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1  Anton Bruckner   Rondo in c minor  (5:42)
2  Benjamin Britten   String Quartet in F   Allegro vivace e con brio (8:35)
3      String Quartet in F   Andante (3:52)
4     String Quartet in F   Allegro vivace (3:35)
5     String Quartet in F   Allegro molto (5:41)
6   Giacomo Puccini   Quartet in D major Allegro moderato (8:09)
7  Edvard Grieg   Fugue in f minor  (3:20)
8   Sergei Rachmaninov  String quartet no. 1 Romanze-Andante espressivo (6:39)
9     String quartet no. 1 Scherzo-Allegro (5:04)
10   Anton Webern    Langsamer Satz  (9:50)
11  Arnold Schönberg   Presto in C major  (6:28)

Joris van Rijn | Violin   Jacobien Rozemond | Violin
Gijs Kramers | Viola     Jeroen den Herder | Cello 

First Steps
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1  Anton Bruckner   Rondo in c minor  (5:42)
2  Benjamin Britten   String Quartet in F   Allegro vivace e con brio (8:35)
3     String Quartet in F   Andante (3:52)
4    String Quartet in F   Allegro vivace (3:35)
5     String Quartet in F   Allegro molto (5:41)
6  Giacomo Puccini   Quartet in D major Allegro moderato (8:09)
7 Edvard Grieg   Fugue in f minor  (3:20)
8  Sergei Rachmaninov  String quartet no. 1 Romanze-Andante espressivo (6:39)
9    String quartet no. 1 Scherzo-Allegro (5:04)
10  Anton Webern    Langsamer Satz  (9:50)
11  Arnold Schönberg   Presto in C major  (6:28)

Ruysdael Quartet | First Steps
Joris van Rijn | Violin 
Jacobien Rozemond | Violin
Gijs Kramers | Viola 
Jeroen den Herder | Cello 

Duration: 67:17

Recording | Jean van Cleef | Bert van Dijk | Sven Arne Tepl
Editing | Freek Sluijs
Location | MCO studio 1 | Hilversum
Recording dates | April 11-13 | 2006
Mastering | Tom Peeters - Mediatrack
Photo of the quartet | Anne Timmer
Artwork | Egbert Luys - Mediatrack
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Jacobien RozemondJoris van Rijn

Gijs KramersJeroen den Herder

The Ruysdael Quartet

The Ruysdael Quartet was formed in 1996. Its members were studying at 
the Royal Conservatoire of The Hague, Holland, coached by Benzion Shamir, 
leader of the Daniel String Quartet. They also studied with the Amadeus Quartet, 
Hagen Quartet, Quatuor Mosaïques and over a two-year period with the Alban 
Berg Quartet at the “Hochschule für Musik”, Cologne. Since then they have 
been regularly invited to take part in festivals and masterclasses, resulting in 
performances not only in Europe but also in Australia and the USA. 

The Ruysdael Quartet received a full scholarship to attend the ‘International 
Chamber Music Academy Prague-Vienna-Budapest’ (‘99-’01) where they won 
the Bela Bartok Prize (1999), the Alban Berg Prize (2000) and the Tomastik-
Infeld Prize (2001) with an invitation to make a recording for the Austrian 
National Radio. 

The quartet were winners of the ‘Charles Hennen International Chamber Music 
Competition 2000’ in Holland and were awarded the ‘Prix de la SACEM’ at 
the International String Quartet Competition 2001 in Bordeaux. In March 
2002 they received the Press Prize and the AVRO Prize in the ‘Vriendenkrans’ 
competition in the Concertgebouw in Amsterdam.

Next to performing the classical string quartet repertoire the Ruysdael Quartet 
are frequently involved in contemporary projects. In the 04/05 season they 
went on tour with the eminent Dutch composer Jacob ter Veldhuis with a 
innovative programme based around his 3rd quartet. The Ruysdaels are also 
artistic directors of the annual “Linari Classic” Chamber Music Festival in 
Tuscany, Italy. 
The quartet’s most recent CD was released by broadcasting company “AVRO” 
in May 2005. It features a selection of quartets by Haydn, Wolf, Webern and 
Bartok, and has been received to great acclaim.
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Anton Bruckner (1824-1896)  Rondo in c (1862)

