zijn (en blijven). Je zou dit aangrijpende deel kunnen 
opvatten als de doodstrijd van Nina. Van hartstochtelijk 
verzet tot de laatste hartslagen en de berusting in de 
dood.

Ludwig van Beethoven 1770 – 1825

Strijkkwartet No. 7 in F op.59, No. 1

De muziekcriticus Eduard Hanslick vertelt over de 
puissant rijke Russische gezant van de tsaar aan het 
Oostenrijkse hof, graaf Andreas Kyrillowitsj Rasumovsky, 
dat deze muziekmecenas een fervente liefhebber van 
kamermuziek was. Hij speelde zelf — zeker niet onver-
dienstelijk — viool. Tezamen met vrienden beoefende 
hij actief het kwartetspel. De aan hem door Ludwig van 
Beethoven in 1806 opgedragen drie kwartetten opus 59 
waren de amateur echter te machtig. Hij offerde volgens 
Hanslick ‘diesen letzten Rest dilettantischen Egoismus’ 
op en engageerde in het vervolg professionals voor de 
uitvoering van de razend lastige Beethovenkwartetten. 

In deze kwartetten gebeurt compositorisch hetzelf-
de als wat de revolutionair al eerder in de ‘Eroica’ had 
bewerkstelligd. De klassieke structuren worden radicaal 
omvergeworpen. Alleen de staketsels van de sonatevorm 
blijven overeind. In plaats van twee contrasterende the-
ma’s in het eerste deel, Allegro, hanteert Van Beethoven 
uitgebreide, meerstrofige themagroepen. De expositie 
wordt niet langer herhaald. De doorwerking krijgt een veel 
belangrijker aandeel in het muzikale discours. De reprise 
is veel meer dan een resumé van het thematische mate-
riaal. Feitelijk wordt het proces van thematische ontwik-
keling gewoon voortgezet. Pas in de slotcoda keert de 
kern van het hoofdthema in volle pathetiek weer. De volg-
orde waarin langzame deel en scherzo (Allegretto vivace 
e sempre scherzando) worden gespeeld, wordt gewisseld. 
Het Adagio molto e mesto (droefgeestig) gaat nu vooraf 
aan het slotdeel, Allegro, gebaseerd op een theme Russe. 

Han van Tulder (www.hanvantulder.nl)

Muziek in de Noorderkerk: 
de perfecte zaterdag middag in hartje Amsterdam. 
Doe boodschappen op de biologische Noordermarkt,  
eet de beste appeltaart van Amsterdam bij Café Winkel  
en geniet van een uur concert in de Noorderkerk.

Volgende Noorderkerkconcerten
20 oktober Vespucci kwartet
27 oktober Archduke Ensemble


