Elkaar vinden
in het donker
De liefde voor het strijkkwartet bracht de
Strijkkwartet Biënnale Amsterdam en
Muziekgebouw aan ’t IJ bij elkaar. Twee
bevlogen directeuren die zelf programmeren,
Yasmin Hilberdink en Boudewijn Berentsen,
vertellen waarom zij nooit uitgekeken raken
op het avontuurlijke genre.
door mischa andriessen
foto annabel oosteweeghel

‘EEN STRIJKKWARTET is als poëzie,’
zegt Yasmin Hilberdink. ‘Met weinig
materiaal wordt juist veel gezegd en
verklankt wat anders niet uit te drukken
valt.’ Die poëtische kracht en de magie
ervan brachten haar ertoe de Strijkkwartet
Biënnale op te zetten. Na een succesvolle
eerste editie in 2018 volgt nu een tweede.
Opnieuw zal in Muziekgebouw aan ’t IJ
dik een week lang de enorme diversiteit
van het strijkkwartet worden getoond. Op
het programma staan topstukken uit het
klassieke repertoire én fonkelnieuwe stukken, dikwijls speciaal voor de Biënnale
geschreven. Ze worden uitgevoerd door
wereldberoemde, maar ook door hier nog
onbekende en soms nog maar net begonnen kwartetten.
Nu is het strijkkwartet niet bepaald een
ondergesneeuwd genre op de Nederlandse
podia. Wat is dan het belang van deze
Biënnale? Artistiek directeur Hilberdink
heeft een missie. Ze wil het stoffige dat
nog altijd aan de veelzijdige muziekvorm
kleeft, wegpoetsen en het strijkkwartet
– vaak ook voor ‘moeilijk’ versleten – toegankelijk maken voor een groot publiek.
Hilderdink: ‘De presentatie is heel belang-

rijk. Ik wilde weg van de vier oude heren
in jacquet en ik wilde ook weg van een
veilige programmering, niet alleen maar
die beruchte sandwichformule waarin
onbekend werk tussen twee publieksfavorieten wordt geklemd. De kwartetten die
we programmeren, dagen we uit.’

Yasmin Hilberdink:
‘De presentatie is heel
belangrijk. Ik wilde weg
van de vier oude heren
in jacquet.’

Muzikale trip
Als voorbeeld van zo’n prikkelende
aanpak noemt Hilberdink het programmaonderdeel ‘On the Night Plain’. Tijdens
deze mede door een decorontwerper en
een regisseur vormgegeven muzikale trip
zullen drie kwartetten – Arditti Quartet,
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Calder Quartet en Signum Quartett – acht
zeer uiteenlopende werken spelen: een
onorthodoxe canon met als hoogtepunten Different Trains van Steve Reich en
Cadenza on the Night Plain van Terry
Riley. Vier uur lang, tot half een ’s nachts,
duurt het evenement, zodat het publiek
optimaal de intensiteit van deze composities kan ervaren.
De liefde voor het strijkkwartet zit diep
bij de artistiek directeur van het nog
jonge festival. Ze roemt de rijkdom aan
klankkleur en expressie, de toewijding die
het genre vraagt van componist, musici en
publiek. En het strijkkwartet is bij uitstek
een democratische vorm. Hilberdink: ‘Het
is veelzeggend dat het strijkkwartet begint
in de Verlichting; het is een muziekvorm
die op gelijkheid is gebaseerd.’ Zelf werd
ze bij toeval verliefd toen vrienden haar
meenamen naar een concert van het
Alban Berg Quartet. ‘Ik had nog nooit
een strijkkwartet gehoord, maar ik ging er
totaal in op. Sindsdien ben ik verliefd.’
• Strijkkwartet Biënnale Amsterdam
25 januari t/m 1 februari 2020
Muziekgebouw aan ’t IJ, sqba.nl