Bruckner, de zonderling die meer tijd besteedde aan herscheppen dan aan scheppen, 
meer vernietigde dan bewaarde. Deze perfectionist, door een uitzonderlijk minderwaar-
digheidsgevoel verlamd, voorkwam niet dat het Rondo dat hij in 1862 voor strijkkwartet 
schreef overgeleverd zou worden aan het nageslacht. Heeft dat te maken met de zeker-
heid die hij sinds een jaar had; de tastbare erkenning in de vorm van een compositie-
diploma?
Schijn bedriegt. Juist het bestaan van het Rondo in c is het gevolg van Bruckners eeu-
wige onzekerheid. Het werd geschreven als alternatieve finale voor het Rondo uit het 
strijkkwartet in c-klein (ook 1862), slechts een week na de première van het kwartet.
We horen niet de Bruckner die we verwachten. Ondanks het feit dat Bruckner al bijna 
veertig jaar oud was toen hij het Rondo schreef, had hij op die leeftijd nog lang niet 
de eigenheid bereikt die zijn symfonieën (met name vanaf de derde, 1874) en bijvoor-
beeld het strijkkwintet in F (1879) zouden kenmerken. Want, net als Tsjajkovski, durfde 
Bruckner pas laat te kiezen voor een carrière als componist. Daarbij komt dat de diep 
gekoesterde bewondering die Bruckner voor Wagner zou gaan voelen, pas vanaf 1863 
tot uiting kwam in Bruckners werk. In dat jaar raakt hij namelijk nader bekend met het 
werk van deze grote Duitse vernieuwer. Een kennismaking die blijvend een stempel op 
zijn leven en zijn scheppen zou drukken.
Maar wat horen we dan wel? Een bijna classicistisch thema, dat, op de allerlaatste keer 
na, onveranderd terugkomt. Het herinnert in dit opzicht aan het fijnzinnige barok-classi-
cistische Requiem dat Bruckner een slordige twaalf jaar eerder schreef. In de secties die 
het Rondo-thema afwisselen hoor je naast onverbloemd barokke harmonische progres-
sies referenties aan Beethoven en Brahms. (Brahms? Was dat geen rivaal? Jazeker, maar 
in 1862 nog niet; Bruckner moest immers nog de partij van de Wagnerianen kiezen.)
Ondanks alle invloeden tóch een kind van de late romantiek, het Rondo in c. Ook al horen 
we nog niet de Bruckner, we horen een hoogst ambachtelijke en originele kunstenaar 
aan het werk, eentje die zijn muzikale pappenheimers kent, maar nog zoekt naar een lens 
om die ideeën door te focussen. Die lens, we zagen het al, lag in 1862 om de hoek. 

Benjamin Britten (1913-1976) Kwartet in F (1928)

Pulserende begeleiding. Een thema, niets meer dan een gebroken drieklank (in nota bene 
classicistische hopfiguren!), erboven. En dat alles zonder ook maar de geringste  schaduw 
van dissonanten - Britten is wel het laatste waar je aan denkt bij het horen van de opening 
van het eerste deel. Dat moet ook de bedoeling van de vijftienjarige, die op zijn dertiende 
ook al een strijkkwartet schreef, zijn geweest. Want het eerste thema van dat deel, en de 
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Giacomo Puccini (1858-1924) Strijkkwartet in D (1880-1883)

Je verwacht opera. Je verwacht de creator van de Tosca, Madama Butterfly en al die 
andere luisterrijke boegbeelden van Italiaanse opera. Je verwacht Italiaanse lyriek, ges-
erveerd in strijkkwartet-mal, je hoort het al bijna! Maar de opening van het werk wijst het 
bevooroordeelde oor meteen terecht. Onmiskenbaar Italiaans, dat wel. Aan lichtvoetig-
heid grenzende elegantie afgewisseld met zangerige lijnen – het is er allemaal. Maar 
tóch wordt het nergens opera; Puccini weet zich in de taal van het strijkkwartet accent-
loos uit te drukken.
Puccini, die vier jaar eerder dertig kilometer te voet had afgelegd voor Verdi’s Aida, 
was in 1880 wel degelijk al zeer opera-minded. Maar het had nog alle kanten op kunnen 
gaan. Hoewel het accent in Puccini’s vroege oeuvre al wel lag op vocale werken (Motet-
ten, liederen en zelfs missen) besteedde hij opvallend veel aandacht aan het medium 
van het strijkkwartet: in de periode 1880-1890 schreef hij ondermeer een Scherzo, het 
strijkkwartet in D en een serie kleinere werken voor kwartet. 
Puccini grijpt in zijn kwartet veelvuldig terug op oude muzikale talen. Zo is de opening, als 
bij Britten, haast classicistisch. Het eerste thema sluit bovendien canonisch en bijna modaal 
af. De doorwerking is kort en beperkt zich hoofdzakelijk tot het ietwat gewijzigd herhalen 

