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NEDERHORST DEN BERG- Een concert met een uitgebalanceerd strijkkwartet dat topstukken van 
Haydn, Van Beethoven en Ravel speelt, zorgde afgelopen zaterdagavond voor een heerlijke 
muzikale avond in een volle Willibrordkerk.  
Violisten Francien Schatborn, Jacobien Rozemond, Floor le Coultre en cellist William McLeish 
(Canada) vormen een mix van gerespecteerde musici en jonge opkomende talenten die inderdaad 
‘garant staan voor een feestje voor u en voor hen’ zoals presentator Roel Kalter van de stichting 
Concerten op de Berg aankondigde. Want ook het kwartet genoot zichtbaar van het repertoire. De 
opening met opus 33, nr. 2 door ‘de uitvinder’ van de strijkkwartetten ‘Vader’ Joseph Haydn was een 
pittige uitdaging voor het viertal vanwege de bijzondere vingerzettingen. Vanaf noot één neem je 
een perfect op elkaar afgestemde groep waar. Een cellist die heel nauwgezet luistert en violisten die 
‘scherzo allegro’ volgen, bijna smachtend. Een fraai duet van altviool en cello, mooie wegstervende 
eindklanken en een finale die het publiek op het verkeerde been zette. Want na de finale-klanken 
was er nog een finale, een te vroeg applaus dus.  
Dat Ludwig van Beethoven geen gemakkelijk leven had met een verloren liefde en andere 
privéproblemen, plus een doofheid die steeds sterker werd, had uiteraard gevolgen voor zijn 
composities, zoals Floor le Coulte uitlegde. Het strijkkwartet in mineur opus 18, nr. 4 getuigt daarvan. 
Opstandige en bruisende vioolklanken scheerden over de hoofden. In mineur, wervelend, 
culminerend in een krachtig samenspel in het 4e deel, allegretto.  
Na de pauze, die weer goed was verzorgd met gratis koffie, thee of een watertje, kwam het derde 
hoogtepunt. “Het was mijn droom als 15-jarige om dit werk van Ravel in z’n geheel te mogen spelen” 
zei de Bergse Francien Schatborn “ik kende het eerste deel, maar alle vier wilde ik heel graag. En 
daarom ben ik zo blij dat ik het voor u mag vertolken.” Aan het eind van zijn studie schreef de 
Fransman Maurice Ravel (1903) zijn strijkkwartet in F-majeur. Aanvankelijk min of meer naar de 
prullenbak verwezen door zijn leermeester Fauré, later toch op waarde geschat. Het eerste deel 
heeft een ontroerend verstild slot, de pizzicato’s (tokkelen op de snaren) in het vervolgdeel klinken 
bijna swingend en de afwisseling in het vierde deel (vif et agité) tussen de 5/8 en 3/4 maat is zeer 
bijzonder. Terecht een staande ovatie voor het Hermitage Kwartet dat van begin tot het eind boeide 
met een energiek en gevarieerd concert.  

 