Yasmin Hilberdink en
Boudewijn Berentsen

DE NAAKTHEID van het strijkkwartet is
volgens Boudewijn Berentsen, programmeur en zakelijk directeur van het Muziekgebouw aan ’t IJ, een van de opwindende en essentiële kwaliteiten van het
genre. ‘Wat in de wereld tussen mensen
gebeurt, gebeurt ook in een strijkkwartet.
Daar zijn boeken over geschreven, films
over gemaakt. Er staat altijd spanning
op, omdat de musici zich nergens achter
kunnen verschuilen. Als in een orkest
een van tien eerste violisten een mindere
dag heeft, zal dat de meeste luisteraars
ontgaan. Maar in een strijkkwartet komt
zelfs de kleinste onachtzaamheid meteen
aan de oppervlakte, zo duidelijk dat zelfs
een leek dat direct hoort.’
‘Zijn’ Muziekgebouw heeft door de jaren
heen een zekere reputatie op het gebied
van strijkkwartet-evenementen opgebouwd. Het Hongaarse Keller Quartet
speelde er de zes strijkkwartetten van Béla
Bartók. Enerverende concerten hadden er
plaats toen het Franse Quatuor Diotima
de late kwartetten van Beethoven, een
absoluut ijkpunt in de catalogus van het
strijkkwartet, koppelde aan de iconen van
de twintigste eeuw Arnold Schönberg en

Pierre Boulez. Net zo onvergetelijk was de
serie van het roemruchte Brodsky Quartet
met alle vijftien kwartetten van Dmitri
Sjostakovitsj. En nu staat de liefhebber in
december een marathon met de zeventien
kwartetten van componist Mieczysław
Weinberg te wachten.

Boudewijn Berentsen:
‘In een strijkkwartet komt
zelfs de kleinste onachtzaamheid meteen aan de
oppervlakte.’

Perfecte setting
Berentsen: ‘We horen met name van
strijkkwartetten vaak hoe graag ze in het
Muziekgebouw spelen. De combinatie
van de akoestiek, een zaalinrichting
waarin niets van de muziek afleidt en een
aandachtig publiek vormen de perfecte
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setting voor zulke intense muziek.
Daarnaast geven wij de musici veel
vrijheid. Ze waarderen het zeer dat ze
zich niet tot standaardrepertoire hoeven
te beperken en minder gebruikelijke
stukken kunnen spelen. Dat brengt
risico met zich mee, maar ik zie dat het
publiek veel nieuwsgieriger is dan veelal
wordt gedacht. Precies daar vinden het
Muziekgebouw en de Strijkkwartet
Biënnale elkaar.’
Beiden zien het als een opdracht zich
ook voor nieuwe en relatief onbekende
muziek sterk te maken. En ze doen hun
uiterste best die voor zoveel mogelijk
luisteraars bereikbaar te maken. ‘Bijvoorbeeld met omlijstende programmering die
context verschaft. Maar zonder een knieval te doen; de inhoud staat pal overeind.’
Het strijkkwartet blijft een ‘lakmoesproef ’
voor componisten en voor musici, meent
hij. De beperkte middelen, de directe
verwantschap tussen de vier instrumenten
die alle hun eigen karakter hebben en toch
als één kunnen klinken: al die aspecten
leiden tot een verbluffend gegeven, dat
steeds opnieuw componisten en musici
uitdaagt en menig luisteraar voor zich
wint.
Berentsen: ‘Veel strijkkwartetten hebben
me diep geraakt, maar toen het Brodsky Quartet het vijftiende kwartet van
Sjostakovitsj zonder verlichting uit het
hoofd speelde, was dat een onvergetelijke
ervaring. Elkaar vinden in het donker:
dat is een prachtige, poëtische metafoor
voor de menselijke interactie die je op het
podium ziet en hoort.’
• Serie Strijkkwartetten, met Quatuor Danel,
Quatuor Diotima en Cuarteto Casals,
muziekgebouw.nl.