verwerking ervan, zijn componenten die je eigenlijk moeiteloos vroegromantisch kunt noe-
men. Het predikaat “neo” is niet eens nodig. De rest van de thematiek van het eerste deel 
is overduidelijk gevoed door kennis van de kwartetten van de onvolprezen landgenoot 
Moeran en die van Ravel en Debussy. De precieze opdrachtomschrijving van zijn mentor, 
Frank Bridge, kan heel goed hebben bestaan uit het noest bestuderen van Beethovens 
op.18 en de twee grote impressionistische Franse kwartetten. En dan op basis van die ervar-
ing een strijkkwartet schrijven. Als dat zo zou zijn, dan ademt het eerste deel een dergelijke 
synthese in ieder geval smaakvol. 
Het tweede deel laat zich qua stijl lastiger vatten. Hoewel Debussy en Brittens vergeten 
landgenoot Moeran dominant voorkomen in het DNA van het deel, is een geheel eigen 
sfeer bereikt. Een sfeer die zo rijk is, dat het gebrek aan ontwikkeling in harmonie en the-
matiek (zeer zeker een bewuste keuze bij het constructieproces!) niet stoort. Het scherzo is 
onmiskenbaar Brits. Elgar is er langdurig op visite, met name in het Trio. Het is een dansante 
Britten, die we in zijn latere werk niet vaak zullen tegenkomen. 
Het vierde deel is, evenals het eerste, een opmerkelijke maar geslaagde hybride tussen 
klassieke taal (Beethoven) en moderne (Bridge?). Nog geen heuse Britten dus, dit strijk-
kwartet, maar in alle opzichten een waardige toevoeging aan het repertoire. 
Britten zou drie jaar later weer een kwartet schrijven. Ook dat werk ontving geen nummer. 
Het was pas in 1941 dat de componist zijn vaardigheden rijp genoeg achtte om een 
strijkkwartet (op. 25  in D) tot officieel Eerste te dopen. 

Wagner via Wolf. 
When stripping the piece to the essence, one finds that it is built around two large cli-
maxes. The first, halfway through, results in a unison outbreak of dark energy dying out 
with tremolos, whereupon the piece adopts an uncomfortable almost post-apocalyptical 
rest. The second climax is just before the end and is of a completely different type. Here 
is no darkness but light. Long lines above a symphonic bourdon in the cello promise 
resolution and everything that is heard hereafter is sonorous hope-giving: a message 
painted in notes that everything will be fine! 
And what would be fine? In Webern’s case, love. When Webern wrote his Langsamer 
Satz, he had just returned from a five-day walking excursion with his niece Wilhelmine. 
Langsamer Satz is the soundtrack of that experience and of his love for the young wom-
an. Six years later she would become his wife. Because of this, friends of Webern called 
Langsamer Satz pure and exalted love music. 

Arnold Schönberg (1874-1951) Presto in C major (1896) 

Schönberg composed his Verklärte Nacht in 1899, an impressive monument strongly 
influenced by the legacy of Wagner. This served as a departure point that granted the 
young autodidact a last glance of the tonal landscape that he would be leaving forever, 
one in which traditional harmony still ruled with a firm fist. The Fünf Orchesterstücke of 
1909 saw his definitive arrival on this new path. 
Schönberg wrote his Presto in C major most likely as a study. A complete quartet was to 
follow only a year later but was only published posthumously. The quartet (not Schön-
berg’s official “first”, written in 1905) borrows right and left from Wagner’s stylistic 
idiom. It was Wagner who had explored the most distant extremes of tonality and ex-
ploited them to the limits of possibility. Schönberg’s quartet of 1897 recreates on a small 
scale this quest towards the most harmonically distant outposts. Perhaps it is his last 
stop before Verklärte Nacht.
With the Presto in C major things are slightly different. Although structurally it is an 
explicit study for the quartet of 1897, the contents of the Presto are substantially differ-
ent. Admittedly Wagner’s influence can be heard, however the presence of Brahms (who 
still had another year to live) is just as clearly felt. Yet Brahms is seldom heard without 
also hearing Beethoven and in fact the whole romantic tradition marches past. All this is 
achieved without slipping into a pastiche. The work remains incomparable and unique. 
The instrumentation deserves particular attention because of its extraordinary transpar-
ency, emphasizing the elegant qualities of the piece. 
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van materiaal uit de expositie. Puccini compenseert dit ruimschoots door in de reprise de 
terugkerende thematiek ingrijpender om te bouwen en zo het oor waakzaam te houden. 
Wanneer je Puccini’s bijdrage al ergens mee zou moeten vergelijken, kom je qua struc-
tuur zowel als muzikaal vocabulaire bij Mozarts laatste kwartetten uit. Of bij de zes 
schandelijk onbekende want

Edvard Grieg (1843-1907) Fuga in f (1861) 

Een eeuwenoude techniek, in de barok zelfs tot Genre verheven; de fuga, met natuurlijk 
Bach de Vader als ultieme exponent. In de Romantiek was ze weer tot techniek verworden 
en in die kwaliteit absoluut veelvoorkomend. Als laag of brok van een compositie. Maar 
die gevallen waarin een heel stuk, of een heel deel, in al zijn autonomie, ook echt “fuga” 
genoemd werden, zijn in de 19e eeuw relatief dun gezaaid. 
De meest bekende 19e romantische fuga is óók voor strijkkwartet geschreven. Het is 
Beethovens Grosse Fuge, de flink uit de kluiten gewassen lelijke eend die uiteindelijk door 
de uitgever resoluut uit strijkkwartet no.13 geweerd werd en die een eigen plek in het 
kwartetrepertoire zwaar moest bevechten; tot in de 20e eeuw werd het werk verworpen 
als onbegrijpelijk. 
De jonge Grieg moet absoluut aan Beethovens fugatische roep in de woestijn hebben 
gedacht toen hij een begin maakte aan deze indrukwekkende Fuga in f. Je zou het niet 
verwachten, maar Grieg’s Fuga is eigenlijk veel klassieker dan die van Beethoven (1825-
‘26). Griegs werk is natuurlijk ontegenzeggelijk laatromantisch, vooral op die plekken waar 
de fuga tot rust komt. Maar er is geen enkel oor dat moeite heeft met Griegs contrapunt 
en de harmonische structuren daarachter, terwijl Beethovens schier atonale fuga het on-
voorbereide gehoor het veel minder comfortabel maakt. 
De Noor Grieg schreef zijn verrassende Fuga in Leipzig, waar hij al sinds zijn vijftiende 
studeerde, min of meer als huiswerk. Maar wat een resultaat! Het doorzichtige contrapunt 
is verzorgd en volwassen. Een retorische opbouw en vakkundige kleuring in de instrumen-
tatie laden het werk met een constante spanning. Een klein meesterwerk!

Sergej Rachmaninov (1873-1943) Eerste Strijkkwartet (1889)

Tsjaikovski wist met het Andante Cantabile uit zijn eerste strijkkwartet tranen aan de 
grote schrijver Tolstoj te ontlokken. De formule waarmee hij dat geweldige wapenfeit 
realiseerde, nestelde zich onmiddellijk en diep in de grammatica van de Russische muz-
ikale taal: emotioneel gevoerde lyriek boven een zo eenvoudig mogelijke begeleiding. 
Het was een constructie die Tsjaikovski nog vaak zou toepassen in zijn latere werken, 
waarmee hij er een uiterst herkenbare signatuur aan meegaf. We moeten het daarom 

nizable signature. The prodigy Rachmaninov, who already long before his graduation in 
1892 had acquired a status as celebrated composer and concert pianist, should not be 
belittled for continuing with this formula. 
One finds it in the recapitulation of the first subject of the Romance: melancholic lyricism 
above repeating pizzicatos. This does not, however, undermine the originality of the work. 
Rachmaninov applies the formula with his own precocious colouring. 
The dynamic scherzo carries fewer seeds of Tchaikovsky than the romance. It is more com-
parable to that of the other prominent Russian composer, Borodin, in the way he could 
create a large degree of lyricism, even for a scherzo. Why did Rachmaninov undertake 
two very successful but aborted projects in this genre? His first attempt was a few years 
before his graduation under the supervision of his teacher Tanejev, who himself was an 
experienced chamber music composer with ten convincing string quartets. Tanejev must 
have stimulated Rachmaninov, who probably considered this venture mainly as a technical 
exercise in free four-part writing, compositional form and writing for strings in general. 
Perhaps for him it was no more than that. In any case all of his chamber music, including 
a piano trio and a few smaller compositions to come, were all written before 1902. The 
following period would a strong emphasis on vocal works and his large works for piano, 
both with and without orchestra. In other words chamber music did not hold his continu-
ing interest. 
How would the quartets have fared if they had been completed, like his ever popular Trio 
Elégiaque (1892)? Of course we can only guess. The quality of what is finished is in any 
case extraordinarily promising, promises that were more than fulfilled in his later works. 

Anton Webern (1883-1945) Langsamer Satz (1905)
 

In the year that Webern’s tutor Schönberg made short shrift with tonality in his first 
string quartet, Webern completed his Langsamer Satz. 
Published posthumously, it is on the one hand a miraculous synthesis of Wagner’s chro-
maticism and Mahlers lyricism, yet on the other hand in the new language; the work 
stands with one leg firmly in the late romantics and the other precariously on Schön-
berg’s explorative road. 
This is not so strange. Already before his musicologist training with the famous Guido 
Adler, he had written a considerable quantity of works in which Wagner was strongly 
present. In 1902 he had a meaningful meeting with Mahler, whose music he adored and 
in 1904 he had started his fruitful instruction under Schönberg, under whose protection 
his work would become completely atonal only by 1909. 
Mahler’s splendid Adagietto from his fifth symphony (1904) seems to manifest itself in 
the opening of the work, an atmosphere that evaporates rapidly, occasionally resembling 
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het wonderkind Rachmaninov, die al lang voor hij in 1892 afstudeerde in de compositie 
een gevierd componist en concertpianist was, dan ook maar niet kwalijk nemen dat ook 
hij met Tsjaikovski’s formule aan de slag ging.
Je treft haar aan in de herhaling van het eerste thema van de Romance: melancholische 
lyriek boven zich herhalende pizzicati - Tsjaikovski. Dit doet niets af aan de originaliteit 
van het werk, Rachmaninov past de formule niet toe zonder haar zijn eigen, vroegrijpe 
kleuring mee te geven.
Het dynamische Scherzo draagt, veel minder dan de Romance, kiemen van Tsjaikovski 
in zich. Je moet eerder aan die andere grote Rus, Borodin, denken en de manier waarop 
deze zelfs aan een Scherzo nog een grote mate van lyriek wist te verlenen. Waarom 
Rachmaninov twee zeer geslaagde maar afgebroken projecten in het genre ondernam? 
De eerste poging was enkele jaren voor zijn afstuderen, onder deskundig toeziend oog 
van leraar Tanejev die zelf, met een tiental sterke strijkkwartetten, een doorgewinterd 
kamermuziekcomponist was. Tanejev moet Rachmaninov gestimuleerd hebben en Rach-
maninov moet deze expeditie vooral hebben gezien als vingeroefening in vrije vierstem-
migheid, vormleer en het schrijven voor strijkers überhaupt. Voor hem misschien niet 
meer dan dat. Sowieso, zijn kamermuziek, verder nog een pianotrio en wat kleinere 
composities omvattend, schreef hij vóór 1902, waarna een periode volgt met een sterke 
nadruk op vocale werken en de grote werken voor piano, al dan niet met orkest. De 
kamermuziek had, kortom, niet zijn voortdurende interesse.
Hoe zou het de kwartetten vergaan zijn, wanneer ze afgemaakt zouden zijn geweest? 
Zoals het immerpopulaire Trio Elégiaque (1892)? We kunnen natuurlijk alleen maar gissen. 
De kwaliteit van wat wél afgemaakt is in elk geval buitengewoon veelbelovend. Beloftes 
die in zijn latere oeuvre meer dan waargemaakt werden.

Anton Webern (1883-1945) Langsamer Satz (1905)

In het jaar dat Weberns leermeester Schönberg met zijn Eerste Strijkkwartet korte metten 
met de tonaleit aan het maken was, voltooide Webern zijn Langsamer Satz.
Het werk, dat pas lang na zijn dood gepubliceerd zou worden, is enerzijds een wonderbaar-
lijke synthese van Wagners chromatiek en Mahlers lyriek. Anderzijds hoor je de Nieuwe Tijd 
- het werk staat met één been ferm in de late romantiek en heeft het andere, nog onvast, 
op Schönbergs exploratieve weg geplaatst. 
Het is ook niet gek. Al voor zijn opleiding tot musicoloog, onder de beroemde Guido Adler, 
had hij een aanzienlijke hoeveelheid werken geschreven waarin Wagner sterk aanwezig 
was. In 1902 had hij een betekenisvolle ontmoeting met Mahler, wiens muziek hij hoog 
had, en in 1904 was hij begonnen aan zijn vruchtvolle instructie bij Schönberg, onder wiens 
voogdij zijn werk pas in 1909 volledig atonaal zou worden. 

tions of material from the exposition. Puccini compensates for this in the recapitulation, 
largely by rebuilding the themes more radically, managing to keep the ear vigilant. 
If one were to compare Puccini’s contribution to anything it would probably be to Mo-
zart’s last quartets with regard to structure as well as musical vocabulary, or with the six 
shamefully unknown and brilliant quartets of Cherubini. Is it coincidence that both these 
masters were opera composers? 

Edvard Grieg (1843-1907) Fugue in f minor (1861) 

The fugue is a centuries-old technique, developed to a genre in the Baroque era with of 
course Bach as the ultimate exponent. In the Romantic period the fugue became more 
and more frequently used as a layer or a component of a composition. Instances in which 
a complete piece or a complete movement was called a fugue, in all its autonomy, are 
relatively scarce in the 19th century. 
The best-known 19th century fugue was written for string quartet. It is Beethoven’s 
Grosse Fuge, the ugly duckling that was excluded from string quartet no. 13 by the 
publisher and which had to fight fiercely for its own place in the quartet repertoire; the 
work was rejected as incomprehensible until far into the 20th century. 
The young Grieg must certainly have thought of Beethoven’s fugal call in the desert 
when he made a start on this impressive Fugue in f minor. One would not expect Grieg’s 
fugue to be more classical then Beethoven’s, yet Grieg’s work is unquestionably late 
Romantic in style, especially in those places where the fugue unwinds. One has no prob-
lem understanding Grieg’s counterpoint and harmonic structures, whereas Beethoven’s 
atonal fugue makes things much less comfortable for the unprepared ear. 
The Norwegian wrote his surprising fugue in Leipzig (where he had been studying since 
he was fifteen) more or less as homework, but what a result! The transparent counter-
point is well cared for and very mature. Rhetorical construction and skilled colouring in 
the instrumentation provide the work with a constant tension: a small masterpiece! 

Sergei Rachmaninov (1873-1943) First String Quartet (1889) 

Tchaikovsky knew how to draw tears from the eyes of the great writer Tolstoy with the 
Andante Cantabile from his first string quartet. The formula with which he realised this 
fantastic feat settled itself immediately and deeply in the grammar of the Russian musical 
language: emotionally-led lyricism above the simplest of accompaniments. Tchaikovsky 
would frequently apply this construction to his later work, providing an extremely recog-
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Mahlers prachtige Adagietto, uit diens Vijfde Symfonie (1904), lijkt zich te manifesteren in 
de opening van het werk. Een sfeer die al snel vervliegt en via Wolf aan Wagner herinnert. 
Wanneer je het werk, met gevaar op overdrijving, uitkleedt tot op de essentie, kom je 
erachter dat het eigenlijk rond twee grote climaxen gebouwd is. De eerste, halverwege, 
resulteert in een unisono uitbarsting van donkere energie, die via tremoli wegzakt, waarna 
het stuk een unheimische, bijna postapocalyptische rust aanneemt. De tweede climax zit 
net voor het einde en is van een heel andere soort. Hier geen duister, maar licht! Lange 
lijnen boven een symfonische bourdon in de cello beloven uitkomst en alles wat hierna 
gehoord wordt, is klankgeworden hoopgeving, een in noten geschilderde boodschap - dat 
het allemaal goed komt!
En wat kwam er goed? In Weberns geval: de Liefde. Want toen Webern zijn Langsamer Satz 
schreef, was hij net terug van een vijfdaagse wandeltocht met zijn nichtje Wilhelmine. Lang-
samer Satz is de soundtrack bij die beleving en bij zijn voor het meisje opgevatte liefde. Zes 
jaar later zou ze zijn vrouw worden. Vrienden van Webern noemden Langsamer Satz dan 
ook “pure en verheven liefdesmuziek”.

Arnold Schönberg (1874-1951) Presto in C (1896)

In 1899 schreef Schönberg zijn Verklärte Nacht, een indrukwekkend, bijna geheel uit Wagners 
ónstoffelijke resten opgetrokken monument. Een uitkijkpost die de jonge autodidact een 
laatste blik gunde op het landschap dat hij voor altijd zou verlaten - het tonale landschap, 
waarin de traditionele harmonieleer nog met straffe hand regeerde. Voor hem lag een hori-
zon waarin hij met de Fünf Orchesterstücke (1909) definitief zijn vlag plantte. 
In 1896 schreef Schönberg zijn Presto in C, hoogstwaarschijnlijk als voorstudie, want al 
een jaar later volgde een volledig kwartet. Het zou pas na Schönbergs dood uitgegeven 
worden. Het kwartet (niet Schönbergs officiële Eerste, dat is van 1905) speelt stilistische 
leentjebuur bij Wagner. Het was immers Wagner geweest die de verste extremen van de 
tonaliteit had verkend en geëxploiteerd tot in de haarvaten van het mogelijke? Schön-
bergs kwartet van 1897 doet in het klein die queeste naar harmonische uithoeken over. We 
moeten het als de laatste halte voor Verklärte Nacht zien. 
Anders is het bij het Presto. Hoewel het in structureel opzicht wel degelijk een expliciete 
voorstudie is van het kwartet van 1897, is de inhoud ten opzichte van het kwartet wezenlijk 
verschillend. Toegegeven, we horen Wagner. Maar even nadrukkelijk voelen we de aan-
wezigheid  van Brahms, die in 1896 nog een jaar zou leven. Maar Brahms wordt zelden 
gehoord zonder ook Beethoven te horen en eigenlijk komt de gehele romantische traditie 
en defilé voorbij. Gelukkig zonder dat het stuk ook maar ergens een stijlcollage dreigt te 
worden. Het werk is en blijft onvergelijkbaar, enig en eigen. 
De instrumentatie verdient bijzondere aandacht. Deze is buitengewoon doorzichtig en 
benadrukt elegant de spitsvondige kwaliteit van het stuk. 

be called early romantic. The label ‘neo’ is not even applicable. The other themes in the 
first movement have obviously been influenced by thorough knowledge of the quartets of 
Britten’s widely acclaimed compatriot Moeran and those of Ravel and Debussy. The exact 
task given by Britten’s mentor, Frank Bridge, might very well have been to diligently study 
Beethoven’s op.18 and the two large impressionistic French quartets and subsequently 
write a string quartet based on that experience. Should this have been the case, the first 
movement tastefully breathes just such a synthesis. 
Grasping the style of the second movement is more complicated. Although Debussy and 
the now-forgotten Moeran dominantly appear in the DNA of this movement, an entirely 
individual atmosphere has been achieved. The atmosphere is so rich that the lack of de-
velopment in harmony and thematics (probably a conscious decision in the construction 
process) does not disturb. The scherzo is unmistakably British. Elgar is on a long-term visit, 
particularly in the Trio. This is a dance-like Britten, one who we will not often encounter 
in later works. 
The fourth movement is, like the first, a remarkable but successful hybrid between tradi-
tional (Beethoven) and modern language (Bridge?). Not the mature Britten therefore, but 
this string quartet remains a worthy addition to the repertoire. Britten would write another 
quartet three years later which was also given no number. It was not until 1941 that the 
composer considered his skills ripe enough to call a string quartet (op. 25 in D major) his 
official “first”. 

Giacomo Puccini (1858-1924), String Quartet in D major (1880-1883)
 

One expects opera. One expects the creator of Tosca, Madame Butterfly and all the other 
figureheads of Italian opera. One expects Italian lyricism served in a string quartet mould, 
one can almost hear it! But the opening of this work, although undeniably Italian, repri-
mands the prejudiced ear. With an elegance bordering on light-footedness with melodious 
lines, it is all there. Nowhere does it become opera; Puccini knows exactly how to express 
himself fluently in the language of the string quartet. 
Puccini, who walked thirty kilometres to see Verdi’s Aida four years earlier, was already 
pretty opera-minded in 1880. Things could have gone anywhere from there. Although 
the emphasis in Puccini’s early oeuvre was on vocal works (motets, songs and masses) he 
paid a lot of attention to the medium of the string quartet; in the period 1880-1890 he 
wrote among others a Scherzo, the Quartet in D major and a series of smaller works for 
quartet. 
Puccini frequently reverts to old musical languages in his quartet. The opening is, as in Brit-
ten’s quartet, almost classical. Moreover, the first subject has a canonical and almost mo-
dal ending. The development is brief and is mainly limited to somewhat modified repeti-
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Het Ruysdael Kwartet

De leden van het Ruysdael Kwartet ontmoetten elkaar tijdens hun studie aan 
het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zij werden vanaf het begin ge-
coacht door Benzion Shamir, primarius van het Daniël Kwartet. Later volgden 
zij lessen bij het Amadeus Quartet, Hagen Quartet en Quatuor Mosaïques. 
Ook studeerde het kwartet twee jaar lang bij het Alban Berg Quartett aan de 
Hochschule für Musik te Keulen. Sindsdien wordt het regelmatig uitgenodigd 
voor festivals en masterclasses. Het Ruysdael Kwartet treedt niet alleen in 
Europa op, maar ook in de Verenigde Staten en Australië.

Tijdens deelname aan de “Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Buda-
pest” (‘99-’01) won het kwartet achtereenvolgens de Béla Bartók Prijs (1999), 
de Alban Berg Prijs (2000) en de Tomastik-Infeld Prijs (2001). Deze ondersc-
heidingen leidden tot opnamen voor de Österreichische Rundfunk.

Het Ruysdael Kwartet is winnaar van het “Charles Hennen Internationaal Kamer-
mu- ziekconcours 2000” in Heerlen, en werd onderscheiden met de “Prix de 
la SACEM” op het “Concours International de Quatuor à Cordes 2001” in 
Bordeaux. In maart 2002 wonnen zij de Persprijs en de AVRO-prijs in de finale 
van de Vriendenkrans in het Concertgebouw te Amsterdam.

Het Ruysdael Kwartet speelt naast het klassieke repertoire ook regelmatig 
werken van hedendaagse componisten. Zo ging het in het seizoen ‘04/’05 
op toernee met Jacob ter Veldhuis met een programma rond het derde stri-
jkkwartet van deze prominente Nederlandse componist. Ook is het kwartet 
mede-organisator van het jaarlijkse kamermuziekfestival “Linari Classic” in 
Toscane, Italië.

In samenwerking met de AVRO kwam in mei 2005 de nieuwste CD van het 
Ruysdael Kwartet uit, de vertolking van deze bijzondere selectie van kwartet-
ten van Haydn, Wolf, Webern en Bartók is uiterst goed ontvangen.

Benjamin Britten (1913-1976), Quartet in F major (1928) 

A pulsating accompaniment, a theme on top, nothing more than a broken triad (even 
written in classic dotted rhythm); all this without even the faintest shades of dissonance. 
Britten is probably the last composer that comes to mind when hearing the opening of 
the first movement of the Quartet in F major. This must have been the intention of the 
fifteen-year-old, who had already written a string quartet at the age of thirteen. The 
first subject of this movement and its development are components which could easily 

Anton Bruckner (1824-1896) Rondo in c minor (1862) 

Bruckner was an eccentric who spent more time on recreating than creating, who de-
stroyed more than he kept. This perfectionist, paralysed by an exceptional feeling of 
inferiority, did not prevent the Rondo in c mino from being handed over to posterity. 
Perhaps this had to do with the confidence he had gained in the last year, from tangible 
recognition in the shape of a composition diploma? 
Appearances can be deceiving. In fact the existence of the Rondo is the consequence of 
Bruckner’s eternal uncertainty. The piece was written as an alternate finale for the rondo 
from the String quartet in c minor (also 1862) only one week after its premiere. 
We do not hear the Bruckner we expect. In spite of the fact that Bruckner was almost 
forty years old when he wrote the Rondo he had not yet reached the individuality that 
would characterise his symphonies; in particular from the Third (1874) or the String quin-
tet in F major (1879). Like Tchaikovsky, Bruckner only dared to commit to a career as a 
composer at a later stage. On top of this, the deep admiration that Bruckner would feel 
for Wagner would not be expressed in his work until after 1863. That year he became 
much more closely acquainted with the work of the notorious German innovator. This 
acquaintance was to put a permanent stamp on his life and his creations. 
But what do we hear? A near classical theme which, except for the very last time, is iden-
tical on each return. In this respect it reminds us of the subtle, sensitive baroque-classical 
Requiem that Bruckner wrote about twelve years earlier. In the intervening sections one 
hears, besides genuine baroque harmonic progressions, references to Beethoven and 
Brahms. (Brahms? Was he not a rival? Certainly, but not in 1862; after all, Bruckner was 
only later to side with the Wagnerians.) In spite of all these influences the Rondo in c 
minor is nevertheless a child of the late romantics. Although we do not yet hear ‘the’ 
Bruckner, we hear a highly gifted and original artist at work, who is still searching for 
a lens with which to focus these ideas. That lens, as we have already seen, was lying 
around the corner in 1862. 
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Recensies | reviews

“Ze doen niets anders dan op hoog niveau de mooiste
wolkenluchten vol licht en schaduw voor korte tijd
tijdloos vastleggen. Nú al zijn ze daar meesters in,
zo jong als ze zijn”
Leidsch Dagblad

“Hier is een vriendenkring bezig. Wat door de één
wordt opgemerkt, wordt door de ander tegengesproken 
ofbevestigd, op een méér dan geraffineerde manier.
Bijzonder is de dynamische verbeelding, de heldere
verklanking...”
Alphens Nieuwsblad

“The Ruysdael Quartet impressed me as a most thoroughly 
musical and integrated ensemble”
The Age, Melbourne, Australië


